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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo discorrer acerca da novela Meu tio Roseno, a cavalo (2000),
do escritor paranaense Wilson Bueno, a partir da qual investigamos alguns elementos como
narrador, memória e tempo. Para tanto, revisitamos textos teóricos que tratam dos conceitos dos
elementos citados, bem como produções acerca da obra do escritor paranaense. A obra em
análise trata de uma viagem na qual o personagem Roseno tenta reencontrar a sua esposa Doroí
que está para dar à luz Andradazil, primeira filha do casal. A história do tio viajante é narrada
pelo seu sobrinho, embora ela tenha acontecido quando este ainda não havia nascido. Ao tempo
cronológico da viagem sobrepõem-se as lembranças e histórias do passado de Roseno; estes
fragmentos do passado são recolhidos mais tarde pelo sobrinho que reconstrói e relata as
memórias do tio. A partir da leitura de boa parte da bibliografia de Wilson Bueno, consideramos
oportuno discorrer acerca de um de seus principais livros, contribuindo, assim, para a
disseminação da obra plural do escritor. A pesquisa está dividida em três capítulos. No primeiro,
analisamos aspectos atinentes ao narrador da novela Meu tio Roseno, a cavalo, sob a ótica dos
estudos da narrativa, evidenciando na obra as marcas da narrativa clássica e do romance. No
segundo capítulo nos ocupamos da questão da memória, examinando-a enquanto elemento de
recuperação e reinterpretação do passado, tanto no que diz respeito à obra de ficção quanto no
que concerne aos acontecimentos históricos relacionados ao contexto da novela. Por fim, o
terceiro capítulo traz algumas análises acerca da estética da novela Meu tio Roseno, a cavalo, na
qual o autor se vale de recursos linguísticos para dar um tom pictórico à narrativa, além de usar
na prosa recursos do texto poético. Como arcabouço teórico são utilizados os pressupostos
teóricos de Walter Benjamin, Ligia Chippini Moraes Leite, Silviano Santiago, Maurice
Halbwachs, Jöel Candau, Jeanne Marie Gagnebin, Georges Didi-Huberman, entre outros.
Palavras-chave: Wilson Bueno; Literatura contemporânea; Narrador; Memória; Anacronismo.
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ABSTRACT
This dissertation aims to discuss the novel Meu tio Roseno, a cavalo (2000), by the writer Wilson
Bueno, from Paraná (Brazil).We investigate some elements such as the narrator, memory and
time by studying theoretical texts that approach the concepts from the quoted elements, as well
as secondary literature about the work of the writer from Paraná. The work concerned talks about
a travel in which the character Roseno tries to find his wife Doroí who is ready to give birth to
Andradazil, their first daughter. The story of the traveling uncle is narrated by his nephew,
although it happened before he was even born. The memories and stories from Roseno’s past
overlap the chronological time of the story; these fragments from the past are later on gathered
by the nephew who reconstructs and tells the memories of his uncle. After reading a substantial
part of Wilson Bueno’s bibliography, we think the discussion of one of his main books is
representative to contribute to the understanding of his complete oevre. The research is divided
into three chapters. In the first one, we analyze relevant aspects to the narrator of the novel Meu
tio Roseno, a cavalo, under the sight of the studies of the narrative, evidencing the aspects of the
classical narrative and of the romance in the work. In the second chapter we engage ourselves
into the study of memory, examining it as a restoring and reinterpreting element of the past, both
in the work of fiction and in the historical facts related to the context of the novel. Lastly, the
third chapter brings some analysis about the aesthetics of the novel Meu tio Roseno, a cavalo,
which uses linguistics resources to give the narrative a picturesque appearance, besides using
resources from the poetic text in the prose. As theoretical framework, the theoretical assumptions
from Walter Benjamin, Ligia Chippini Moraes Leite, Silviano Santiago, Maurice Halbwachs,
Jöel Candau, Jeanne Marie Gagnebin, Georges Didi-Huberman, among others are used.

Keywords: Wilson Bueno; Contemporary literature; Narrator; Memory; Anachronism.
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INTRODUÇÃO
O escritor e Jornalista Wilson Bueno nasceu em treze de março de mil novecentos e
quarenta e nove, em Jaguapitã, cidade do norte paranaense e que na época recém havia se
emancipado do município de Sertanópolis. Em 1955 a pequena e humilde família resolveu
mudar-se para Curitiba, em busca de melhores condições de vida. A morte prematura de Sandra,
irmã mais velha de Bueno, também foi determinante para que os pais, Valdomiro e Maria
Aparecida, se decidissem pela mudança, pois temiam pela saúde dos filhos. Nilson, único irmão
do futuro escritor, contava a esse tempo pouco mais de quatro anos.
A literatura sempre esteve presente na vida de Bueno, sem a qual ele dizia não saber viver.
Neste sentido ele declara, em entrevista ao também escritor Manoel Ricardo de Lima, que “a
literatura, para mim, é uma coisa só, e única, e insubstituível. Não viveria sem ela. É através dela
que me salvo de mim mesmo todos os dias” (BUENO, 2007c, p. 4). Seu apego à arte da escrita
começa desde muito cedo, conforme podemos constatar em sua biografia escrita por Luiz
Manfredini (2018), cujo título é A pulsão pela escrita. O próprio título da biografia já remete à
ideia de escrita como uma condição de sobrevivência para o escritor Wilson Bueno, que aos
dezesseis anos já escrevia crônicas para um jornal curitibano. Segundo Manfredini (2018, p. 26),
Francisco Cunha Pereira Filho, diretor do diário Gazeta do Povo, resolveu contratar o futuro
escritor depois de ler e ficar entusiasmado com uma crônica produzida por ele.

Perfilaria, a partir de então, nas páginas dominicais da Gazeta do Povo, ao lado de
alguns colunistas paroquiais e do já notório Dalton Trevisan. [...] E desde então, até
sua morte, mais de quarenta anos depois, Wilson só viveria da escrita, dividido
entre a literatura e o jornalismo (MANFREDINI, 2018, p. 26).

Ainda nessa época, segundo Manfredini (2018, p. 28) Bueno conheceu e tornou-se amigo
de Paulo Leminski, Alice Ruiz, Jamil Snege e outras celebridades do mundo das letras. No
Grupo Áporo participava ativamente, junto a Leminski e aos demais integrantes do grupo,
criticando ‘“o provincianismo cultural de Curitiba’, pleno de valores para eles ultrapassados”.
Mais tarde, a amizade com Leminski rendeu a Bueno o prefácio de Bolero’s Bar, seu livro de
estreia, lançado em 1986, três anos antes da morte do autor de Catatau.
Descontente com o puritanismo curitibano, em 1968 Bueno mudou-se para o Rio de
Janeiro, onde permaneceu até o final de 1977. Os dez anos vividos na cidade maravilhosa
marcam um período quase desconhecido da história do escritor. Em A pulsão pela escrita, no
entanto, esta época é descrita com riqueza de detalhes por Manfredini, que se valeu de
depoimentos de amigos e pessoas próximas a Bueno, bem como do vasto acervo de cartas
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trocadas entre o escritor paranaense e o escritor João Antônio. Foi nessa época que Bueno
conheceu e conviveu com artistas e celebridades como Clarice Lispector, Carlos Drummond de
Andrade, Nelson Rodrigues, com quem trabalhou no jornal O Globo, entre outros famosos. Mas
a amizade com pessoas de renome não impedia que ele se relacionasse com artistas
marginalizados, os quais costumava acolher em sua residência; é o caso, por exemplo, de
Madame Satã

1

que “algumas vezes Bueno o abrigou em seu apartamento, depois de

peregrinarem pelos morros e pelos buracos da Lapa madrugada adentro” (MANFREDINI, 2018,
p. 52).
Preso em 1968, pelo regime militar, Bueno foi solto um mês depois, graças ao prestígio
da família Marinho, para a qual ele trabalhava na Rádio Globo. O escritor retornou à casa dos
pais, em 1977, encorajado pelos amigos que o queriam afastar do uso abusivo de álcool e outras
drogas. No mesmo dia em que Clarice Lispector, sua amiga e confidente, era sepultada no Rio de
Janeiro, o sonho de brilhar na cidade grande também era sepultado para Bueno que, cabisbaixo,
recebia agora o abraço da mãe, aflita e chorosa, diante ao aspecto decadente do filho.

A figura que Cida viu, ao abrir-lhe a porta, no dia que mal começara, era a de um
rapaz magérrimo, bochechas encovadas e olhos fundos, barba por fazer. Ao abraçálo, percebeu nas costas o aperto de mãos trêmulas. O alcoolismo e as drogas –
sobretudo o alcoolismo – haviam alquebrado Bueno ao longo dos quase dez anos
em que viveu no Rio de Janeiro (MANFREDINI, 2018, p. 77).

Aos poucos o filho de dona Cida recuperou a saúde perdida, ao mesmo tempo em que
alçava novos voos, só que agora na capital paranaense. Depois de recuperar a saúde e a
autoestima, Bueno retoma aos poucos a rotina de escritor, colaborando com jornais locais.
Encorajado pelos amigos, em 1986 lança seu primeiro livro de crônicas, Bolero´s Bar, cujo
prefácio, como já dito, coube a Paulo Leminski. A essa época, também desempenhava a função
de assessor de imprensa do Teatro Guaíra. No ano seguinte, foi convidado pelo secretário de
cultura do Paraná, René Dotti, para ocupar a redação de O Nicolau, jornal literário ligado a essa
secretaria. No ensaio O múltiplo inquieto, publicado pelo jornal Rascunho em julho de 2014, o
jornalista e escritor Suênio Campos de Lucena lembra a fase gloriosa do jornal:

Encartado em dezenas de jornais, O Nicolau teve trajetória fulminante. As
primeiras edições logo alcançaram a tiragem de 150 mil exemplares. Bueno
editou o lendário jornal durante sete anos: de julho de 1987 a março de 1994,
período em que acolheu e provocou a produção de boa parte da inteligência
brasileira, sobretudo, da geração pós-ditadura militar: Alice Ruiz, Arnaldo
1

Madame Satã é o nome artístico de João Francisco dos Santos, transformista negro que se tornou símbolo da vida
noturna e marginal da Lapa, no século XX.
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Antunes, Helena Colody, Jamil Snege, Manoel de Barros, Milton Hatoun, Paulo
Leminski, Valêncio Xavier etc. Como editor, resistia às investidas para publicar
matérias oficiais visando divulgar os feitos do governo local. Essa questão
política foi um dos seus maiores entraves (LUCENA, 2014, p. 4).

A partir de Bolero's Bar, publicado pela Criar Edições, Bueno passa a publicar com certa
regularidade, ainda que dedicando grande parte do seu tempo para O Nicolau. Em 1991 lança
Manual de Zoofilia, pela editora Noa Noa; Ojos de água é publicado em 1992, na Argentina,
pela El território; também em 1992 publica Mar Paraguayo, pela Iluminuras; em 2005 publica
seu primeiro romance, Cristal, pela editora Siciliano; Pequeno tratado de brinquedos é
publicado em 1996, pela Iluminuras; Medusário - mostra de poesia latino-americana, ontologia
de poemas publicada em 1996 no México pela Fondo de Cultura Económica; em 1999 publica
Jardim Zoológico, pela Iluminuras; também em 1999 publica Os chuvosos, pela Tigre do
Espelho; em 2000 é publicado Meu tio Roseno, a cavalo, pela editora 34, este livro foi finalista
no prêmio Jabuti de literatura em 2001; em 2004, Once poetas brasileños, editado em Havana
pela Ediciones Cetrería; Também em 2004, Amar-te a ti nem sei se com carícias, pela Editora
Planeta; Cachorros do céu, livro de fábulas, foi publicado em 2005 pela editora Planeta; Diário
Vagau, editado pela Travessa dos Editores em 2007; Pincel de Kyotto, pela Lume Editora em
2007; também em 2007, Canoa Canoa, edição bilíngue editado na Argentina pela Verbena
Ediciones; Ilhas, editado em 2007 pela Dulcineia Catadora; ainda em 2007, A copista de Kafka,
pela Editora Planeta; O Gato Peludo e o Rato-de-Sobretudo, editado em 2009 pela Katarina
Kartonera; Diário de fronteira, editado em 2010 pela Babel Editorial (Argentina), edição
bilíngue. O romance Mano, a noite está velha, editado postumamente em 2011, pela Editora
Planeta, foi o último trabalho de fôlego do escritor. Também foram publicados postumamente:
Mascate, 2014, publicado no Paraguai pela editora Yiyi Jambo Cartonera e, por fim, Novelas
Marafas, publicado em 2018 em Montevideo pela La Flauta Mágica.
A significativa produção de Bueno demonstra o quanto sua vida era dedicada à literatura,
não só pelo volume de livros escritos, mas pelo caráter experimental e diverso de sua obra. Só
para que possamos exemplificar, Mar Paraguayo foi escrito em portunhol, língua de fronteira,
que mescla português e espanhol, salpicado pela língua guarani. Elogiada pela crítica, a obra de
Bueno foi premiada e editada em outros países. Mas ao reconhecimento e aos prêmios juntavamse também os dramas familiares: Nilson, o irmão caçula, foi vencido por um câncer em 2003;
abatida com a morte do filho e acometida pela demência, Cida falece em 2007; afundado no
alcoolismo, Valdomiro falece em 2010. A essas perdas, somavam-se as mortes dos amigos mais
próximos, a aposentadoria do serviço público, a solidão e o fantasma do envelhecimento e da
morte.
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Em A pulsão pela escrita, Luiz Manfredini comenta que Bueno mantinha-se afastado do
álcool desde 1990, quando passara a participar de um grupo dos Alcoólicos Anônimos, o AA.
Também tratava-se de um quadro depressivo com o Dr. Perci Schiavon. No início de 2010, numa
das mensagens de SMS, que trocavam regularmente, Bueno desabafa com seu analista:

Olhava aquele pessoal da reunião do AA dando depoimento e falando em felicidade,
em poder superior e eu quase não conseguia enxergá-los tamanha zonzeira. E não
conseguia imaginar que a felicidade existe. Pareciam ETs. [...] Será que estas
coisas têm relação com o livro que estou escrevendo? Mas a literatura sempre me
libertou. Parece que agora ocorre o contrário... (BUENO, s/d, apud MANFREDINI,
2018, p. 162).

O livro ao qual Bueno se referia é Mano, a noite está velha, cujos originais foram
entregues à editora Planeta no início de 2010. A morte dos pais e do único irmão contrastava com
o momento excepcional de sua carreira. Apesar da relação distante que mantinha com o pai,
Bueno sofreu com mais essa perda. Ao luto de agora, juntava-se a eterna luta contra o alcoolismo
e a depressão. Não obstante, animava-lhe o projeto de viajar pela América, e continuar
escrevendo; vivia pela literatura, conforme dissera certa vez, em entrevista ao professor e escritor
Manoel Ricardo de Lima. De certo modo, a vida de Bueno sempre fora um viver entre os
extremos, como se a positividade e a negatividade fossem a condição indispensável por uma
espécie de corrente vital que o mantinha iluminado.
No dia 30 de maio de 2010, domingo à noite, Wilson Bueno foi assassinado dentro de sua
própria residência, o palácio do tico-tico, um confortável sobrado localizado próximo da casa
onde os pais e o irmão haviam morado. Cleverson Petreceli Schimidt, um garoto de programa
que o escritor conhecera a menos de uma semana, foi até o sobrado para conversarem acerca de
um cheque que Bueno queria de volta. Discutiram, mas não chegam a um meio termo e, "num
hiato do entrevero, Cleverson desceu para a cozinha e preparou duas xícaras de café. De uma
gaveta do armário da pia, retirou uma faca e a escondeu sob a manga da blusa" (MANFREDINI,
2018, p. 179). Em depoimento que o jovem prestou na delegacia, dissera que após beberem o
café e não entrarem em acordo, Bueno deixou a sala, onde ambos estavam, e foi para o escritório.
Ali mesmo foi morto com duas facadas e permaneceu até a noite do dia seguinte quando João
Santana, amigo de Bueno, o encontrou sozinho e sem vida. Diante ao inenarrável, João só
conseguia chorar e gritar: “Mataram meu irmão! Mataram meu irmão!” (MANFREDINI, 2018, p.
75).
Das várias homenagens póstumas feitas a Bueno, destacamos alguns fragmentos de um
ensaio do escritor José Castello, publicado em setembro de 2011 pelo Jornal Cândido, da
biblioteca pública do Paraná. No ensaio A penteadeira de Wilson, Castello tenta descrever a vida
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e a obra do amigo escritor:
Se é difícil dizer quem foi Wilson, mais difícil ainda é dizer quem ele não foi. Sua
obsessão: existir. Uma existência obsessiva - como um tabuleiro de xadrez em que
se dobrassem o número de peças. [...] Foi um escritor do possível e do impossível.
Representou scripts incompreensíveis, luzes contraditórias, focos que iluminavam
e logo depois apagavam. Velha penteadeira, herança de alguma tia: rangente
máquina de escrever. [...] Não há fundo, dizia Wilson. Não há o submerso, só o
existente. E é ele, o existente, que dói, e é dessa dor banal que devemos viver. Ou
nada mais. [...] Foi sempre assim: um disparador de sentimentos radicais. Nunca o
meio tom. Nunca a boa educação. Nunca a contemporização, os bons modos, o
comedimento. E exigia isso de nós. E ainda hoje exige, de nós, seus leitores.
Ninguém lê Wilson impunemente (CASTELLO, 2011, p. 21 - 24).

A fria lâmina de uma faca parou no tempo o escritor que fez da literatura a sua morada,
aquietando também a velha máquina de escrever, na qual Bueno criava e se reinventava a cada
texto escrito. Hoje, a leitura e a divulgação de sua obra são, pois, gestos concretos de leitores e
pesquisadores que o mantém ainda “vivo” entre nós.
Apesar de vasta e diversa, a obra de Wilson Bueno é pouco conhecida, principalmente
entre o leitor comum. Isso se deve, provavelmente, ao experimentalismo, erudição e
complexidade que caracterizam a sua escrita, o que a torna um tanto quanto difícil. Ainda quando
se trata de classes de leitores que valorizam obras com tais características, a circulação dos livros
de Bueno é bastante modesta. Exemplos disso são a baixa tiragem e a não reedição de alguns
livros, difíceis de serem encontrados no mercado livreiro. Em Hibridismo e semiosfera em Mar
Paraguayo e Mascate, de Wilson Bueno, o pesquisador Valteir Benedito Vaz assim se refere à
obra de Bueno: “praticamente desconhecido do grande público e pouco estudado no âmbito
acadêmico, suas criações em prosa ou verso ainda aguardam o reconhecimento e a valorização
de que são merecedoras, apesar de alguns esforços com esse objetivo” (VAZ, 2017, p. 24).
Até meados de 2020, além da pesquisa de Valteir Benedito Vaz (tese de doutorado-USP),
citada acima, encontramos somente outras duas teses que tratam da obra de Bueno; são elas:
Poéticas do presente: limiares, de autoria da professora Rita Lenira de Freitas Bittencourt (2005),
UFSC; Entre gêneros e fronteiras: uma leitura de Mar Paraguayo, de Wilson Bueno, de autoria
da professora Nádia Nelziza Lovera de Florentino (2016), UNESP.
Quanto às dissertações, até meados de 2020 foram localizadas vinte e uma pesquisas que
tratam da obra de Wilson Bueno. Segue-se a lista: Uma leitura de Meu tio Roseno, a cavalo, de
Wilson Bueno, Rosimeire de Oliveira Silva (2004), UFMS; Vozes, labirintos, alegorias: Mar
Paraguayo, de Wilson Bueno, Celso Hernandes Favaro (2006), UFMS; Reescrever-te a ti nem sei
se com carícias: as várias reescrituras no romance Amar-te a ti nem sei se com carícias,
Geovana Quinalha de Oliveira (2007), UFMS; Escritura e oralidade em Mar Paraguayo,
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Bernanda Acosta Diegues, (2007), UFMS; A narrativa em questão: recriação no romance amarte a ti nem sei se com carícias, de Wilson Bueno, Eliza da Silva Martins Peron (2008), UFMS;
Pontes e rupturas no fabular de Wilson Bueno, Fulvia Maria Giaretta de A. Furquim (2008),
UFMS; As recorrências em Franz Kafka e Wilson Bueno, Juliana Aparecida Sterse Viana (2009),
UFMS; Manuais de zoologia: os animais de Jorge Luis Borges e Wilson Bueno, Eduardo Jorge
de Oliveira (2009), UFMG; O novo romance histórico: Amar-te a ti nem sei se com carícias
(re)escrever a história, Maria Nilva Minatel (2009), UFMS; O sentido em dizer (Wilson Bueno)
deriva da conjugação, Flávia Bezerra Memória (2010), UFSC; Descontruindo e reconstruindo o
tempo em Meu tio Roseno, a cavalo, de Wilson Bueno, Aline Camara Zampieri (2010), UFMS; A
vertigem da linguagem em Mar Paraguayo, de Wilson Bueno, Nádia Nelziza Lovera de
Florentino (2011), UFMS; Cachorros do Céu: as transformações da Fábula em Wilson Bueno,
Maria Rojanski Araújo (UNESP), 2012; Tradição e modernidade: os tankas na poética de
Wilson Bueno, Cícera Rosa Segredo Yamamoto (2012), UFMS; A tradição e o contemporâneo
em Jardim zoológico, de Wilson Bueno, Bianca E. Veloso Ferreira (2013), UFMS; Wilson Bueno
e a poética do portunhol em Mar Paraguayo: Añaretã, Añaretãmeguá, Sabryna Lana de Souza
(2015), UFJF; A História desfigurada: desterritorialização e experiência do fora em Amar-te a ti
nem sei se com carícias, de Wilson Bueno, Marco Aurélio de Souza (2015), UEPG; Meu tio
Roseno, a cavalo: um herói, seus nomes e suas paragens, Vanessa Correa Gama (2015), UFMS;
Uma poética desterritorializada em Mar Paraguayo, Diego Emanuel Damasceno Portillo (2017),
UFPR; As artimanhas da memória em Wilson Bueno, Simone Pinheiro Achre (2017),
UNICENTRO; Prosa, memórias, trotes e poesia: uma leitura de Wilson Bueno e de Josely
Vianna Baptista, Alexandre Fellini (2020), UNICENTRO.
Do montante das dissertações listadas, a grande maioria foi desenvolvida por alunos da
UFMS, cinco delas sob a orientação do professor Antonio Rodrigues Belon, o que aponta para
uma disparidade em relação aos demais estados da federação e da existência de um esforço
localizado concernente à pesquisa da obra de Bueno. Já no Paraná, terra natal do escritor, o
número de dissertações ainda é pequeno, com destaque para a UNICENTRO que aparece com
dois trabalhos concluídos, sob a orientação da professora Maria Salete Borba. Desse modo,
somente os trabalhos sob a orientação dos dois professores citados correspondem a 33,3% da
totalidade das pesquisas a nível de mestrado em todo o território nacional. Os números
confirmam, pois, a assertiva de Vaz (2017, p. 24) que se refere a Bueno como um escritor quase
desconhecido e à espera de reconhecimento e valorização “apesar de alguns esforços com esse
objetivo”.
A partir da leitura de boa parte da bibliografia de Wilson Bueno, e dado a sua relevância,
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consideramos oportuno discorrer acerca de um de seus livros. Assim, pretendemos contribuir
para a disseminação da obra plural do escritor, sendo esta a justificativa da nossa pesquisa.
Dentre a expressiva obra de Bueno, escolhemos a novela Meu tio Roseno, a cavalo, a partir da
qual discutimos alguns aspectos que consideramos relevantes.
Meu tio Roseno, a cavalo é narrada em terceira pessoa e traz o relato de uma viagem que
o protagonista da história fez a cavalo, com um percurso de cinquenta léguas e meia e que teve
duração de uma semana; a viagem, ou périplo como prefere o autor, aconteceu por volta de 1943,
quando Roseno contava pouco mais de 20 anos. Desde o Guairá, região de fronteira entre o
Brasil e o Paraguai, até a longínqua Ribeirão do Pinhal, localidade situada ao norte do Paraná,
quase divisa com São Paulo, Roseno viaja para reencontrar a sua amada Doroí, que dará à luz
Andradazil, primeira filha do casal. Durante o percurso, ele terá de superar certos obstáculos,
inerentes a esse tipo de viagem, e ao trajeto feito a cavalo, desbravando a natureza ainda em
estado bruto. Ao trote manso do cavalo Brioso, o destemido viajante terá de enfrentar os
fantasmas do passado que, por meio das lembranças, assaltam e embotam a sua alegria de pai,
que viaja e sonha com Andradazil.
Detalhe importante da narrativa, é que a história é contada pelo sobrinho de Roseno, que
faz questão de lembrar ao leitor que à época do acontecido ele, o narrador, ainda não havia
nascido. Desse modo, o narrador conta a história do tio algumas décadas mais tarde, e sempre
enfatizando seu parentesco com o protagonista da história. Desse modo, ao falar de Roseno o
narrador também fala de si mesmo, opinando acerca de fatos que dizem respeito à vida do tio;
além disso, reflete acerca de um tempo que está aquém e além do evento da viagem. Assim,
percebe-se, na obra citada, uma das características da poética de Bueno, qual seja, a
desobediência aos limites ou conceitos estanques. Neste caso, a sobreposição ou
embaralhamento das histórias de tio e sobrinho, tempo passado e tempo presente, além do
experimentalismo linguístico que mescla os idiomas português e espanhol, dando origem a uma
língua de fronteira, o portunhol; tudo isso salpicado por expressões da língua guarani. Esta
última, representando o elemento autóctone, ainda em estado puro, e que proporciona um
colorido especial à narrativa.
Na sequência, destacamos os objetivos que norteiam o presente trabalho. São eles:
discorrer sobre certos aspectos que caracterizam o narrador da novela; discutir a questão da
memória e suas peculiaridades em Meu tio Roseno, a cavalo; discorrer acerca do tempo e do
anacronismo na obra citada.
O narrador conta a história do personagem Roseno ora valendo-se daquilo que ouviu
dizer acerca do tio, seus causos e façanhas, ou seja, por meio da oralidade, ora narra a história de
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forma onisciente, como um deus que sabe tudo acerca da vida do personagem, até mesmo os
seus pensamentos mais íntimos.
Quanto à questão da memória, vale lembrar que a história é narrada a partir de uma
memória não oficial, pela qual o sobrinho resgata e reconstrói a existência do tio. Ao contá-la,
também se refere às guerras, chacinas e vários episódios, os quais, apesar de plausíveis, não
constam nos livros de história. Trata-se de um emaranhado de acontecimentos que o narrador
reconstrói a seu bel-prazer, reconstruindo, ampliando ou atenuando os caracteres do personagem
ou das situações por ele vivenciadas. Deste modo, a história do tio é contada a partir de relatos
orais e da memória reconstruída ou inventada pelo sobrinho narrador.
Já no que diz respeito ao tempo, é significativo o modo como a narrativa começa.
Vejamos: “O dia em que o meu tio Roseno montou o zaino Brioso e tocou de volta para Ribeirão
do Pinhal, ainda não era o dia em que eu nasci, aquele treze de março de mil novecentos e
quarenta e nove” (BUENO, 2000a, p. 13). Temos aqui o anúncio de uma viagem que aconteceu
em um passado incerto. Podemos substituir a expressão “o dia em que” por “era uma vez”, o
modo típico de se começar uma fábula. Mas, na sequência, o narrador frustra parcialmente a
expectativa do leitor ao se colocar na história e determinar uma data precisa, o treze de março de
mil novecentos e quarenta e nove, data do seu nascimento, o que coloca em xeque a promessa da
fábula. A data de nascimento do narrador servirá como um marco importante na narrativa, na
medida em que os eventos narrados estarão sempre relacionados a ela. Ao tempo cronológico,
que corresponde à duração da vigem de Roseno, sobrepõem-se outros tempos e memórias do tio;
e a estes, sobrepõe-se o tempo posterior em que o sobrinho narrador relembra o tio e suas
viagens, quando este se tornara tão somente uma memória a ser reconstruída e inventada.
No primeiro capítulo desta pesquisa tratamos dos aspectos que dizem respeito ao narrador
em Meu tio Roseno, a cavalo. Nossa investigação procura evidenciar as características deste
elemento da obra literária, a partir de textos teóricos que tratam da narrativa. Neste sentido,
nosso trabalho se apoia, em um primeiro momento, no livro de Ligia Chiappini de Moraes Leite
(1987), cujo título é O foco narrativo. Nesta obra a autora conceitua os principais tipos de
narrador, usando como base a tipologia criada pelo escritor Norman Friedman, como ela mesma
faz questão de esclarecer: “nosso ponto de referência será sobretudo a sistematização feita, em
1955, por Norman Friedman, daquelas classificações que o antecedem e que ele expõe na
primeira parte do seu trabalho, que é um marco histórico do problema” (LEITE, 1987, p. 16). Na
sequência, abordamos o ensaio do escritor e filósofo Walter Benjamin, intitulado O contador de
histórias: reflexões sobre a obra de Nikolai Leskov. Neste ensaio, Benjamin trata das questões
relacionadas à arte de narrar que, segundo ele, estava em vias de desaparecer. O fim da arte de
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contar histórias tinha como principal causa o declínio do intercâmbio das vivências e histórias
exemplares. A autoridade para narrar devidamente tinha como fonte as histórias orais, as quais
deviam ser transmitidas de geração para geração por narradores investidos de sabedoria e
experiência. Dessa forma, os saberes passavam de uma geração à outra, graças à arte de narrar. O
desaparecimento ou o empobrecimento de vivências exemplares e intercambiáveis ensejavam a
morte do contador de histórias2. Por outro lado, o surgimento das narrativas modernas advindas
do gênero romance, símbolo da burguesia, fazia nascer um novo tipo de narrador que, segundo
Benjamin, pouco ou nada tinha a ver com o contador de histórias. O narrador 3 do romance
condiz com a sistematização criada por Norman Friedman, e tratada por Ligia Chiappini Moraes
Leite em O foco narrativo. Também nos valemos de um ensaio do escritor Silvano Santiago,
cujo título é O narrador pós-moderno. Neste ensaio, Santiago apresenta um narrador que está
atrelado à pós-modernidade, e que usa técnicas do jornalismo em suas narrativas. Diferentemente
do contador de histórias benjaminiano, o narrador pós-moderno se subtrai das histórias por
considerar a própria experiência de pouca valia. Além disso, o foco de suas histórias é o agora e
não o passado. Em Meu tio Roseno, a cavalo observamos que tanto as características do contador
de histórias quanto as características do narrador do romance coexistem na narrativa. No ensaio
O rastro e a cicatriz: metáforas da memória, Jeanne Marie Gagnebin também fala acerca do
narrador. A partir das considerações de Walter Benjamin sobre a arte de narrar, Gagnebin salienta
que o poeta de hoje se compara à figura do trapeiro, e busca nas sobras da sociedade capitalista a
matéria-prima, com a qual constrói a sua arte. Também nos valemos do referido ensaio neste
capítulo.
No segundo capítulo desta pesquisa discorremos acerca dos diversos conceitos de
memória. Devido à complexidade do assunto e à diversidade das áreas que tratam do tema,
selecionamos teorias ligadas às áreas da filosofia, da história, da sociologia e da antropologia.
Entre outras, citamos por ora: A memória coletiva, de Maurice Halbwachs, Memória e identidade,
de Jöel Candau e Memória e identidade social, de Michael Pollak. Para Halbwachs, a memória é
coletiva, sendo que as memórias individuais dependem da coletividade para se constituírem, “[...]
nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembranças pelos outros, mesmo que se
trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos”
(HALBWACHS, 2004, p. 30). Por sua vez, Candau defende que somente a memória individual
pode ser atestada, por ser ela uma faculdade do ser humano, portanto, individual. Quanto ao
aspecto social da memória, Candau reconhece a sua importância, mas defende que a memória
2

O contador de histórias se distingue do narrador: o primeiro tem como fonte as histórias orais e não deve a sua
existência ao livro; o segundo não pode prescindir do livro para existir, é um elemento da teoria da narrativa.
3
O narrador, enquanto termo técnico, é um elemento da teoria da narrativa.

19

social ou coletiva é uma instância da faculdade memorial, ou seja, Candau defende que a
memória coletiva é somente uma das características da memória biológica ou individual, e
“segue as leis das memórias individuais” (CANDAU, 2016, p. 49). Michael Pollak também
estuda o aspecto social da memória. Para ele a memória diz respeito aos acontecimentos vividos
diretamente ou vividos por tabela, ou seja, herdados. Para Pollak, (1989, p. 9), o ser humano
estabelece relações com o passado, negociando os sentidos de suas lembranças entre os âmbitos
individual e coletivo da memória, mas também entre o vivido, o aprendido e o transmitido.
Ainda neste capítulo, tratamos da questão da memória a partir da novela Meu tio Roseno,
a cavalo, sempre estabelecendo relações com as teorias que tratam do tema. Em diversos
momentos o narrador reflete acerca das lembranças do tio, desde as mais íntimas até aquelas que
se tornaram conhecidas, contadas e recontadas por pessoas que conviveram com Roseno. Neste
sentido, o sobrinho observa que “as lembranças, para nosso tio a cavalo, no quarto entrecéu
dessa lenda de viés, são como guardar dentro, intocado, o orvalho” (BUENO, 2000a, p. 47). E
mais adiante:

Entrecéu, como se ouvirá, feito de aérea lembrança, sua teia e véu, seus racontos
revolvidos nas noites pânicas [...]. É de saudades que nosso tio vive, caminho de
Ribeirão do Pinhal. [...] sob o quarto entrecéu dessa lenda ao desfolhar do vento,
nosso tio, Brioso, o zaino, e a memória inventada desde muito antes do mil
novecentos e quarenta e três (BUENO, 2000a, p. 48 – 49).

Na medida em que a viagem de Roseno avança no tempo ele recorda o passado, o qual
ressurge no presente já modificado pela ação do tempo. Memórias que ora lhe servem de alento,
durante a viagem, ora prenunciam os perigos do caminho. Em outras vezes, as recordações
reaparecem como fantasmas, símbolo das cicatrizes que Roseno carrega na alma.
Discorremos também acerca do silêncio e do esquecimento, os quais dizem respeito à
rememoração, uma vez que no gesto de silenciar ou esquecer podem repousar memórias de
eventos traumáticos que se quer esquecer. Esses traumas podem resultar dos conflitos, pelos
quais as pessoas passam ao longo da vida. No caso do personagem Roseno, estes traumas dizem
respeito às guerras que, desde muito cedo, estiveram presentes em sua história; mas eles também
estão ligados às questões existenciais, conflitos da alma, inerentes ao ato de viver e, portanto,
comuns aos seres humanos.
Acerca da rememoração, a escritora Jeanne Marie Gagnebin, em Lembrar, escrever, esquecer, observa que, apesar da vontade ou necessidade de conservar o passado, não esquecer os
mortos, os vencidos, calando mais uma vez suas vozes, essa tarefa só terá sentido se realizada em
favor do presente. Não obstante, o presente ou a urgência da “vida no presente, também exige
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que o pensamento saiba esquecer. [...] saiba desistir de seus rituais de auto-reprodução institucional e ouse se aventurar em territórios incógnitos, sem definição nem inscrição prévia” (GAGNEBIN, 2006, p. 12). Neste sentido, lembrança e esquecimento são tarefas constitutivas da memória, uma vez que certas lembranças só conseguem irromper em nossa mente graças à ausência
de outras tantas.
O terceiro capítulo de nossa pesquisa aborda o anacronismo em Meu tio Roseno, a cavalo,
tendo em vista o aspecto não linear do tempo na obra citada. Aos acontecimentos da viagem de
Roseno sobrepõem-se as memórias de episódios que marcaram a sua vida, fazendo com que o
tempo presente do personagem seja afetado pelas lembranças do passado. Para uma melhor
compreensão do imbricameto de diferentes temporalidades e memórias, presentes na narrativa,
nos embasamos também no conceito benjaminiano de história a contrapelo. Além disso, e tendo
em vista os aspectos estéticos da obra, trazemos uma breve discussão acerca dos conceitos de
imagem dialética e montagem, relacionando os mesmos com trechos da novela de Bueno.
Para Benjamin, conforme observa Didi-Huberman, a imagem é o fenômeno que dá origem a cada apresentação da história, porque “ela reúne e, por assim dizer, faz explodir em conjunto modalidades ontológicas contraditórias: de um lado, a presença, de outro, a representação;
de um lado, o devir daquilo que muda, e, de outro, a estase plena daquilo que permanece” (DIDIHUBERMAN, 2015, p. 127). Por estabelecer um diálogo, por colocar em relação modalidades
que normalmente se apresentam separadas, a imagem autêntica é, segundo Benjamin, uma imagem dialética.
Ao tempo cronológico da narrativa, o qual corresponde ao trajeto que o tio faz desde o
Guairá até a localidade de Ribeirão do Pinhal, sobrepõem-se diversas temporalidades, o que
transforma a narrativa em uma espécie de montagem das memórias e do tempo. De acordo com o
filósofo Didi-Huberman (2015, p. 42, grifo do autor), “[é] provável que não haja história
interessante senão na montagem, no jogo rítmico, na contradança das cronologias e dos
anacronismos”. Acerca do anacronismo, Didi-Huberman (2015, p. 34) o define como “a intrusão
de uma época em outra”, e mais adiante: “O anacronismo como ‘definição a contrário’ da
história também fornece a definição heurística da história como anamnese cronológica,
remontagem do tempo a contrário da ordem dos acontecimentos” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.
36, grifo do autor).
Durante a viagem o personagem Roseno se alegra pelo nascimento da filha, mas a solidão
da jornada faz com que as lembranças do passado irrompam no presente, o que lhe causa
apreensão e temor quanto ao destino de Andradazil. São, pois, lembranças de toda uma vida,
fragmentos das histórias do tio, que o sobrinho recolhe, remonta e conta para o leitor, muitos
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anos mais tarde, dando à novela um caráter de viagem memoriosa. À medida que a mesma se
desenvolve, tanto a paisagem muda de cor, quanto o ritmo da cavalgada torna-se mais intenso.
As cores e o ritmo tanto indicam o estado de ânimo de Roseno, denunciando suas incertezas e
pressa, quanto dão movimento e cor à narrativa. Esses e outros elementos estéticos, presentes em
Meu tio Roseno, a cavalo conferem à obra um aspecto de montagem, exigindo a participação
ativa do leitor para a construção dos sentidos da narrativa.
A viagem do Guairá ao Ribeirão do Pinhal também é simbólica à medida que mostra uma
paisagem que se transforma, como se transformam também o ritmo da cavalgada, o ritmo da narrativa e o teor das recordações de Roseno. Viagem e narrativa ao revés do tempo e a contrapelo
da história, em que o passado do personagem, à medida que se torna conhecido, revela um universo cominador e turbulento, o qual contrasta com o início calmo da viagem. Por fim, uma viagem em que as cores do presente abrem-se e deixam entrever outros tempos e outras histórias.
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1. NARRATIVAS EM MOVIMENTO EM MEU TIO ROSENO, A CAVALO
No presente capítulo procedemos a uma investigação acerca de algumas peculiaridades
do narrador da novela Meu tio Roseno, a cavalo, de Wilson Bueno. Para tanto, valemo-nos de
estudos que tratam da narrativa, os quais apresentam o narrador ora como um elemento da teoria
da narrativa, atrelado ao gênero romance e à escrita, ora o apresentam como narrador clássico, ou
contador de histórias, ligado à tradição oral.
O texto contido na orelha do livro, escrito pelo crítico literário Benedito Nunes, é
relevante para a nossa pesquisa por destacar o aspecto multifacetado e instigante, tanto do enredo
da novela, quanto do seu narrador. Além deste e outros aspectos, o crítico chama a atenção para o
caráter fronteiriço do livro de Bueno, seja pelo parentesco que une e separa as histórias do
narrador e do personagem, seja pela tênue linha que separa e une a narrativa clássica e a
narrativa ligada ao romance. Vejamos alguns fragmentos do comentário de Benedito Nunes:

Quem conta esta história não é quem viaja, e quem viaja, para encontrar
Andradazil, sua filha com a bugre Doroí, de olhos azuis, é o tio do narrador,
Roseno, em torno do qual a narrativa está centrada. É um personagem em viagem,
a quem pertenceriam as lembranças, tantas, que o narrador vai recolhendo,
embora tenha ele, narrador, nascido na década de 40, muito depois do caminho
percorrido pelo tio. A história que ele nos conta se alonga como um caminho pela
tumultuosa região de Guairá. [...] Mas ‘fábula de montaria’, ‘lenda antiga’, lenta,
ou ‘história visageira’, memoriosa, seja o que for, Meu tio Roseno, A cavalo é,
antes de tudo, uma ficção sagaz, que sabe de si mesma ao fazer-se juntamente
com o seu personagem uno e múltiplo [...]. Híbrido fecundo, a ficção sagaz é um
gênero de fronteira – passa de lugar a lugar, como de língua a língua, no limite
entre a lembrança retrospectiva e a percepção comum, reelaborados pela força da
linguagem (NUNES, 2000, s/p).

A história é narrada em terceira pessoa algumas décadas depois dos fatos acontecidos.
São histórias que provêm da oralidade, causos da conturbada e itinerante vida de Roseno. A estas,
juntam-se as lembranças mais íntimas do personagem, que o narrador tem conhecimento e narra
pelo seu poder de adivinhação, ou seja, através da onisciência. Advém daí o caráter múltiplo do
narrador, que dá à narrativa do romance o colorido das histórias orais. Além disso, há outras
peculiaridades do narrador em Meu tio Roseno, a cavalo, que veremos adiante.
Antes, queremos chamar a atenção para uma possibilidade de leitura da novela a partir de
algumas pistas ou lacunas, deixadas no texto pelo escritor. Estas pistas ora aparecem de modo
mais ou menos explícito, noutras vezes estão nas entrelinhas do texto ou na voz narradora, que
narra e insinua ao mesmo tempo. Parece haver, neste sentido, uma fronteira difusa e instável
entre a voz do narrador, ou seja, aquele que conta a história, e a voz narrada, ou seja, aquele de
quem se fala. Quem narra a história é o sobrinho de Roseno, embora ele tenha nascido alguns
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anos depois que o tio fez a viagem. A data do nascimento do sobrinho narrador é repetida por ele
muitas vezes durante a narrativa, além de reiteradas observações acerca do parentesco entre o
narrador e o protagonista da história. Estes dados e a forma de contar a história sugerem a
existência de um narrador multifacetado ou que troca de posição, a depender da tipologia das
memórias narradas, ou seja, ora é o narrador que nos fala de Roseno e suas desventuras, ora a
voz do personagem parece chegar até nós sem a intermediação do narrador. Em outras vezes, as
vozes de um e de outro se tornam indistintas.
A data e o local de nascimento do narrador funcionam, no enredo da novela, como uma
referência temporal e espacial, ou como uma coordenada geográfica que, a exemplo de alguns
esportes de orientação, indica somente um ponto fixo e um rumo. A partir dessa referência, o
leitor avança na leitura tentando localizar pistas, muitas vezes deixadas a encoberto ou em forma
de charadas. Independentemente do percurso que cada leitor faz, todos chegam ao final da
viagem, com maior ou menor dificuldade, com poucas ou várias e diferentes histórias para contar.
Ainda sobre pistas e charadas, a data e o local de nascimento do narrador coincidem com a data e
o local do nascimento do autor da novela; e ainda que isso possa parecer só mais uma pista falsa,
tal coincidência acaba por tornar mais indefinida ainda a fronteira entre escritor, narrador e
personagem.
Um dado importante que pode despertar a atenção do leitor, já nas primeiras páginas do
livro, é a referência que o narrador faz aos céus e aos entrecéus, os quais dizem respeito tanto à
marcação do tempo na narrativa quanto ao aspecto heterogêneo e anacrônico das histórias
contadas. A viagem de Roseno tem duração de sete dias e seis noites; de modo semelhante, a
história do personagem é narrada por meio de sete céus e seis entrecéus. Mas isso não significa
uma correspondência obrigatória entre dia e céu ou entre noite e entrecéu, pois ainda que alguns
entrecéus aconteçam à noite, eles também ocorrem à plena luz do dia, como podemos constatar a
seguir: “Beberica alguma do cantil, a Campos Altos, contra, do frio, a navalha, ao vento ponteiro
deste início de manhã, Rosenudo e seu cavalo [...], sob o quarto entrecéu dessa lenda ao
desfolhar do vento” (BUENO, 2000a, p. 48 - 49). Neste sentido, o que parece haver é uma
correspondência entre o teor das lembranças narradas e os momentos ou movimentos da
narrativa, que o narrador chama de céus e entrecéus. De qualquer modo, eles nos ajudam a
demarcar o ritmo e a “cor” da narrativa (dia versus noite, tempo passado versus tempo presente,
vida versus morte). Tudo isso diz respeito à estética da obra de Bueno, que se vale da noção de
céu tanto para assinalar o tempo na narrativa quanto para colocar em relação temporalidades e
memórias anacrônicas, movimento pelo qual o agora divide espaço ou é formado pelos
fragmentos do passado.
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Apresentamos a seguir um trecho da entrevista que o escritor Wilson Bueno concedeu ao
Jornal Folha de Londrina, semanas antes do lançamento de Meu tio Roseno, a cavalo. A
entrevista em questão ganhou na ocasião o sugestivo título de Tio Roseno renasce nas páginas, e
foi publicada no dia 17 de junho de 2000. Na entrevista, Bueno fala que reescreveu a novela
umas quinze vezes. O livro que chegou a conter trezentas páginas, e ao final ficou com oitenta e
cinco, é o resultado de uma pesquisa de cinco anos. Vejamos o que disse Bueno ao entrevistador,
o qual perguntou como o escritor classificava a novela Meu tio Roseno, a cavalo: “É um livro
paradigmático na minha carreira, um livro muito referencial para mim. [...] O livro é composto
de sete céus e seis entre-céus. Os entre-céus vão pontuando entre um céu e outro” (BUENO,
2000b, p. 2). Bueno não se refere de maneira clara acerca do significado de céu e entrecéu, mas
ao ser questionado se eles seriam os dias da jornada a cavalo, ele respondeu:

Os dias, as evocações, a imaginação de nosso tio, a poesia da estrada, do caminho,
a lua e o sol, as memórias, as rememórias, as lembranças que vão cabendo em cada
céu e cada entrecéu – que é um céu que ainda não formou o céu seguinte e ainda
diz muito do céu passado (BUENO, 2000b, p. 2).

O entrecéu é, neste sentido, muito mais um estado da alma do que uma relação com a
noite. É quando uma lembrança do dia anterior, ou mesmo de um passado distante, vem habitar o
presente, independentemente da hora. Vejamos, como exemplo, os fragmentos abaixo:

Não se considere isso aí, contudo, ao entardecer do quarto entrecéu dessa história
etérea, ao trote matreiro do saino, só o prazer do encanto. [...] O resto todo foi a
guerra, trota agora, chapada adiante, Brioso, nossa montaria, no quarto entrecéu
dessa fábula memoriosa, como memoriosos são os rios que a percorrem, remotos, a
esta fábula de nosso tio Rosenâmbulo, a cavalo, margeando as araucárias e nelas,
profusos, insistentes, todo o dia, os passarinhos (BUENO, 2000a, p. 54 - 55).
[...]
Plena planura, mesmo assim, Rosevento nem pensa ir de asas ao lombo de Brioso,
tão boa a aragem do dia ao quarto entrecéu dessa história lenta, e assim deixa-se
levar para onde nos conduz nosso cavalo, pela sempre estrada, boa marcha,
pacienciosa, que chega lembrar outros céus e o esgarço matiz de entrecéus antigos
(BUENO, 2000a, p. 56 – 57, grifo nosso).

Basta uma rápida contagem dos lugares onde Roseno parou para dormir, para
constatarmos que o narrador não faz qualquer referência ao local e aos acontecimentos de uma
determinada noite da viagem, mais especificamente à quarta noite da jornada. Só para relembrar:
na primeira noite Roseno pernoitou em uma aldeia indígena; a segunda noite, junto a um
cemitério abandonado; a terceira noite, em Araré. De Araré até Aruanã a viagem demorou dois
dias, mas não há nenhum acontecimento da viagem referente à quarta noite, tampouco é citado o
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local onde Roseno descansou ao final do quarto dia. Na quinta noite, uma sexta-feira, tio Roseno
pernoitou em Aruanã, local em que presenciou a perseguição e morte de um lobisomem; a sexta
e última noite marca a chegada do tio a Ribeirão do Pinhal, ao rancho de Doroí.
Podemos ler a novela Meu tio Roseno, a cavalo, sem atentar para os detalhes, obtendo
assim uma compreensão superficial da mesma; seria como fazer uma viagem com muita pressa,
sem prestar atenção aos detalhes do caminho. No entanto, se andarmos ao ritmo lento de Brioso,
cavalo do tio Roseno, podemos encontrar a cada momento muitas histórias interessantes, que
estão nas páginas do livro, mas também podem estar na barranca do rio ou, ainda, no túmulo de
um proscrito ou de um herói. Neste sentido, referências breves, frases ou palavras soltas no texto
funcionam como chaves ou gatilhos, para que o próprio leitor construa sua própria narrativa
acerca daquilo que o narrador fala ou insinua.
Em entrevista ao jornalista Cláudio Daniel, referindo-se à novela, Bueno assim dizia: “é
um livro claro, fácil, límpido. Qualquer colegial há de lhe decifrar a tessitura, ainda que ele
guarde chaves, 'ciladas', 'citações' que só os leitores obsessivos consigam alcançar" (BUENO,
2018, p. 2).
Podemos indagar o que continham as outras tantas páginas que Bueno escreveu e jogou
fora, conforme consta em entrevista ao jornal Folha de Londrina. Acreditamos que ao jogá-las
fora ou reescrevê-las, ele deixou resquícios delas no livro, inúmeras pistas em forma de chaves e
ciladas, conforme dito pelo escritor ao jornalista Cláudio Daniel. Detalhes que nos ajudam a
decifrar as elipses e os não ditos; algo que pode estar nas entrelinhas do texto, na cor do céu, na
poesia do vento. O livro é o mapa, o leitor é o desbravador solitário, tenaz, que nas brenhas do
texto poderá encontrar a cada paragem, nos céus e nos entrecéus da narrativa, sempre outras e
novas histórias.
A respeito dessas pistas que encontramos no texto, vejamos a seguir alguns dados
biográficos do personagem Roseno e do narrador. O sobrinho narrador diz ter nascido no ano de
mil novecentos e quarenta e nove, e que a viagem do tio acontecera antes do seu nascimento.
Além disso, ele informa o local onde nasceu e que a sua mãe era irmã de Roseno: “dos irmãos de
Rosenésio, nosso tio, só minha mãe, no treze de março de mil novecentos e quarenta e nove,
parindo ao meio-dia, no sertão do Jaguapitã, este que um dia ia contar toda a história” (BUENO,
2000a, p. 50). Já quase ao final da novela, o narrador revela a data do nascimento do tio, bem
como a data provável da viagem: “[...] diga, me diga, caballo meu? Se ao sopé da cordilheira
nasceu em mil novecentos e vinte e três, já tinha vinte, o tio, no ano de quarenta e três e eu nem
ainda era nascido” (BUENO, 2000a, p. 77).
Além de Cida, Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira, Roseno tinha mais cinco irmãos:
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Laríope, Lindauro, Quizeu, Junílo, Vandreide. O tio e os irmãos nasceram em Ribeirão do Pinhal,
município de Jaguapitã, norte do Paraná. Dos irmãos e irmãs, ele só sabia de Cida, mãe do
narrador da história; dos demais, não tivera mais notícias desde que foram separados pela guerra.
Por volta dos doze anos, Roseno teve os pais assassinados. A avó índia, filha de pai alemão, é
quem o amparou na infância. Consta ainda que depois de a avó transmitir ao neto a cultura e a
língua guarani, ela foi convocada para a guerra para curar os feridos, com suas infusões e
benzeduras.
Roseno cresceu ouvindo lendas antigas e aprendendo a ler a natureza. Brincou de
canoeiro e, para sobreviver, lutou de armas na mão, ainda menino. “Rosenunes nasceu com a
ventania, ouvindo o vozeio atrapalhado da língua paraguaya, seu mais clamante guarani;
brigando, menino, de garrucha armada no braço [...]” (BUENO, 2000a, p. 47). Infância de ternas
e amargas lembranças; e, desde sempre, lutando pela sobrevivência “já se disse, os doze anos de
Rosenito, cuspindo, da winchester, bala de matar homem” (BUENO, 2000a, p. 55). Embora a
cultura indígena estivesse presente na vida de Roseno, principalmente pela avó materna que o
criou, ele também era influenciado pela cultura dos pais e demais parentes, os quais viviam de
acordo com os costumes dos colonizadores que professavam a fé cristã. Advém daí, então, o
caráter múltiplo e mestiço de Roseno que, como guerreiro, aos doze ou treze anos já derrubara o
primeiro inimigo, mas “era de paz o nosso tio, e religioso; ajudante de missa na Juvenália e
preparador de quermesse em Jaguapitã” (BUENO, 2000a, p. 49).
Devido as suas andanças e aventuras, Roseno dizia que pertencia ao mundo, era como se
ele tivesse nascido em cada lugar por onde passou: guia de cegos em Marília, marceneiro em
Itararé, capador de galo em San del Guairá, além de outras paragens. E, por tudo isso, “a fama
correndo além de Pedro Juan Caballero, sendo de berço, contudo, nativo do Pinhal e tendo a
margem paranaense do Paranapanema na palma da mão igual que a última morada” (BUENO,
2000a, p. 48). Para além de certa devoção às rinhas de galo e ao floreio de sanfona, Roseno caiu
de amores pela bugre Doroí. Mas quis o destino que para levar a cabo esse amor, ele tivesse que
matar Aquilão, o pai da namorada. Agora, a cinquenta léguas e meia do rancho de Doroí, o futuro
pai retorna para conhecer e batizar a filha que está para nascer.
Na entrevista ao jornal Folha de Londrina, de 17 de junho de 2000, Bueno discorria
acerca do livro que recém terminara de escrever, e como havia criado o personagem Roseno. Ao
ser questionado se havia um tio com esse nome, ele respondeu afirmativamente:

Ele existiu. Cresci ouvindo a família comentar sobre tio Roseno, irmão da minha
mãe. Homem destemido, ainda muito jovem atravessou o Paraná, do Guairá às
barrancas do Paranapanema. Morreu muito jovem, trinta e dois, trinta e três anos,
antes mesmo de eu nascer. [...] Meu tio Roseno faz justiça ao patrimônio de
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histórias contadas pela minha família, dessa literatura oral que já nasci ouvindo
(BUENO, 2000b, p. 2).

Bueno esclarece, no entanto, que imaginou e ampliou consideravelmente a aventura do
tio. Deste modo, mesmo que alguns traços identitários, tanto do narrador quanto dos personagens
coincidam com a biografia de Bueno, Meu tio Roseno, a cavalo é uma fábula - ou ficção sagaz,
como quer Benedito Nunes -, na qual o autor aproveita para homenagear seus antepassados,
cujos nomes e características são emprestados aos personagens da novela. Estas relações entre o
mundo real e o mundo fictício, ora podem ajudar na investigação de um determinado elemento
da obra, ora se mostram irrelevantes. De qualquer modo, o uso de dados reais como a data e o
local de nascimento de Wilson Bueno, bem como o nome de sua mãe, os quais coincidem com o
nome da mãe, a data e o local de nascimento do narrador, podem significar mais do que uma
simples homenagem, a depender do que se está a investigar. Por fim, pode-se dizer que a novela
coloca em relação as histórias do narrador, de Roseno, dos avós, bisavós e demais parentes, todos
tentando sobreviver às guerras de cada dia.
Causos e lendas, como a de Rufino Pinto Mendes, bisavô paterno de Bueno, que, acusado
de assassinato, precisou deixar Minas Gerais em direção ao Paraná. “Dias e noites no lombo de
mula, ele e seus mínimos pertences, até encontrar o rio Paranapanema, cujas águas tormentosas
venceu a braçadas” (MANFREDINI, 2018, p. 62). Na entrevista a Cláudio Daniel, Bueno lembra
também o bisavô materno, cuja esposa índia foi caçada a laço pelo mesmo:

Minha bisavó, (mãe de minha avó materna, está uma bugra de olhos azuis e que
comia com as mãos), foi caçada a laço no interior paulista por um germano de
fuzilantes olhos azuis. Faço uma pequena homenagem a este meu bisavô em tio
Roseno e claro, bem mais evidente, à minha bisavó índia (BUENO, 2018, p. 2).

Heranças que passam de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Meu tio
Roseno, a cavalo é também um modo de refletir acerca da história não oficial do país, das lendas
e das histórias orais, transmitidas de geração em geração, e que o escritor transforma em fábula
para falar de suas próprias origens, fato que o inclui de maneira ficcional na história contada.

1.1- Da tradição aos tempos modernos: apontamentos acerca do narrador em Meu tio
Roseno, a cavalo
O narrador enquanto contador de histórias, ligado à tradição oral, ou como categoria da
teoria da narrativa, tem sido objeto de reflexões e estudos ao longo do tempo. Há, portanto, uma
quantidade significativa de estudos acerca das tipologias e caracterizações do narrador, por
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diferentes vieses e com propostas variadas. Sendo assim, abordamos de forma breve alguns
estudos que tratam da narrativa, revisitando conceitos que julgamos importantes para esta
pesquisa, na qual pretendemos, entre outros objetivos, investigar aspectos que dizem respeito à
caracterização do narrador da novela Meu tio Roseno, a cavalo.
O modo pelo qual um acontecimento é narrado se reveste de importância, na medida em
que a posição e o distanciamento do narrador, em relação aos fatos narrados, dizem respeito ao
ponto de vista do mesmo acerca dos acontecimentos que relata. Em O foco narrativo, a escritora
Ligia Chiappini Moraes Leite, (1987, p. 5), lembra que desde sempre houve histórias sendo
narradas e que “entre os fatos narrados e o público, se interpôs um narrador”. Neste sentido, a
arte de narrar esteve presente na história da humanidade desde sempre, uma vez que ela é
considerada como uma maneira de ensinar, pela qual um narrador transmite um saber adquirido
ao longo da vida aos membros de seu grupo.
Em O demônio da teoria: literatura e senso comum, o escritor e crítico literário Antoine
Compagnon, (2010, p. 129), salienta que a arte de narrar faz parte da história da humanidade; ele
lembra que na antiguidade foram os caçadores, talvez, os primeiros a contarem uma história que
transmitia uma sequência coerente de acontecimentos ou ideias. É que alguns deles sabiam
interpretar, pelas pegadas deixadas pela caça, de qual espécie se tratava, a localização e a forma
mais eficaz de persegui-la e abatê-la. Desse modo, a decifração a partir do rastro do animal era
feita por um caçador experiente, que depois narrava aos demais membros do grupo, de modo
abstrato, as especificidades da presa e a melhor estratégia para caçá-la. De acordo com Carlo
Ginzburg, citado por Compagnon, a prática de contar histórias surgiu na antiguidade
possivelmente em decorrência de uma necessidade básica do ser humano:
Talvez a própria ideia de narração – observa Ginzburg – [...] tenha surgido, pela
primeira vez, numa sociedade de caçadores, da experiência do deciframento de
indícios mínimos. [...] O caçador teria sido o primeiro a ‘contar uma história’
porque era o único capaz de ler, nas pegadas mudas (senão imperceptíveis)
deixadas pela sua presa, uma série coerente de acontecimentos (GINZBUG, s/d, p.
149, apud COMPAGNON, 2010, p. 129).

Platão e Aristóteles estão, provavelmente, entre os primeiros pensadores a refletirem
sobre a arte de narrar. Ao longo do tempo, tanto A república, de Platão, quanto a Arte poética, de
Aristóteles serviram para embasar discussões acerca da arte de narrar. Assim também, em O foco
narrativo, a autora começa a sua abordagem, acerca da narração, relembrando a ambos:

Na verdade, se narrar é coisa muito antiga, refletir sobre o ato de narrar também o é.
Pelo menos é possível recuar essa reflexão teórica sobre as formas de narrar a
Platão e a Aristóteles. São eles que iniciam, na tradição do Ocidente, uma discussão
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que não vai mais se acabar, sobre qual a relação mire o modo de narrar, a
representação da realidade e os efeitos exercidos sobre os ouvintes e/ou leitores
(LEITE, 1987, p. 6).
[...]
Platão e Aristóteles foram sucessivamente retomados, traduzidos (e traídos),
imitados, diluídos, interpretados, pela retórica e poética da Roma antiga e da Idade
Média; pela poética clássica do Renascimento europeu; pelos ilustrados do século
XVIII; pelos românticos, no século XIX; e seguem sendo revistos, citados,
reinterpretados até os nossos dias, pela moderna teoria da literatura (LEITE, 1987,
p. 9).

Sabemos do grande legado deixado tanto por Platão quanto por Aristóteles às ciências
humanas. Não obstante, nos ateremos aqui a estudos mais recentes que embasarão a nossa
discussão, a qual diz respeito a um tipo de narrador que ao longo do tempo vem se modificando.
Essas mudanças aconteceram, entre outros motivos, porque no decorrer do tempo a arte de narrar
evoluiu, acompanhando a história da humanidade, ou seja,

as histórias narradas pelos homens foram se complicando, e o narrador foi mesmo
progressivamente se ocultando, ou atrás de outros narradores, ou atrás dos fatos
narrados, que parecem cada vez mais, com o desenvolvimento do romance,
narram-se a si próprios; ou, mais recentemente, atrás de uma voz que nos fala,
velando e desvelando, ao mesmo tempo, narrador e personagem, numa fusão que,
se os apresenta diretamente ao leitor, também os distância, enquanto os dilui
(LEITE, 1987, p. 5 - 6).

A mudança que houve no modo de narrar, pela qual o narrador torna-se mais próximo e
íntimo do leitor, abordando temas do cotidiano, está ligada ao surgimento do romance. Segundo
Walter Benjamin, a transição que houve do clássico contador de histórias, investido de
autoridade por suas vivências, para o narrador do romance, desvinculado da tradição oral, foi
uma das causas do declínio da arte de contar histórias: “[...] a arte de contar está chegando ao fim.
É cada vez mais raro encontrarmos pessoas capazes de contar uma história como deve ser”
(BENJAMIN, 2018, p.140).
A crise instaurada na arte de narrar, segundo Benjamin (2018, p. 140), se devia ao fato de
que as pessoas estavam ficando empobrecidas de vivências exemplares e intercambiáveis, as
quais pudessem ser transmitidas de geração para geração. Em sentido contrário, as experiências
traumáticas causadas pelas grandes guerras só poderiam ter lugar no esquecimento. Na falta de
histórias exemplares o romance dá espaço para um novo tipo de narrador, que explora os dramas
do cotidiano para entreter ou desentediar a sociedade burguesa, a qual emerge do sistema
capitalista. Uma sociedade na qual as pessoas vivem por si e para si, para as quais o romance é
feito sob medida e sem o fim de ensejar-lhes grandes reflexões: pessoas que não sabem
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aconselhar e tampouco aceitam conselhos.
Em Meu tio Roseno, a cavalo, um narrador em terceira pessoa relata os feitos de Roseno,
tanto pelas histórias que ouviu, quanto pelo que imagina acerca da vida do tio. A história trata de
uma viagem de cinquenta léguas e meia, percorridas durante uma semana; momento em que o
passado ressurge no presente para embotar a alegria de Roseno, cuja primeira filha está para
nascer. Vejamos como tudo começa:

O dia em que o meu tio Roseno montou o zaino Brioso e tocou de volta para o
Ribeirão do Pinhal, ainda não era o dia em que eu nasci [...] E aí então que foi o
primeiro céu – o meu tio Roseno, também Roseéno, Ros, Roseveno, Roselno, o
meu tio Rosano, distante cinquenta léguas e meia de Ribeirão do Pinhal, e a
menos de um quilômetro do rancho que acabara de deixar no entroncamento do
Breu com o Laranjinha, para lá de Guairá [...] (BUENO, 2000a, p. 13).

Para poder contar os feitos de Roseno, o narrador não se vale de nenhum subterfugio,
como um diário ou o relato de uma testemunha em especial, por exemplo. Ele conta as histórias
que ouviu acerca da vida do tio, as quais tornaram-se conhecidas e preservadas, pela oralidade,
nos diferentes lugares por onde Roseno passou durante sua vida itinerante. Num primeiro
momento, podemos considerar o relato da viagem como uma típica história de origem oral.
Dessa forma, pode-se dizer que o narrador em questão preserva as características do clássico
contador de histórias, defendido por Benjamin, pois seus relatos têm um forte vínculo com a
oralidade e provém de uma pessoa que viajou muito e que, por isso, acumulou experiências e
histórias para contar.
Roseno parte da região do Guairá em direção à localidade de Ribeirão do Pinhal, Norte
do Paraná, onde a esposa Doroí está para dar à luz Andradazil. A distância entre um lugar e outro
é de cinquenta léguas e meia, ou seja, quase duzentos e cinquenta quilômetros. Isso revela o
espírito aventureiro do futuro pai, o qual se encontrava tão distante da esposa grávida. Mais
adiante, pelo que o narrador expõe, é possível confirmar o caráter aventureiro e errante do tio:
“[...] e temos que Rosemundo como que nasceu em todos os lugares – foi menino marceneiro
pelo Itararé afora, atravessador de balsa nos remansos do Piquiri, guia de cegos em Marília,
amansador de cavalo xucro ao sopé do Amambaí [...]” (BUENO, 2000a, p. 48). Também a
denominação do tio, como Rosemundo, já é um modo de dizer que Roseno viajava pelo mundo.
E, sem criar raízes em nenhum lugar, foi deixando histórias por onde andou.
Para Benjamin, as histórias que passavam de pessoa para pessoa serviam de inspiração
aos contadores; além disso, ‘“[q]uem faz uma viagem traz sempre muito que contar’, e imagina o
contador de histórias como alguém que vem de muito longe. Mas não se escuta com menos
agrado aquele que, ganhando a vida honestamente, ficou na sua terra e conhece as suas histórias
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e tradições” (BENJAMIN, 2018, p. 141). Desse modo, Benjamin defende a existência de dois
grupos com atividades distintas, de onde se originaram os primeiros contadores de histórias. De
um lado, o camponês sedentário, que conhece a tradição de seu povo e, de outro lado, o
marinheiro comerciante que viajava mundo afora. Não obstante, foram os artífices, em suas
oficinas, que aperfeiçoaram a arte de contar histórias: “Se os camponeses e os marinheiros eram
mestres da arte de narrar, as corporações artesanais foram a sua alta escola. Nelas se
encontravam o saber de lugares distantes, trazidos para casa pelos viajantes, e o saber do passado
que o sedentário dominava” (BENJAMIN, 2018, p. 142).
Poderíamos então, segundo Benjamin, dizer que Roseno representa o viajante, o homem
que em suas andanças teve contato com outras formas de culturas, participou ou foi testemunha
de diversos acontecimentos e, por isso, adquiriu experiência e sabedoria. Este saber lhe confere
autoridade para contar muitas histórias, pois “[o] contador de histórias vai buscar a sua matéria à
experiência, a própria ou as que lhe foram relatadas. E volta a transformar essa matéria em
experiência daqueles que o ouvem contar” (BENJAMIN, 2018, p. 144). Neste sentido, Roseno
junta às próprias experiências as histórias de outras pessoas, que ele conta e reconta nos lugares
por onde anda. Estas histórias que foram ficando espalhadas nos locais em que o tio fez suas
paragens, mais tarde foram recolhidas pelo sobrinho que as narra aos leitores, como no exemplo
a seguir, um entrevero do tio com dois policiais, no vilarejo de Araré:

Mal se viu quando, jogado de cara no chão, a covardia de dois contra um, rastejante,
Rosezento, nosso tio, alcançou com a mão o pé de uma cadeira e, poderoso de
braço, conseguiu erguê-la e socar com o encosto dela o queixo do Meganha Meio
Gordo [...] Tombou de costas o Meio Gordo, meio morto, estrebuchado, enquanto
ágil um gato, Rosenano, de lábio ferido e nariz quebrado, deteve o fuinha do
Meganha Alto e lhe cravou na tesa nuca o denteado dos dentes, fera. A lancinante
dor foi ouvida bem adiante de Araré e Andradisina, garante quem assistiu, aos urras
e êias, botando aposta, a soberba vitória de Roseante, que, por muito tempo, viveu
nos causos e nas lendas, macho entrevero, recontado, de nosso tio indefeso contra
os desmandos de dez meganhas – uns altos, outros meio gordos, como se passou a
exagerar, e propagou, de conto em conto, de boca em boca, do Guairá às barrancas
do Paranapanema [...] (BUENO, 2000a, p. 37).

Esta passagem da novela, na qual Roseno reage à afronta de dois policiais armados,
lutando e vencendo a ambos, é exemplar e caracteriza muito bem o contador de histórias
benjaminiano. Em primeiro lugar, o embate do tio, em seus pormenores, se transformou em
causos e lendas, contados por toda redondeza; em segundo lugar, o lábio ferido e o nariz
quebrado são como marcas que ficaram em forma de cicatrizes no corpo do tio. Estas cicatrizes
no corpo e as memórias positivas constituem-se em experiência e sabedoria, com as quais o
narrador dá vida e colore a história de Roseno.
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A visão pessimista do pensador alemão tinha estreita relação com o contexto do pósguerra, no qual ele escreveu sua obra; um momento em que o homem se encontrava fragilizado e
constrangido, diante dos ditames capitalistas e de uma sociedade barbarizada. Neste sentido,
Benjamin escreve: “Não é verdade que no fim da guerra os homens regressavam mudos do
campo de batalha? Não mais ricos, antes mais pobres de experiências partilháveis?”
(BENJAMIN, 2018, p. 140). E os relatos que os livros de literatura traziam nos anos seguintes,
acerca da guerra, observa Benjamin, em nada se pareciam com as experiências intercambiadas
pelas pessoas em épocas anteriores. Era como se a capacidade de trocar experiências, a mais
inalienável e segura, tivesse sido roubada do ser humano.
Em vez de experiências comunicáveis, o que os combatentes traziam consigo da guerra
eram feridas na alma e experiências que não conseguiam verbalizar, tampouco compartilhar. Não
havia nenhum saber que resultasse da experiência da guerra e que pudesse servir de conselho, ou
seja, “[o] conselho, entretecido na matéria de uma vida vivida, é sabedoria. A arte de contar
histórias está chegando ao fim porque o lado épico da verdade, a sabedoria, está desaparecendo”
(BENJAMIN, 2018, p. 144).
As histórias que passavam de pessoa para pessoa mantinham um laço muito estreito com
a oralidade, isso conferia grandeza e legitimidade a essas histórias. Além disso, “contar histórias
é sempre a arte de continuar a contá-las, e esta se perde quando as histórias não são preservadas.
Perde-se porque já não se tecem nem se fiam os fios do tempo necessário para ouvi-las”
(BENJAMIN, 2018, p. 148). O pessimismo de Benjamin deve-se, em boa parte, ao espetáculo da
guerra sem limites, estranho espaço em que o combatente não se reconhece e com o qual não se
identifica; um cenário em que as pessoas já não tinham razão ou tempo para contar histórias.
Além disso, é no romance, símbolo da burguesia, que o narrador épico encontrará seu maior
adversário, pois “[a] tradição oral, o patrimônio da épica, tem uma natureza diferente da matéria
do romance” (BENJAMIN, 2018, p. 144).
Se por um lado a primeira guerra mundial agravou a crise da arte de narrar, também é
verdade que a narrativa se alimentou, em outras épocas e contextos, dos relatos de guerreiros.
Em outros confrontos os combatentes eram aplaudidos ao retornarem para casa; as cicatrizes que
traziam no corpo eram provas de heroísmo e suas experiências eram exemplares. Talvez a
diferença resida no fato de que na primeira grande guerra, além de não haver vencedores, o
confronto a nível mundial e desarrazoado demonstrava o quão pouco o ser humano havia
evoluído. Além de brutalizada, a humanidade caminhava a passos largos para seu pior estágio
sobre a face da terra. Não poderia, portanto, nascer aprendizado ou experiências comunicáveis
desse cenário de horrores. De modo oposto foram os demais confrontos, nos quais havia sempre
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uma causa nobre a defender. Nestes, havia uma identificação legítima e lógica daqueles que
lutavam em prol de um bem comum como a defesa de um território ou a expulsão do inimigo,
por exemplo. Nestes casos, independentemente de terem ou não vencido, os combatentes
ostentavam seus feitos, e suas cicatrizes eram a prova viva dos exemplos a serem seguidos.
No duelo de Roseno com os dois policiais há uma sabedoria exemplar, ou seja, um
exemplo que ensina que diante à injustiça o homem não deve calar ou recuar, ainda que tudo
conspire contra. Por isso o narrador da ênfase aos ferimentos do tio, o nariz quebrado e o lábio
ferido, o aspecto desigual e injusto da luta, ou seja, dois policiais treinados e pagos pelo estado
contra um capiau, cansado da viagem. Apesar da desvantagem o tio lutou sem medir as
consequências, porque declinar do combate naquele contexto, além da desmoralização,
significava aceitar calado a injustiça e os desmandos dos policiais que em vez de protegerem o
cidadão comum, contra ele atentavam.
Discorrendo acerca da memória e retomando a questão da decadência da arte de narrar, a
qual Benjamin se referia anteriormente, a escritora Jeanne Marie Gagnebin, (2002, p. 133),
lembra que ainda é possível encontrar o autêntico narrador nas narrativas mais recentes. Porém,
na atualidade, elas não provêm exclusivamente da oralidade, tampouco se referem a modelos de
vivências. O narrador do pós-guerra procura nas sobras humanas a matéria prima com a qual ele
constrói sua obra, dando existência aos heróis anônimos e suas histórias.
Em O rastro e a cicatriz: metáforas da memória, a escritora Jeanne Marie Gagnebin
associa a cicatriz às experiências humanas edificantes, dignas de serem contadas e exemplos a
serem transmitidos de uma geração para outra; por outro lado, as experiências traumáticas da
humanidade, oriundas de eventos violentos, são como feridas não cicatrizadas que o ser humano
carrega na alma, rastros acidentais que não podem ser apagados. A diferença é que a cicatriz
simboliza um acontecimento positivo, como elemento de provação, enquanto que o trauma é
comparado a um rastro deixado acidentalmente, uma ferida exposta e que ainda sangra,
dolorosas lembranças sobre as quais as pessoas não conseguem falar.
Gagnebin toma como exemplo o retorno de Ulisses, personagem da Odisséia, a seu
palácio e disfarçado de velho mendigo. Uma cicatriz antiga em sua perna é o que permite que
Euricléia, uma velha escrava, possa fazer o reconhecimento do rei, quando ela lhe banhou os pés
e tocou a cicatriz. Vejamos como a autora resume a questão acerca da cicatriz e do trauma:

A cicatriz deixada pela experiência, portanto a promessa que a história, apesar de
todos os sofrimentos, terminaria bem. Com ela e através dela guardam-se a
continuidade de gerações (filiações), alianças e eficácia da palavra, narrativa. É ela
memória e lembrança, história. Na ferida que não cicatriza, o trauma, difícil, senão
impossível narração (GAGNEBIN, 2002, p. 125).
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[...]
O ‘trauma’ é a ferida aberta na alma ou no corpo por acontecimentos violentos,
recalcados ou não, mas que não conseguem ser elaborados simbolicamente, em
particular lingüisticamente (sic), pelo sujeito. Ora, depois das duas Guerras
Mundiais e, sobretudo, depois da Shoah (catástrofe, em hebraico), a temática do
trauma torna-se predominante. Parece que as feridas continuam abertas, que não
podem ser curadas, nem por encantações, nem por narrativas. A ferida não cicatriza
e o viajante, quando, por sorte, consegue voltar para algo, como uma ‘pátria’, não
tem nem as palavras para contar, nem os ouvintes afetuosos para escutá-lo
(GAGNEBIN, 2002, p. 127).

A partir do exemplo da cicatriz de Ulisses, Gagnebin discorre sobre alguns aspectos que
marcaram a narrativa de tradição oral, com suas experiências comunicáveis. Nas histórias orais
as palavras transmitiam sabedoria e curavam pelo poder do encantamento; além disso, as pessoas
se reuniam para ouvirem, atentas, aos que tinham histórias para contar. Outro aspecto importante,
segundo Ganebin, é o que diz respeito às viagens e seus percalços, formas de provações, as quais
os seres humanos deveriam submeter-se. Além disso, havia tradições e hábitos que uma geração
transmitia à outra. A viagem de provação, o retorno à pátria, a força da palavra e a necessidade
da narração são aspectos recorrentes nas histórias de heróis. Não obstante, segundo observa
Gagnebin, estas marcas sobreviveram ao tempo, e se fazem presentes ainda hoje, dos contos de
fadas às novelas de televisão: “todos esses temas culminam no reconhecimento pleno, mesmo
que postergado por ele, do herói. Esta conjunção feliz marca, até hoje, as narrativas no ocidente,
desde os contos de fada até as novelas de televisão, sem esquecer a tragédia e o romance”
(GAGNEBIN, 2002, p. 127).
Quanto ao declínio da arte de contar histórias, Gagnebin observa que Benjamin

retoma exatamente os mesmos motivos: a continuidade entre as gerações, a eficácia
da palavra compartilhada numa tradição comum e a temática da viagem de
provações, fonte da experiência autêntica – mesmo que seja para afirmar que estes
motivos perderam suas condições de possibilidade na nossa (pós) modernidade
(GAGNEBIN, 2002, p.127).

As experiências advindas da guerra eram repletas de traumas tão intensos, a ponto de os
combatentes não conseguirem sequer verbalizá-las; e mesmo que isso fosse possível, elas eram
vazias de ensinamentos e quase ninguém queria ouvi-las. A força e a forma com que a palavra
comunicava anteriormente sofrera um golpe fatal, vítima da barbárie humana e dos novos
tempos, onde a palavra e a experiência já não contam tanto. Além disso, a experiência da guerra
em nada se comparava às viagens de provações, das quais os viajantes retornavam com muitas
histórias para contar. Os traumas e as lembranças da guerra tornam-se temas dos romancistas,
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dando origem também a uma nova forma de narrativa. Conforme Benjamin (2018, p. 144), a
origem do romance tem a ver com o modo de vida solitário e individual das pessoas, as quais não
conseguem expressar suas angústias; pessoas para as quais a tarefa de aconselhar não condiz
com os tempos atuais. Neste sentido, a palavra perdera seu poder de ensinamento, de cura e de
continuidade entre as gerações. Segundo Benjamin, a ascensão da classe burguesa e a invenção
da prensa possibilitaram a difusão do romance. O surgimento do romance é o “primeiro indicio
de um processo que culminará com a decadência da arte de narrar [...]. O que distingue o
romance de todas as outras formas de prosa – o conto de fadas, as lendas, e mesmo a novela - é
o fato de ele não provir da tradição oral nem ser assimilado por ela (BENJAMIN, 2018, p. 144).
Apesar do pessimismo de Benjamin, o romance herda alguns aspectos da narrativa de
tradição oral, fazendo com que o contador de histórias, em vez de desaparecer por completo, seja
restaurado e incorporado aos novos gêneros narrativos. É, pois, neste sentido que Jeanne Marie
Gagnebin assevera que temas como aliança, filiação, poder da palavra, necessidade de narração,
viagem de provação e regresso à pátria, sempre foram expedientes usados nas narrativas do
ocidente para o reconhecimento do herói, “desde os contos de fada até as novelas de televisão,
sem esquecer a tragédia e o romance” (GAGNEBIN, 2002, p. 127). Observa-se que houve uma
transição, pela qual algumas características da narrativa épica foram incorporadas ao romance.
Assim, o romancista incorpora a narrativa clássica aos novos e variados modelos de narrativas da
era atual, segundo uma conveniência ou uma intenção. E, neste caso, o exemplo do clássico
contador de histórias, defendido por Benjamin, continuaria sendo mais uma opção de escolha, da
qual o escritor pode lançar mão no seu ato de criação. Neste sentido, o escritor pode dar ao
gênero romance um narrador equivalente ao clássico contador de histórias
Supomos que seja este o caso de Meu tio Roseno, a cavalo, em que o sobrinho narra a
história do tio ora valendo-se da oralidade, que está ligada ao narrador clássico, ora refletindo
acerca da existência humana e dramas do cotidiano, aproximando-se, assim, do narrador do
romance. A esse respeito, é relevante observarmos que o sobrinho narrador informa e reitera que
o dia em que o seu tio Roseno montou o cavalo Brioso para ir ao encontro de Doroí, “ainda não
era o dia em que eu nasci, aquele treze de março de mil novecentos e quarenta e nove” (BUENO,
2000a, p. 13). Neste sentido, ele deixa de ser imparcial e o seu ponto de vista aparecerá de modo
mais ou menos discreto acerca daquilo que narra. Vejamos novamente: “O dia em que o meu tio
Roseno montou o Zaino Brioso [...], ainda não era o dia em que eu nasci, [...]” (BUENO, 2000a,
p. 13). Podemos observar que o narrador começa pelo tradicional “o dia em que” que se equivale
ao “era uma vez” dando a impressão de que irá contar uma fábula, mas logo em seguida o “ainda
não era” instaura a dúvida ou a possibilidade de que o conto de fadas será atravessado por outras
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narrativas, cujo final nem sempre será feliz. Assim, o “era uma vez” e o “ainda não era”, podem
ser lidos como contrapontos, que possibilitam que a história adquira um movimento dialético, ou
seja, ora se aproximando da narrativa clássica, ora destoando dessa e se aproximando do gênero
romance. É neste sentido, pois, que nem todas as vivências do personagem podem ser dadas
como exemplos a serem seguidos.
A intrusão do narrador na história é frequente, seja para falar de si, seja para fazer
conjecturas acerca do personagem e dos eventos narrados.

Índios contra vaqueiros, peões contra fazendeiros, o povo contra a polícia, sitiantes
e invasores, na guerra do Paranavaí. [...], nem queiram, ainda antes de março de
mil novecentos e quarenta e nove, aquele tempo em que, não nascido, a gente era
como que impassível no nada que nunca houve debaixo do céu. É que antes de nós
o mundo não era e nem era a guerra do Paranavaí. Esta, a guerra, foi depois. [...]
Foi um tempo tão sem existência, de tantas e tamanhas ficções que nem era ainda o
treze de março de mil novecentos e quarenta e nove e nem ainda a gente sabia que
um dia a gente vai morrer (BUENO, 2000a, p. 45 - 46).
[...]
A guerra é a maior miséria. Igual que a guerra não há [...]. Dos irmãos de
Rosenésio, nosso tio, só minha mãe, no treze de março de mil novecentos e
quarenta e nove, parindo ao meio-dia, no sertão do Jaguapitã, este que um dia ia
contar toda a história (BUENO, 2000a, p. 50).

Podemos perceber na novela Meu tio Roseno, a cavalo a presença de um narrador de
tradição oral, contando as aventuras do tio, os causos que permaneceram vivos por onde ele
andou, mas que, ao mesmo tempo, reflete acerca da condição humana no contexto da guerra.
Assim, a narrativa se expande e revela o ponto de vista do narrador que, como sabemos, faz o
relato algumas décadas mais tarde. A razão pela qual o sobrinho informa, com exatidão, a data e
o local do seu nascimento parece dizer respeito ao modo como ele se posiciona em relação aos
acontecimentos narrados; e isso também permite que possamos situar esses acontecimentos
temporal e geograficamente. A repetição da data de nascimento do narrador contrasta com a
economia acerca da biografia do personagem, cujos dados são informados muito discretamente,
e já quase ao final da história: “[...] tem memória que o mundo engole, diga, me diga, caballo
meu? Se ao sopé da cordilheira nasceu em mil novecentos e vinte e três, já tinha vinte, o tio, no
ano quarenta e três e eu nem ainda era nascido, [...]” (BUENO, 2000a, p. 77).
Para Benjamin, os contadores de história recorrem às experiências que passam de pessoa
para pessoa; assim, “entre os que escreveram histórias, os grandes são aqueles cuja escrita menos
se afasta do discurso dos muitos contadores de histórias anônimos” (BENJAMIN, 2018, p. 141).
Deste modo, o aconselhável é que o narrador conte a história sem modificá-la, mantendo seu
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aspecto oral, original e conciso. A esse respeito, vale lembrar que Bueno faz questão de dizer, em
entrevista ao jornalista Cláudio Daniel, que cresceu ouvindo causos e lendas inventadas ou
reinventadas por “tias, avós e sobretudo por minha mãe, uma contadora de história por
excelência” (BUENO, 2018, p. 2). Em outro momento o escritor afirma que “Meu tio Roseno faz
justiça ao patrimônio de histórias contadas pela minha família, dessa literatura oral que já nasci
ouvindo (BUENO, 2000b, p. 2). A partir daí fica evidenciado o parentesco da novela de Bueno
com as narrativas orais.
Referindo-se ao processo de assimilação e transmissão das histórias orais, Benjamin
chama a atenção para o aspecto conciso, objetivo e não psicológico das mesmas:
Nada recomenda durante mais tempo as histórias à nossa memória do que essa
sobriedade neutra que as subtrai à análise psicológica. E quanto mais o narrador4
for capaz de renunciar naturalmente aos efeitos psicológicos, tanto mais facilmente
a sua história encontrará lugar na memória dos ouvintes, tanto melhor ela será
assimilada à sua experiência pessoal e tanto mais eles sentirão necessidade de, mais
cedo ou mais tarde transmitindo (sic) a outros. Esse processo de assimilação, que
acontece no mais íntimo de cada um, exige uma disposição livre de tensões, algo
que se torna cada vez mais raro (BENJAMIN, 2018, p. 147 – 148, grifo nosso).

Pelo que já foi pontuado, o narrador em Meu tio Roseno, a cavalo, é fortemente
caracterizado pela tradição oral. Não obstante, ele não se limita a essa categoria, ou seja, ele
rompe as amarras da narrativa clássica, principalmente no que tange às análises psicológicas, às
reticências e às conjecturas presentes na novela. Ele está em sintonia com os gêneros da
atualidade, ao mesmo tempo em que traz características da oralidade. Assim, pode-se dizer que o
narrador da novela condiz com o gênero romance, atrelado ao livro e à escrita, ao mesmo tempo
em que preserva e valoriza a narrativa clássica, atrelada à palavra.
Segundo Ligia Chiappini Leite, (1987, p. 5), ao longo do tempo as narrativas foram
tornando-se mais complexas devido ao desenvolvimento do romance, no qual o narrador adota
diferentes formas de narrar e de se posicionar em relação às histórias narradas. Não obstante, os
narradores ainda se valem de velhas fórmulas para contar histórias, pelo menos no que diz
respeito ao aspecto inventivo destas, ou seja, “quem narra, narra o que viu, o que viveu, o que
testemunhou, mas também o que imaginou, o que sonhou, o que desejou. Por isso, NARRAÇÃO
e FICÇÃO praticamente nascem juntas” (LEITE, 1987, p. 6). Quanto ao fato de o narrador
posicionar-se de uma maneira mais ou menos neutra dentro das narrativas, as discussões vêm
desde Aristóteles e Platão, e chegam aos nossos dias sob os rótulos de mostrar (imitar), ou contar
(narrar). Assim, para mostrar ou imitar a presença do narrador é discreta ou desnecessária. Mas
4

Interessante observar que aqui o tradutor usa o vocábulo narrador, a exemplo de traduções mais antigas, em vez de o
contador de histórias.
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para narrar ou contar, o narrador poderá ocupar diferentes posições, a depender do objetivo e das
preferências do escritor.
Ligia Chiappini Leite aborda os estudos do filósofo Hegel que define e diferencia os
gêneros épico, lírico e dramático, caracterizando-os respectivamente da seguinte forma: “[...] o
primeiro como eminentemente objetivo, o segundo como subjetivo, e o terceiro como uma
espécie de síntese dos outros dois” (Leite, 1987, p. 9). No que diz respeito ao desenvolvimento
do romance, a autora observa que para Hegel, o romance é a epopeia burguesa moderna.
Segundo a autora, “o tema básico do romance seria o conflito entre ‘a poesia do coração’ e a
‘prosa das circunstâncias”’ (LEITE, 1987, p. 10). Desta forma, podemos entender que a poesia
do coração e a prosa das circunstâncias referem-se, respectivamente, aos aspectos de
subjetividade e objetividade presentes nas narrativas modernas. Estes aspectos estão presentes
em Meu tio Roseno, a cavalo, e aparecem pelo modo como o narrador conduz a narrativa, ou
seja, ora limitando-se a descrever os acontecimentos da viagem, ora refletindo sobre estes ou
ligando-os a fatos e contextos diversos, como veremos a seguir:
O Piquiri. O Ivaí. O Paranapanema. O céu que o veja assim a cavalo gastando as
horas antes que apeie ao abrigo das árvores da noite, verá, dele, do meu tio, o
recorte de um cavaleiro magro, a larga véstia, o chapeirão preto, a barba moça [...].
Atente o céu, também, para as peleias que sacudiram aquela terra vermelha, sempre
a ser conquistada, muito antes de nós, e que um dia, quem poderia supor?, dariam
na Guerra do Paranavaí (BUENO, 2000a, p. 19).

Pelo exposto, percebe-se que o narrador começa descrevendo objetivamente o ambiente,
as vestimentas e algumas características de Roseno. Logo em seguida, no entanto, ele passa a
fazer conjecturas acerca de um tempo incerto, e de uma terra em disputa e assolada pelas guerras
do antes e do depois. Desse modo, a narrativa se desenrola alternando formas objetivas e
subjetivas e, não raro, valendo-se de ironias.
Discorrendo acerca das especificidades do romance, Ligia Chiappini Leite cita os estudos
do escritor Wolfgang Kayser, os quais se alinham ao pensamento de Hegel acerca da
objetividade da poesia épica. Nesta, o povo reunido ouvia um narrador que lhes contava algo do
passado e exterior a eles. Quanto ao narrador do romance, Kayser chama a atenção para a grande
mudança que houve na forma de narrar. Neste gênero o narrador se dirige, não mais a um
auditório que partilha das mesmas experiências e valores, mas pessoalmente ao leitor, numa
sociedade dividida, ou seja, “aqui, o narrador fala pessoalmente para um leitor também pessoal,
individual, numa sociedade dividida (a sociedade de classes). É o fenômeno da particularização
em personagens dos antigos heróis universais, coletivamente aceitos como representações
comunitárias” (LEITE, 1987, p. 11).
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O distanciamento entre o público ouvinte e os fatos narrados que caracterizava o narrador
da epopeia foi abolido pelo narrador do romance, uma vez que neste são os assuntos do cotidiano
e os sentimentos do ser humano comum que passam a ser narrados. Segundo Leite, (1987, p. 12),
essa proximidade entre o narrador e o leitor é ilusória, uma vez que ambos “são seres ficcionais
que se relacionam com os reais, através das convenções narrativas: da técnica, dos caracteres, do
ambiente, do tempo, da linguagem”. No romance, tanto o narrador, quanto os leitores são
idealizados pelo autor que, através de técnicas narrativas, cria a ilusão de um mundo real, com o
qual os leitores se identificam. Desta forma,
a ‘narrativa objetiva’ seria um mito. Mesmo quando o narrador não se interpõe
diretamente entre nós e os seres ficcionais, eles são feitos de palavras, escolhidas e
arranjadas num conjunto estruturado por alguém – um autor implícito, segundo W.
Booth, sempre, ao mesmo tempo, oculto e revelado pelo e no que narra (LEITE,
1987, p. 12).

Como podemos perceber, as questões em torno da narrativa, que vêm desde a antiguidade
clássica, tornam-se mais complexas com o surgimento do romance. O narrador, atrelado a este
gênero, é um elemento da teoria da narrativa, que se movimenta e se comporta de diversas
maneiras ao contar uma história. Devido a isso, o seu comportamento, ou seja, a sua maneira de
narrar tornou-se objeto de diversos estudos: alguns, condenando as interferências do narrador, e
exigindo que a história seja narrada de modo objetivo; para outros, esta exigência é descabida.
Ligia Chiappini Leite aborda os pontos de vista dos críticos literários Henry James e
Percy Lubbock, dizendo que ambos se opõem às narrativas em primeira pessoa e às
interferências dos narradores; segundo eles, os comentários e as digressões confundem e desviam
o leitor da história. Tanto para Henry James quanto para Percy Lubbock, o ideal é um narrador
em terceira pessoa que interfira minimamente na história, ou seja, “a presença discreta de um
narrador que, por meio do contar e do mostrar equilibrados, possa dar a impressão ao leitor de
que a história se conta a si própria, de preferência, alojando-se na mente de uma personagem que
faça o papel de refletor de suas ideias” (LEITE, 1987, p. 13).
A autora cita ainda a obra de Wayne Booth, que diverge do ponto de vista de Lubbock e
James, quanto à necessidade de uma metodologia única ou ideal, que possa guiar todos os tipos
de narrador. Para Booth,

há inúmeras maneiras de contar uma história e que a escolha desses modos vai
depender [...] dos valores a transmitir e dos efeitos que se busca desencadear.
Booth é contra o mito do desaparecimento do autor ou da narrativa objetiva
defendida por Lubbock, porque, segundo ele, o autor não desaparece mas se
mascara constantemente, atrás de uma personagem ou de uma voz narrativa que o
representa (LEITE, 1987, p. 17 - 18).
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Wayne Booth defende que não há um ponto de vista único ou ideal que deva ser usado
pelo narrador, por haver diferentes formas de se contar uma história. Booth defende, além das
diversas categorias de narrador, a categoria do escritor implícito. Este, segundo uma intenção
própria, poderá optar por um tipo de narrador e não por outro, a depender do efeito que queira
causar no leitor.
As diversas formas de contar uma história evidenciam a complexidade inerente às
narrativas da era atual. Desta forma, levar em conta quem narra, de que posição ou modo narra é
de suma importância, haja vista que na atualidade o narrador pode ser caracterizado de inúmeras
maneiras. Neste sentido, a sistematização dos diferentes modos de narrar, de Norman Friedman
(1955), que Ligia Chiappini Leite aborda no segundo capítulo de seu livro, é bastante
esclarecedora, uma vez que avança as discussões acerca desse elemento da narrativa. Segundo a
escritora, o seu interesse é valer-se das classificações e categorias mais operacionais de análise
textual para “verificar como elas nos ajudam a esclarecer a sua organização. Para isso, nosso
ponto de referência será sobretudo a sistematização feita, em 1955, por Norman Friedman,
daquelas classificações que o antecedem [...]” (LEITE, 1987, p. 16). Na análise do narrador em
Meu tio Roseno, a cavalo poderemos observar como algumas destas classificações nos ajudam a
caracterizá-lo, ainda que de modo parcial, haja vista tratar-se de um tipo de narrador complexo.
A novela de Bueno, como sabemos, relata a viagem de Roseno, sendo que a data deste
acontecimento é anterior à data do nascimento daquele que o relata. Nesta viagem aconteceram
eventos cômicos, dramáticos, fantásticos, entre outros, os quais são narrados com riqueza de
detalhes. Não obstante, o narrador não esclarece como teve conhecimento dos fatos, dizendo
apenas que o tio viajava bastante, além de ser muito conhecido nas redondezas. Por esse viés,
parece tratar-se de uma típica história de tradição oral, haja vista ela ser contada a partir dos
causos e lendas que o sobrinho ouviu acerca da vida do tio. Por outro lado, ao contar as
aventuras de Roseno, o narrador faz parecer que, além da ciência que ele tem acerca das
vivências do tio viajador, ele também pode acessar os seus pensamentos, desvendando tanto o
que o personagem Roseno pensava à época da viagem, quanto o que ele pensou ou fez durante
toda a existência. Assim, por meio da onisciência do narrador, também a vida íntima do
personagem é desvelada. Por transitar de um tipo de narrador a outro, modo pelo qual tanto as
vivências do protagonista quanto os seus segredos são narrados simultaneamente, a narrativa
adquire um caráter complexo, indo da contação de histórias às análises psicológicas, típicas do
gênero romance. Em decorrência disso, parece não ficar claro ao leitor a qual tempo –
psicológico ou cronológico - pertencem os fatos narrados, pelos quais o passado e o presente se
entrelaçam. Pelo fato de saber tudo acerca do personagem, inclusive seus pensamentos mais
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íntimos, poderíamos definir o narrador da história como onisciente, atrelado ao gênero romance.
Mas o fato do mesmo se apresentar como um ser humano comum e parente do protagonista,
torna problemática a sua tipificação, tornando-o complexo e, ao mesmo tempo, anacrônico.
Segundo a proposição de Henry James, descrita por Leite (1987, p. 13), o ideal seria um
narrador em terceira pessoa, que interviesse o menos possível na história, “uma espécie de centro
organizador da percepção, que tenha uma rica sensibilidade, uma inteligência penetrante, para a
expressão da qual têm de ser trabalhados coerentemente os outros elementos da narrativa [...]”.
Só em certa medida o narrador em Meu tio Roseno, a cavalo parece adequar-se a essa tipologia,
ou seja, além de interferir na história ele também narra, vez ou outra, com certa ironia as cenas
em que Roseno demonstra medo. Esse modo de narrar parece não condizer com a imparcialidade
e a inteligência sugeridas por Henry James. Vejamos duas passagens, nas quais é visível a ironia
do sobrinho narrador.
A primeira passagem aconteceu no vilarejo de Aruanã, onde Roseno parou para dormir
ao final do seu quinto dia de viagem. Depois da meia noite ele precisou sair à área externa da
hospedaria para urinar, levando em uma das mãos uma vela acesa, apesar da claridade da plena
lua cheia no céu:

Em pé mijando, a vela na mão, pela fresta do reservado Rosenálio assombrou-se
[...]. Não teve outro jeito nosso tio senão continuar no reservado, em silêncio, de
cócoras, colado às frestas. [...] Retonto e estremunhado, a calça meio nas mãos, o
tio assim que pôde saiu do reservado, tomando o caminho de volta para a cama
onde sonhava com Andradazil e as guerras (BUENO, 2000a, p. 73).

A segunda passagem aconteceu logo no dia seguinte, quando Roseno reencontra Luiz
Arnaldo que retornava para Aruanã. O susto é porque o tio julgava que Luiz Arnaldo estivesse
morto, pois os moradores da vila haviam dito que ele era o lobisomem que fora caçado e morto
na recente noite, por aterrorizar os moradores da vila. Vejamos:
‘Lembra o forasteiro...’ – começou fino o Encovado, daquele seu modo soprante. O
tio, de novo, não se desdiga, tremia debaixo da véstia, que medo de vivo não tinha,
mas não lhe pusesse na frente sequer o inocente pererê, seu saci, borrava-se. ‘Quem
que é? Desembuxa, Luiz Arnaldo!’ ‘Não vai acreditar, o de fora...’ (BUENO, 2000a,
p. 76).

E, pela ambiguidade da notícia, Roseno ficou sem saber quem era o lobisomem; e sem
saber também se o lobo guará, morto à noite pelos homens do Aruanã, era mesmo um lobisomem.
Tudo começou quando duas moradoras daquela localidade foram mortas por um suposto
lobisomem, por isso ele deveria ser abatido naquela sexta-feira de lua cheia. Como previsto, um
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lobo guará logo apareceu, foi perseguido e morto a pauladas pela população local. Por medo ou
indiferença, Roseno assistiu de longe à matança do animal. Pelo modo que o narrador descreve a
cena, parece que uma injustiça fora cometida contra o lobo indefeso:
Mas assistir, de fato, não quer o tio, o modo como a pauladas, uivos, cuinhã, cuinhã,
cuinhã, a cabeça do guará torna uma pasta. Esquálido e estremecido, a mandíbula
sangrenta, as pernas finas, o lobinho antes de morrer, convulso, ainda ganiu – de
raiva. E os homens, satisfeitos, barrigudos e às gargalhadas, com as costas da mão
limpam a boca de invisível baba, devia ser o cansaço de correr sem fôlego atrás do
miserável (BUENO, 2000a, p. 74).

As informações que chegaram até Roseno, na manhã de sábado, sobre a identidade do
lobisomem eram desencontradas e dúbias: “[o] magro o Luisón era? Será que era o lobo o
encovado? E se não fosse? [...] E lá interessava saber quem que era o Desgraçado? Agora nada
importava, o guará estava lá, nem carcaça; a morte, por todos, e cada um, matada” (BUENO,
2000a, p.74 - 75). Pouco importava a Roseno saber se o lobo morto a pauladas era ou não o
responsável pelas mortes da ajudante do padre e da filha do chefe local. A sua única certeza era a
de que o animal estava bem morto.
A referência à baba invisível na boca dos homens, satisfeitos e barrigudos após a caçada,
parece ser mais uma ironia do narrador, como a lembrar que tal secreção não se deve,
verdadeiramente, ao cansaço da correria atrás do animal acuado. Invisível, mas latente, a baba
aparece como metáfora dos desejos humanos reprimidos. Ela acusa também a condição que o ser
humano possui para se transformar, a qualquer momento, em lobo assassino. Neste sentido, o
escritor Jeffrey Jerome Cohen, no ensaio A cultura dos monstros: sete teses, citando Ovídio
relembra resumidamente a história de Lycaon, o primeiro lobisomem da literatura ocidental.
Segundo Cohen (2000, p. 41), tudo começou quando gigantes primevos tentaram tomar o
Olimpo dos deuses. Em resposta, raios divinos fulminaram e despedaçaram os monstros gigantes.
No entanto, do sangue espalhado “surgiu uma raça de homens que continuou as malignas
trajetórias de seus pais. Entre sua perversa progênie estava Lycaon, rei da Arcádia”. Quando
Júpiter visitou o rei Lycaon, este tentou matá-lo traiçoeiramente; em resposta, o governante dos
deuses puniu o traidor.

Transformando Lycaon em uma monstruosa aparência daquele estado sem lei e
sem deus ao qual suas ações fizeram a humanidade regredir: O próprio rei foge,
aterrorizado, aos gritos, atingindo os campos, tentando, em vão, falar. Sua boca involuntariamente acumula baba e, com sua costumeira avidez por sangue, volta-se
contra os carneiros, comprazendo-se no massacre. Suas vestes transformam-se em
pelos enrolados, seus braços em pernas. Ele transforma-se em um lobo, mantendo,
entretanto, alguns traços de sua antiga forma (COHEN, 2000, p. 41 – 42).
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Na novela de Bueno, a exemplo de Roseno, também os leitores permanecem na dúvida,
ou seja, sem saber quem era ou se havia, de fato, um lobisomem. Na verdade, todos os
moradores do Aruanã tinham potencial para cometer os crimes, inclusive o padre, uma vez que
de lobo todos tinham um pouco, como assegurava um gaúcho de Viamão que “no Aruanã,
folgava - ‘Te refreia, tchê, te refreia... O desdentado é causo sério, índio. De lobo o mundo está
cheio, felpas, malguilvas...’ – em Viamão, repetia o Bombacha, vira cousa pior, e verdadeira”
(BUENO, 2000a, p. 69). Neste caso, a morte ao lobo guará era só mais uma espécie de
pantomima a que os homens daquele local já haviam se habituado. Revivendo e perpetuando a
lenda, segundo a qual um homem, por conta de um castigo divino, transformava-se em
lobisomem, sempre às noites de sexta-feira de lua cheia. Na novela de Bueno, quem sabe o mito
a encobrir as perversões humanas, os desejos reprimidos.
O fato é que não cabe ao narrador revelar ou explicar o mito, mas sim testemunhá-lo,
revivê-lo. Neste sentido, Benjamin, (2018, p. 146), assevera que “já é meio caminho andado na
arte da narração conseguir contar uma história sem necessidade de explicações”. Diferentemente
da informação, que se esgota no momento de sua novidade, a arte de narrar não se esgota e
“[m]antém a sua força concentrada no seu interior, e é suscetível de desenvolvimentos muito
tempo depois” (BENJAMIN, 2018, p. 147). Por apresentar lacunas, espaços vazios que o leitor
deverá preencher, Meu tio Roseno, a cavalo preserva e valoriza a tradição oral, uma vez que as
histórias contadas conservam seu potencial de serem desenvolvidas e recontadas, sem nunca se
esgotarem.
Apesar de estar atrelado à tradição oral, o narrador da novela de Bueno não se deixa
apreender a uma categoria estanque. Além de contar histórias exemplares, ele também tece
ironias e critica a hipocrisia humana. É o que acontece, por exemplo, quando ele se refere a uma
das vítimas do lobisomem como “a mulher do padre”, enfatizando, inclusive, na voz de uma das
personagens que questiona: “Será o Lobisón, o Padre?...” (BUENO, 2000a, p. 70). Não se
descartava, portanto, a hipótese de o padre ser o maníaco do Aruanã. Sarcasmo também quando
o narrador se refere ao mito do lobisomem, dizendo que ele rouba pelo beijo “o frescor de nossas
mulheres, que nunca mais ficavam as mesmas, atormentadas nas noites de lua, alardeava-se, a
clamar, a boca abafada no travesseiro, que nenhum marido nos ouça, por novo abraço do Luisón
[...]” (BUENO, 2000a, p. 67). Que nenhum marido nos ouça, diz o narrador, as esposas sob o
efeito da lua cheia a desejarem novo abraço do lobo mau.
Ao tempo cronológico da viagem de Roseno sobrepõem-se outras temporalidades. De
igual modo, várias histórias do passado do personagem confundem-se com os acontecimentos da
viagem, relatados ao gosto do narrador, que ora esclarece e ora deixa em suspenso o desfecho
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das histórias. Tempos e histórias que se entrelaçam e se confundem, tornando a narrativa
anacrônica. Segue-se uma passagem, na qual o narrador emenda à descrição da viagem o relato
do assassinato dos pais do tio:

A tarde retoma o sol de antes das chuvas e do desregrado aliseu gelando os ossos, e
pela estrada já vai aflito o zangarrear das cigarras. Andradazil. Andradazil.
Andradazil. A guerra é a maior miséria. Igual que a guerra não há – o rancho em
chamas, procurando pela mãe que não havia mais, vingança da guerra, o pai
enfiado até o pescoço nos entreveros do Paranavaí, lenço-verde da primeira
artilharia. Dos irmãos de Rosenésio, nosso tio, só minha mãe, no treze de março de
mil novecentos e quarenta e nove, parindo ao meio-dia, no sertão do Jaguapitã, este
que um dia ia contar toda a história (BUENO, 2000a, p. 50).

A história das guerras e das chacinas é contada só aos poucos, e entrecortada pela
descrição dos eventos da viagem. A maneira de ir contando os eventos trágicos aos poucos, e a
beleza da paisagem ao redor, parecem atenuar e diluir o cenário grotesco da morte dos avós do
narrador, pais de Roseno. Percebe-se, dessa maneira, que as histórias do tio e do narrador têm
pontos em comum: mortes, fatalidades e traumas que o narrador atribui ao tio, muito embora as
histórias sejam suas também.
Em Prosa, memórias, trotes e poesia: uma leitura de Wilson Bueno e de Josely Vianna
Baptista, o pesquisador Alexandre Fellini, (2020, p. 29), observa que o narrador em Meu tio
Roseno, a cavalo tem caraterísticas do narrador épico ou benjaminiano. No entanto, ele observa
que é difícil e impróprio fazer tal caracterização, uma vez que, a narrativa é fragmentada e não
linear:

[...] não é possível apenas impor um tipo de narrador para o livro Meu tio Roseno, a
cavalo, de Wilson Bueno (2000), pois isso iria atenuar o conteúdo poético e
estético do mesmo. [...] trata-se de um narrador excepcionalmente complexo e que
não é linear, afinal, é um narrador considerado fragmentado que é construído a
partir de outro ponto de vista da história [...] (FELLINI, 2020, p. 29).

Pelo que se pode observar, a tipificação do narrador em Meu tio Roseno, a cavalo é
bastante complexa e requer, conforme observou o pesquisador Alexandre Fellini, uma análise
cuidadosa do contexto histórico e dos aspectos estéticos da obra. A narrativa contém elementos
da oralidade, características do romance, e outras que parecem escapar a essas classificações. No
próximo tópico, continuamos esta análise seguindo a tipologia de Norman Friedman, proposta
por Ligia Chiappini Leite, bem como outras teorias que tratam da narrativa .
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1.2- Tio Roseno viajador, suas histórias e desventuras contadas pelo sobrinho narrador.
Na Novela Meu tio Roseno, a cavalo, o personagem tio Roseno percorre um caminho de
cinquenta léguas e meia, do Guairá ao Ribeirão do Pinhal, para conhecer e batizar a filha que
nascerá do ventre de Doroí. Todo o trajeto é feito a cavalo, por estradas precárias, trilhas na mata
fechada e, por vezes, atravessando brejos, penhascos e rios. Na viagem de sete dias e seis noites,
Roseno protagoniza e testemunha alguns fatos pitorescos que darão, por assim dizer, um colorido
à aventura. O final da história coincide com a chegada de Roseno ao rancho de Doroí, onde
Andradazil deveria ter nascido. Apesar do final que frustra as expectativas do personagem, e até
mesmo dos leitores, o colorido da aventura está em seus entrechos e não no desfecho da narrativa.
Ao lermos apressadamente a novela, certamente deixamos de observar detalhes
importantes que estão nas entrelinhas e nos não-ditos da história. De certo modo, o relato acerca
da viagem de Roseno assemelha-se a uma “fábula de montaria”, com causos de lobisomens e
boitatás. E é exatamente esta a história que o sobrinho parece contar, dando conta da aventura do
tio, um valente cavaleiro, que vai ao encontro de Doroí e da filha que está para nascer. Mas basta
um pouco de vagar e atenção para percebermos que outras histórias são contadas, entrelaçadas ao
relato da viagem. Nas histórias memoriosas de Roseno o belo dá lugar ao grotesco e ao trágico,
como mostraremos adiante. Por hora, nos deteremos um pouco mais na análise do narrador,
elemento fundamental nesta história de viagens a cavalo.
Ao discorrer sobre as tipologias de narrador, segundo Norman Friedman, a escritora Ligia
Chiappini Leite salienta que Friedman (1955), para poder construir uma tipologia sistemática e,
ao mesmo tempo, completa “começa por levantar as principais questões a que é preciso
responder para tratar do narrador [...]” (LEITE, 1987, p. 25). Dentre estas questões, a escritora
destaca pontos importantes a serem investigados, a saber: quem conta a história, e se narra em
primeira ou terceira pessoa; de que posição ou ângulo em relação à história o narrador se coloca;
a que distância o narrador coloca o leitor da história. Além destas questões, há uma que nos
parece bastante relevante em relação à investigação que ora procedemos, ou seja, a que se refere
aos canais de informação que o narrador usa para contar a história: pensamentos, palavras,
percepções ou sentimentos; podendo ser estes do autor ou da personagem. O narrador em Meu
tio Roseno, a cavalo, em sua complexidade, usa estes canais de informação, simultânea e/ou
aleatoriamente.
As principais categorias de narrador, de acordo com a tipologia de Norman Friedman, são
as seguintes: autor onisciente intruso; narrador onisciente neutro; “Eu”, como testemunha;
narrador-protagonista; onisciência seletiva múltipla; onisciência seletiva; modo dramático;
câmera e, por fim, análise mental, monólogo interior e fluxo da consciência. Não cabe aqui
46

explicar cada tipo de narrador, pois a própria nomenclatura, de certa forma, já os identifica.
Assim, por exemplo, o narrador onisciente seletivo é aquele cuja onisciência permite que ele
acesse aos pensamentos, sentimentos e percepções de uma determinada personagem. Quanto às
modalidades de análise mental, monólogo interior e fluxo da consciência, estas se referem aos
modos de captar os diferentes níveis de consciência das personagens. No caso do fluxo da
consciência, processo mais complexo e bastante utilizado no romance “é a expressão direta dos
estados mentais, mas desarticulada, em que se perde a sequência lógica e onde parece
manifestar-se diretamente o inconsciente” (LEITE, 1987, p. 68).
A seguir, destacamos alguns fragmentos da novela para identificarmos, no narrador desta,
algumas características da tipologia de Norman Friedman:

Plena planura, mesmo assim, Rosevento nem pensa ir de asas ao lombo de Brioso,
tão boa a aragem do dia ao quarto entrecéu dessa história lenta, e assim deixa-se
levar para aonde nos conduza nosso cavalo, pela sempre estrada, boa marcha,
pacienciosa, que chega lembrar outros céus e o esgarço matiz de entrecéus antigos.
Que foi feito de Laríope, a caçula? Será que cozinhando carne de charque para a
soldadarada, ou deitando-se com os capitães do Parnanguara, linda que era, e
menina nova? Qual nada! Os sonhos é que por vezes sonham as coisas ruins.[...]
Primeiro foi só entrefrestas avistar o esplendor dela, nuda de senos duros, porã,
porãitereí, lavando-se na bacia, atrás das árvores, porãité, o sabonete cheirando ao
manacá selvagem, as folhazinhas da camarupi caindo secas na espuma ou sobre as
costas de Doroí pequena, poirãitevé. [...] Tanto tempo, ah, as lembranças, difícil
esquecer o velho Aquilão, desgrenhado sempre, como se tivesse acabado de
levantar da cama, defendendo Doroí de todos os lados, prometendo-a, a mais linda,
a mais porã, aos chefes da Itacoatiara, nossos inimigos. Só pelo prazer defunto,
preciso foi destripar o velho, de não consentir que de Doroí fosse o já mortificado
coração de Rosenuñez (BUENO, 2000a, p. 57 - 58).

Em primeiro lugar, notamos que o quarto entrecéu, neste momento da narrativa, acontece
à plena luz do dia e caracteriza o estado de espírito do personagem, absorto nas lembranças do
passado. Quanto ao narrador, ele descreve o ambiente ao redor de Roseno, que viaja ao ritmo
lento de Brioso, aproveitando para desfrutar do frescor da manhã e deixando-se levar para
“aonde nos conduza nosso cavalo”. Neste momento, o narrador sugere que ele também é
conduzido junto com o tio a um passado distante, momento em que Roseno recorda a irmã
caçula e a triste sina dos irmãos separados pela guerra, ainda na infância. Para contar a história o
sobrinho acessa os pensamentos e os sentimentos do personagem, valendo-se da onisciência que
possui enquanto narrador. Segundo a tipologia de Friedman, citado por Leite (1987), trata-se,
então, de um narrador de onisciência seletiva. Também podemos dizer que é através de um
processo de fluxo da consciência que os pensamentos de Roseno e do narrador, misturando-se,
tomam forma de palavras para comunicar ao leitor. A forma desarticulada, ou seja, um tanto
quanto confusa de contar a história, pela qual as lembranças de diferentes épocas assomam à
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memória do tio, ou do sobrinho, é característica do narrador onisciente e do fluxo da consciência;
“trata-se de um ‘desenrolar ininterrupto dos pensamentos’ das personagens e do narrador”
(LEITE, 1987, p. 68).
Das lembranças de entrecéus antigos, em que Laríope, ainda menina, poderia estar
cozinhando para os soldados ou mesmo dormindo com os capitães do inimigo Parnanguara, o
pensamento do tio viaja para outro lugar, onde pelas frestas da mata ele espia Doroí nua, a se
banhar. O narrador descreve os mínimos detalhes das lembranças do personagem, como o cheiro
do sabonete ou o voo das folhinhas secas de camarupi, levadas pelo vento e colando-se à espuma,
nas costas de Doroí. Os detalhes da cena do banho de Doroí, tão íntimos ao tio, e o uso de
expressões na língua guarani fazem parecer que é o próprio Roseno, e não o sobrinho, quem
conta a história. Não obstante, trata-se aqui, novamente, de um narrador onisciente que, como
um ser divino, tudo sabe e tudo vê num espaço temporal e geográfico que ele domina, sem
reservas.
As ternas e íntimas lembranças, de Doroí “nuda de senos duros, porã, porãitereí, lavandose na bacia” (BUENO, 2000a, p. 69), dão lugar a um pesadelo, eterno tormento do tio: o
assassinato de Aquilão, por ele não aceitar Roseno para marido da filha; “só pelo prazer defunto,
preciso foi destripar o velho, de não consentir que de Doroí fosse o já mortificado coração de
Rosenuñez” (BUENO, 2000a, p. 57 - 58). O relato da história, na qual Roseno assassina o sogro
é narrado pelo sobrinho, mas sem descrever os sentimentos do tio. Neste caso, a narrativa em
terceira pessoa parece ser feita com um distanciamento maior entre o narrador e o personagem.
Prevalece, pois, o ponto de vista do narrador, que faz comentários acerca do tio e do crime por
ele cometido. Neste sentido, o contexto torna-se mais amplo, no qual o próprio sobrinho se
coloca na história, seja nomeando o tio por Rosenuñes, seja quando ele observa que Doroí havia
sido prometida pelo pai aos chefes da Itacoatiara, “nossos inimigos”.
Nos fragmentos citados anteriormente existem aspectos condizentes com as categorias de
narrador onisciente intruso, o “Eu” como testemunha, e outros. Não obstante, o predomínio
parece ser da onisciência seletiva, pela qual a história do personagem Roseno é narrada a partir
de diversos ângulos e através do fluxo da consciência. Neste caso, o narrador assume uma
posição privilegiada que lhe permite descrever os pensamentos, os sentimentos e as percepções
do personagem. Trata-se de uma onisciência absoluta, pela qual é possível adivinhar os
pensamentos mais íntimos do tio e, até mesmo, os registros da sua memória sensorial, como os
perfumes da natureza, o frio e o calor. Apesar de predominante, esta categoria de narrador divide
espaço com outras categorias ao longo da narrativa.
Outra questão importante a observar, em Meu tio Roseno, a cavalo, é a que diz respeito à
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forma de narrar, na qual podemos observar a alternância de cena e sumário, ou seja, na cena o
narrador expõe e descreve a paisagem e os acontecimentos da viagem, no sumário ele elabora,
narra e faz inferências aos fatos narrados. Deste modo, observa-se que tanto a tipologia de
narrador pode variar, de acordo com o contexto da viagem, quanto o uso da cena e do sumário,
que também se alternam. Acerca dessas alternâncias, Ligia Chiappini Leite, (1987, p. 26),
observa que “trata-se sempre de uma questão de predominância e não de exclusividade, já que é
difícil encontrar, numa obra de ficção, especialmente quando ela é rica em recursos narrativos,
qualquer uma dessas categorias em estado puro”. Desta forma, definir uma tipologia de narrador
em Meu tio Roseno, a cavalo, parece importar menos do que perceber e apreciar as variações da
narrativa, bem como os recursos estilísticos pelos quais o escritor Wilson Bueno dá vida,
movimento e cor a sua obra.
A descrição poética dos aspectos da natureza confere um tom pictórico à narrativa,
despertando em nós sentimentos diversos, como alegria, melancolia e comoção. A natureza, bela
e perfumada, e as cores pujantes do céu tocam e inebriam os sentidos do leitor que, sem pressa,
para e contempla a beleza da hora:
agora que imensas as nuvens se estiram, dourado-velhas, chumaços coral e âmbar,
aqui e ali desmaiando num quase lilás ou ascendendo às tintas de roxo supremo,
transgressor. [...] Um céu que é quase veludo, pudesse a gente tocar o azul que ora
se faz cada vez mais intenso, derivando para tinto negrume salpicado de estrelas;
safira, o céu, este primeiro céu sob o qual o meu tio Roselvo pensa, e ao trote
brando de Brioso, perscruta e percorre os destinos de toda a Andradazil [...]
(BUENO, 2000a, p. 14 - 15).

O descambar do sol sobre a figura de cavalo e cavaleiro, as cores do céu que vão
assumindo, a cada minuto, diferentes tonalidades, chegando ao tinto negrume da noite salpicada
de estrelas, é uma imagem de rara beleza. A bela cena é criada pela maneira de narrar, ou seja, é
como se o enquadramento do céu, e suas cores em movimento, fosse feito através da lente de
uma câmera, e não pelas palavras do narrador. Este, de certo modo, parece distanciar-se da cena
e colocar o leitor também a uma distância tal, que permite que o viajante e seu corcel possam ser
vistos ao longe e sob um céu majestoso. Em outro momento, Roseno e Brioso atingem o cume de
uma montanha; o ângulo ou a forma pela qual a cena é descrita dá a impressão de que eles
podem alcançar o céu: “Um homem e seu cavalo na agulha do Itaivaté roçava com a mão o azul
e dono ficava da existência [...]. Entre a trilha e o precipício, experimentador, temeroso, o céu é
que desce para que Brioso alcance logo o lhano encanto do quarto entrecéu desse cuento Ileno”
(BUENO, 2000a, p. 51). Não obstante, à medida que a viagem acontece, tanto as recordações do
tio, quanto os acontecimentos do percurso mudam de tom, ou seja, movem-se do belo ao
tenebroso, da luz às trevas, como veremos adiante.
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Benedito Nunes também se refere, no texto que consta na orelha do livro de Bueno,
acerca da complexidade do narrador da novela. Neste sentido, ele faz a seguinte observação:
Quem conta esta história não é quem viaja, e quem viaja, para encontrar Andradazil,
sua filha com a bugre Doroí, de olhos azuis, é o tio do narrador, Roseno, em torno
do qual a narrativa está centrada. É um personagem em viagem, a quem
pertenceriam as lembranças, tantas, que o narrador vai recolhendo, embora tenha
ele, narrador, nascido na década de 40, muito depois do caminho percorrido pelo
tio (NUNES, 2000, s/p).

Benedito Nunes começa chamando a atenção para o fato de que a história de Roseno é
narrada pelo sobrinho, que à época da viagem ainda não havia nascido. Para o leitor comum este
dado é de pouca relevância, haja vista que ele se aterá mais ao enredo da história. No entanto,
levar em conta que o narrador é sobrinho do protagonista das histórias contadas, e que estas
aconteceram numa época distante, antes do nascimento daquele que as narra, torna-se crucial
numa investigação acerca do ponto de vista do narrador.
Em razão de o sobrinho narrar a história da vida do tio, recontando seus feitos que se
tornaram públicos e, ao mesmo tempo, revelando sua vida íntima, somos induzidos a concebê-lo
como um ser superior, ou seja, dotado de onisciência. Neste caso, tipificá-lo como narrador
onisciente poderia encerrar a questão, uma vez que essa modalidade de narrador, presente em
boa parte dos romances modernos, dispensa questionamentos, por ele não estar preso ao espaço e
ao tempo. No entanto, o próprio narrador torna relativa essa tipificação ao anunciar seu
parentesco com o protagonista. Por outro lado, ele traz características da oralidade, contando os
feitos do tio que se tornaram conhecidos. Desse modo, evidencia-se a complexidade do narrador
da novela, o qual movimenta-se de um gênero a outro, de forma simultânea e amiúde: ao invés
de um ou outro, um e outro e, por isso, anacrônico.
Talvez resida aí um modo de valorizar o passado, sem, no entanto, ignorar as questões da
atualidade. Além do narrador, a novela de Bueno traz outras questões para o leitor, deixando-as,
porém, em aberto. Em lugar das soluções prontas e universais, as respostas aos dramas humanos
nos tempos atuais são parciais e limitadas, adversas ao caráter universalista e moralizante dos
contos de fadas, os quais nos fazem acreditar em fórmulas prontas e na existência de virtudes
humanas exemplares; aspectos que caracterizam o narrador clássico.
Quando Benjamin se refere à crise da narrativa, ele associa esse evento às experiências de
vida do ser humano que deixaram de ser comunicáveis, por elas não mais servirem de exemplos.
É, pois, desse novo fato social que surge um novo narrador, que encontra no romance o seu lugar
por excelência; espaço no qual a vida do ser humano, dilacerado e em crise, serve de matéria às
análises psicológicas e sociais de uma nova era. No lugar do conto de fadas surge o romance,
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cuja origem “está no indivíduo e na sua solidão, naquele que já não é capaz de falar de forma
exemplar das suas necessidades essenciais, que não pode dar conselhos porque ele próprio não os
recebe” (BENJAMIN, 2018, p. 144).
Benjamin chama a atenção para um aspecto importante da narrativa oral, ou seja, a
necessidade de se preservar as histórias, bem como a possibilidade de sua repetição através da
relação ingênua entre o narrador e um ouvinte imparcial. Essa relação é estranha ao romance,
pois “[n]a sua solidão, o leitor de romance absorve a sua matéria de forma mais ciumenta do que
qualquer outro. Está disposto a apropriar-se totalmente dela, de certo modo a devorá-la. Pode
dizer-se que destrói e engole essa matéria como o fogo faz com as achas na lareira” (BENJAMIN,
2018, p. 157). Desse modo, o romance é dirigido a um leitor solitário e reflexivo que tenta
encontrar, nas histórias que lê, exemplos com os quais possa dar sentido a sua existência. Tratase, portanto, de um gênero dirigido a um ser que já não acredita mais em conselhos, na
providência divina e na possibilidade de um mundo sem mal. A este leitor, os contos de fadas
perdem a relevância, pois quase nada podem ensinar; as experiências seculares e os sábios
conselhos foram desmentidos pela energia destruidora da guerra e seus engenhos tecnológicos.
Segundo observou Benedito Nunes, acerca da novela Meu tio Roseno, a cavalo trata-se
de um personagem em viagem. Da longa viagem no decurso da vida restaram as muitas
lembranças que o narrador vai recolhendo uma a uma, para recontá-las anos mais tarde. Deste
modo, a história de tio Roseno está atravessada, desde sempre, pelo olhar do sobrinho que vive
em outra época e em outro contexto social. Para o escritor e crítico literário, apesar do parentesco
que se observa entre a novela de Bueno e a fábula ou a lenda, Meu tio Roseno, a cavalo “é, antes
de tudo, uma ficção sagaz, que sabe de si mesma ao fazer-se juntamente com o seu personagem,
uno e múltiplo, a cada etapa variando de identidade, conforme indica a insistente alteração de seu
nome, por livre associação sonora” (NUNES, 2000, s/p). Assim, o personagem da novela vai
trocando de nome, durante a narrativa, como se cada nome revelasse um pouco do seu estado de
espírito e da sua identidade. De igual modo, a natureza de suas recordações revela uma vida de
altos e baixos, de herói e vilão. Neste sentido, parece que seus feitos louváveis e sua alegria
fugidia não conseguem compensar e desvanecer as perdas e as tragédias familiares. Desse modo,
subsiste o conflito entre as lembranças de bravatas, pelas quais Roseno ficou conhecido, e a dor
dos traumas que o tio guarda para si, esconde ou tenta esquecer.
Benedito Nunes conclui seus apontamentos sobre a novela de Bueno dando ênfase para o
aspecto híbrido e fronteiriço da narrativa, na qual o espaço geográfico, a língua e outros
elementos rompem limites pré-estabelecidos. Vejamos:
Híbrido fecundo, a ficção sagaz é um gênero de fronteira – passa de lugar a lugar
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como de língua a língua, no limite entre a lembrança retrospectiva e a percepção
comum, reelaborados pela força da linguagem. Meu tio Roseno, A cavalo é também
fronteiriça porque une e separa a história do tio e a do sobrinho narrador (NUNES,
2000, s/p).

A narrativa alterna momentos de tensão com momentos de relativa paz e tranquilidade;
lembranças de eventos trágicos ou grotescos sobrepondo-se às boas lembranças. Mas, sobretudo,
o delineamento dessa fronteira torna-se complexo no que diz respeito aos aspectos linguísticos
da obra, não só pela linguagem híbrida, mas pela dubiedade em certas construções frasais, bem
como pelas indagações feitas e não respondidas. Além disso, os não-ditos, as insinuações e as
reticências podem revelar mais do que aquilo que está explícito no texto. Exemplo disso, é a
maneira pela qual Roseno soube do nascimento da filha, ou seja, por meio da predição de uma
cigana, a qual é descrita pelo narrador como arisca e desdentada. Ela revelara ao tio “com rude
presteza, e cru mistério, que, desta vez, Doroí ia lhe dar um filho, uma filha, por ser mais certo
[...]” (BUENO, 2000a, p. 13). Na sequência, a vidente adverte o tio dizendo que ele deverá
batizar a filha com o nome Andradazil. “Nome esquisito, e necessário, segundo a cigana, para
que Andradazil forjasse no barro daqueles ermos a sua índole de cão. Isto a cigana não disse, mas
era como se dissesse, do modo e jeito como decifrava meu tio Roseno aquela profecia [...]”
(BUENO, 2000a, p. 14).
Podemos associar a notícia do nascimento da filha de Roseno, dada por uma cigana
desconhecida e misteriosa, com a revelação que a vidente de A cartomante, de Machado de Assis
(2007), faz a Camilo acerca de um bilhete misterioso que ele recebera de Vilela. O conto em
questão trata de um triangulo amoroso entre Vilela, Rita e Camilo. Pelo bilhete misterioso Vilela,
marido de Rita, pedia ao seu amigo Camilo, amante de Rita, que fosse até sua casa, pois “preciso
falar-te sem demora” (ASSIS, 2007, p. 18). Tanto em Meu tio Roseno, a cavalo, quanto em A
cartomante os personagens protagonistas caminham para um futuro incerto: o contexto ao redor
e o histórico de vida de ambos indicam que algo trágico poderá acontecer. Porém, tanto Roseno
quanto Camilo, a partir dos conselhos das videntes de credibilidade duvidosa, são acometidos
por uma espécie de cegueira que os faz sonharem com um destino auspicioso, apesar do passado
comprometedor. Ambos ignoraram as evidências que apontam para um futuro incerto e perigoso,
no qual as histórias do passado reaparecem e acertam contas.
Em Meu tio Roseno, a cavalo também o leitor é afetado por uma espécie de
encantamento da linguagem: se distrai com o colorido e a força da narrativa, e é surpreendido
pelo final inesperado da viagem fábula de Roseno. Desfecho inesperado, porém, de certa forma,
já anunciado pelas lembranças do tio acerca de um passado insepulto, de trevas e de violências.
Há um olhar dialético sobre a história de Roseno, pelo qual as suas vitórias e derrotas,
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qualidades e defeitos são expostos ao leitor. Um modo de ver atravessado por questões que
dizem respeito ao tempo e ao contexto em que os fatos são narrados. À época da viagem do tio,
no ano de mil novecentos e quarenta e três, o Norte pioneiro do Paraná era pouco habitado; nas
florestas preservadas os animais se multiplicavam. Em Norte velho, Norte pioneiro, o historiador
Ruy Christovam Wachowicz (1987a, p. 87), lembra que era nessa região que os empresários
paulistas realizavam suas caçadas e pescarias, uma maneira de fugir da rotina administrativa de
suas fazendas ou indústrias no estado vizinho. Referindo-se a uma matéria do jornal curitibano O
Dia, publicada em vinte e oito de junho de mil novecentos e vinte e quatro, o historiador referese às caçadas como uma modalidade esportiva:

A zona do Paranapanema foi, desde velhos tempos, a preferida, em virtude dos
grandes rios de sua bacia; (...). As antas, os queixadas e o tigre (onça), sem falar em
outros animais, abundam nas proximidades dos rios e oferecem excelente alvo para
os que se dedicam a esse gênero de esporte (WACHOWICZ, 1987a, p. 87).

No episódio da noite em que o lobisomem foi caçado no Aruanã, a reprovação ao
massacre é um ponto de vista que melhor condiz com a época e a realidade do sobrinho, do que
com a época e o contexto vividos por Roseno. Assim, é o narrador que se posiciona acerca do
assunto, questionando a legitimidade do justiçamento que resultou na morte do lobo guará. Neste
sentido, é provável que tio Roseno pouco se importasse com a morte do animal, pois desde
menino convivia com o ritual da caça, ora praticada por questão de sobrevivência, outras vezes,
por diversão. Aos doze anos, fugindo da guerra, ele teve que cuidar dos irmãos; “com fome,
choramingosas, as crianças comeram inhambu no braseiro – caçado pela espingardinha de
Rosenico”. (BUENO, 2000a, p. 52 - 53).
Irrelevante a Roseno, o massacre do lobo guará não é indiferente ao sobrinho, quando
décadas depois ele narra a história. Podemos observar que o narrador não se refere ao animal
como lobisomem, e sim como lobo, lobinho, guará, miserável. A invisível baba na boca dos
homens, que eles limpam com as costas da mão, demonstra o quanto de excitação havia neles,
depois de esmagarem a cabeça do lobo guará. A invisível baba na boca dos homens, ao término
da caçada, equivale à baba que o lobisomem Lycaon, segundo Cohen (2000, p. 42),
involuntariamente acumula na boca, ávido pelo sangue de suas presas. Quando o narrador se
refere aos homens, satisfeitos, barrigudos e às gargalhadas, de certa forma insinua que um deles,
e não o guará, é quem havia cometido os estupros. Sendo assim, os crimes não cessariam e os
homens continuariam a atribuí-los ao lobisomem, da mesma forma que outros culpam o boto-
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cor-de-rosa5 pela gravidez das moças solteiras, as quais, segundo a lenda, são encantadas pelo
animal. Além disso, a morte do lobo guará pode simbolizar, na narrativa, a dizimação dos
animais, a partir da ação predatória praticada pelo ser humano; preocupação e consciência que
ainda não existiam à época da viagem, em meados do século XX, mas que o narrador faz vir à
tona.
Na história de Roseno as lembranças estão ou são embaralhadas pelo narrador; é ele que
tem o poder de escolha dos fatos a relembrar e como contá-los. A partir da segunda metade da
narrativa predominam as lembranças trágicas da infância do personagem. É a partir daí que
outras histórias passam a ser contadas, sobrepostas ou intercaladas à narrativa da viagem do
Guairá ao Ribeirão do Pinhal. Histórias e memórias que ficaram por onde tio Roseno passou, e
que o sobrinho narrador as recolhe, uma a uma, remontando-as para contar ao leitor. Além das
histórias, também os traumas e segredos do tio viajador são expostos pelo narrador, que os
adivinha, elabora e conta.
Relembrando o personagem Ulisses, de A odisseia, em torno do qual a corte se reunia
para ouvir as suas histórias de viagens, Gagnebin propõe uma comparação deste com o
personagem de um romance do escritor italiano Primo Levi. Vejamos:

O sonho paradigmático de Primo Levi (1988) em Auschwitz, - ele volta para casa,
começa a contar seus sofrimentos, mas seus familiares os mais próximos não
escutam, levantam e vão embora, - este sonho de uma narração simultaneamente
impossível e necessária substituiu a longa narrativa de suas aventuras por Ulisses,
na corte atenta dos Feácios, durante reiteradas noites de vigília e de vinho [...]
(GAGNEBIN, 2002, p. 128).

Conforme observa a autora, as experiências traumáticas, principalmente as ocorridas
depois da primeira grande guerra, são de narração impossível, porém necessária. Cabe, agora, ao
narrador do romance reelaborar e relatar ao leitor estes acontecimentos dolorosos. Traumas,
feridas não cicatrizadas que em nada lembram a cicatriz da perna de Ulisses, a boa marca
deixada pelos dentes de um javali, durante uma caçada no reino do avô.
No quarto entrecéu da novela, o narrador conta simultaneamente as boas e as más
lembranças do tio; às memórias da viagem, tempo presente, juntam-se as lembranças de toda
uma vida, marcada por tragédias e desencontros. Dessa forma, o relato de histórias de épocas e
contextos distintos, narradas a um só tempo, torna-se anacrônico e complexo, podendo
embaralhar a mente do leitor. Vejamos um exemplo:

5

Lenda bastante popular na região Norte. Diz-se que o boto se transforma em um belo homem, seduz e engravida as
mulheres. Depois, já em forma de animal, volta para o rio.
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Rosenino não esquece, ao trote do zaino contra o azul, e o frio alísio, não esquece
Rosenino, rumo a toda a Andradazil, dez léguas antes do Ribeirão do Pinhal, não
esquece, nosso tio – mãe nem pai não tinha, perdidos para o desaforo e as brenhas,
a mortificação da guerra , seus empalados vivos, e o duro combate dos heróis.[...]
Entrecéu, como se ouvirá, feito de aérea lembrança, sua teia e véu, seus racontos
revolvidos nas noites pânicas – funâmbulos uns, mais que os acrobatas da feirinha
de Araré; intensos, outros, construídos somente com o que a cisma faz de volta e
delicada retraz – ao trote escorreito de nosso cavalinho, feliz de andar o Além-Ivaí
– a flor da saudade mais imensa (BUENO, 2000a, p. 47 - 48).

O trauma e as lembranças da guerra, os quais Roseno não consegue esquecer, deixaram
marcas, uma espécie de rastro que mais tarde o sobrinho refaz, decifra e reconta. As muitas
lembranças que ficaram para trás, dispersas e fragmentadas, o narrador as reúne aleatoriamente.
A narrativa é uma tentativa de encontrar e unir, como peças de um jogo, as memórias do tio, para
reconstituir a sua história. Assim, relembrá-lo é uma forma de não o deixar morrer de vez e para
sempre; por outro lado, é expor também as suas dores e feridas abertas.
Ao falar sobre a preservação do passado, Gagnebin lembra que a escrita sempre foi um
meio eficaz para preservar a memória e combater o esquecimento. Quem escreve um livro, por
exemplo, “ainda nutre a esperança de que deixa, assim, uma marca imortal, que inscreve um
rastro duradouro no turbilhão das gerações sucessivas, como se seu texto fosse um derradeiro
abrigo contra o esquecimento e o silêncio, conta a indiferença da morte” (GAGNEBIN, 2002, p.
129). Neste sentido, a escrita como rastro está relacionada com a intenção de deixar uma marca,
uma história exemplar às gerações futuras, que reverenciarão a memória do herói morto.
Segundo a escritora, “desde a Ilíada, o poeta tenta erguer um pequeno túmulo de palavras, orais
e decoradas, depois escritas e recopiadas, em homenagem à glória dos heróis mortos”
(GAGNEBIN, 2002, p. 129).
Da oralidade à escrita, formava-se o rastro que, no sentido clássico, era sinônimo das
experiências comunicáveis e exemplares, às quais o filósofo Walter Benjamin (2018, p. 141), se
refere dizendo que as experiências que passam de geração para geração são a fonte a que
recorreram todos os contadores de histórias. Além disso, as melhores histórias escritas eram
aquelas que se mantinham fiéis às histórias orais, contadas pelos inúmeros contadores anônimos.
No decorrer do tempo, e em decorrência de um lento processo histórico, o gênero romance ganha
espaço na sociedade. Por sua vez, as narrativas tradicionais são progressivamente arrancadas do
espaço do discurso falado, cedendo lugar para a escrita, a qual é beneficiada pelo surgimento da
prensa e da sociedade burguesa, às quais o romance deve a sua ascensão.
Gagnebin observa, no entanto, que a confiança na escrita como rastro duradouro deixou
de ser absoluta à medida que os historiadores, a partir do final do século XVIII, passaram a
considerar as fontes escritas só parcialmente confiáveis, pois elas representam tão somente
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fragmentos de um passado desconhecido. Dessa forma, cresce a consciência da “fragilidade e da
caducidade das criações humanas [...]. O que nos importa aqui é que essa consciência da
fragilidade e do efêmero altera profundamente a significação da metáfora mnemônica da escrita,
especificamente do traço escrito como rastro” (GAGNEBIN, 2002, p. 129). Dessa forma, a
escrita passa a ser considerada como qualquer outro rastro, muitas vezes deixado ou esquecido
sem intenção de comunicar ou transmitir algo.
Na história de Roseno, os rastros deixados sem intenção se escondem, e são revelados,
nas e pelas lembranças que ele não esquece, e guarda para si, pois representam um passado de
dor e sofrimento: o rancho dos pais em chama e a fuga pela mata fechada, em direção ao
ranchinho de taipa da avó índia que o criou. Toda a infância do tio marcada pela morte, “os
fulgores de Rosenino, nimbí, yayál, precoce derrubando, pelos treze anos, ao cuspir da arabóia, o
primeiro inimigo” (BUENO, 2000a, p. 49). A eterna lembrança dos pais e dos irmãos, a morte
por todos os lados, tudo a doer no coração do tio lembrador.
O rastro na modernidade, segundo Gagnebin, não tem o privilégio de antes e passa a ser
considerado como fruto do acaso e, às vezes, da violência; ele foi deixado sem uma intenção de
significação, denunciando uma presença ausente. Os decifradores de rastros, – escritores,
detetives, arqueólogos, psicanalistas, - “devem decifrar não só o rastro na sua singularidade
concreta, mas também tentar adivinhar o processo, muitas vezes violento, de sua produção
involuntária” (GAGNEBIN, 2002, p. 129). A partir daí a escrita na era moderna se apresenta
como proposta, não só para contar belas histórias ou relatar experiências exemplares, a exemplo
da narrativa épica, mas também como um modo de investigar e refletir sobre os caminhos que
levam aos traumas humanos. A atenção às experiências traumáticas, na era atual, não quer dizer
que elas não existiam antes, ou seja, provavelmente existiam, mas eram negligenciadas. Assim,
falar sobre os processos que resultam em feridas e traumas é olhar para o passado e aprender
com ele, para não repetir os erros e as injustiças que a história tolera e perpetua.
De acordo com Gagnebin, no passado os signos linguísticos tinham o poder de transmitir
mensagens que eram relacionadas às intenções, convicções e desejos do autor. Na modernidade,
a escrita e outras formas de rastros podem voltar-se contra aqueles que os deixam, de lhes
causarem problemas. Se a narrativa épica estava em baixa era porque não havia nenhuma lição
de sabedoria nas novas formas de vivência, conforme Benjamin advertia, e que Gagnebin (2002,
p. 131), enfatiza mais uma vez: “Não há mais nenhuma experiência (Erfahrung) comum,
compartilhada por todos, que permita reconstruir um mundo acolhedor, depois do trauma da
Grande Guerra (a primeira...)”.
No período do pós-guerra o ser humano sente-se solitário, desorientado e incapaz de
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acreditar em um mundo seguro e nos valores humanos, alijados pelos processos de alienação
coletiva que o capitalismo instaurou. O sonho de ser dono de alguma coisa, de viver em família
ou de voltar para esta, quando se está longe, é tentar deixar marcas no mundo; atitude sem
eficácia, pois “tentar ainda deixar rastros seria, então, um gesto não só ingênuo e ilusório, mas
também totalmente vão de resistência ao anonimato da sociedade capitalista moderna”
(GAGNEBIN, 2002, p. 131). A ineficácia do gesto, pelo qual se pretende deixar marcas nos
objetos pessoais e nas pessoas próximas, deve-se ao fato de o mesmo estar carregado de
individualidade e egoísmo, quando melhor seria “inventar resistências coletivas ao processo
coletivo de alienação, em vez de reforçá-lo por pequenas soluções privadas de consumo”
(GAGNEBIN, 2002, p. 131).
O romance é o lugar onde habita o ser humano comum, seus traumas e sua solidão. Boa
parte das histórias do romance procura refletir sobre problemas existências e a eterna busca de
um sentido para a vida; histórias que não oferecem sábios conselhos, como na narrativa épica.
Apesar disso, são relatos com os quais as pessoas se identificam ou simplesmente os leem para
fugirem do tédio. Mas, ainda que estas histórias não sejam exemplares, elas possibilitam uma
análise do contexto social e histórico que as originou. Ainda que as feridas não possam ser
cicatrizadas, tentar compreender o processo que as originou reveste-se de importância para o
processo civilizatório.
Conforme lembra Gagnebin (2002, p. 132), é comum os regimes totalitários apagarem os
rastros dos crimes cometidos. E os rastros que ficam são desprovidos de durabilidade ou
relegados à clandestinidade, justamente porque quem os deixou não tinha nenhuma intenção de
transmitir algo. Não obstante, “muitas práticas artísticas contemporâneas retomam o gesto do
Chiffonier, do Lumpensamm, do sucateiro, do trapeiro, essa figura heroica da poesia de
Baudelaire que Benjamin realçou” (GAGNEBIN, 2002, p. 132). A escritora cita Benjamin que
fala da figura do trapeiro, expressão cunhada por Baudelaire. O trapeiro, segundo Benjamin,
recolhe na rua e à noite tudo o que a cidade grande usa, despreza e joga fora. Os restos de um dia,
que ele recolhe, separa e cataloga; depois, tornam-se seus objetos de utilidade ou de gozo.
Trapeiro e poeta encontram no lixo da sociedade, enquanto a burguesia se entrega ao sono, a
matéria prima de seus ofícios.
Gagnebin, (2002, p. 132), destaca que para Benjamin o chiffonier6 (ou sucateiro) “é a
figura provocatória da miséria humana”. Ao mesmo tempo é também “uma nova figura do artista.
Com aquilo que é jogado fora, rejeitado, esquecido, com esses rastros/restos de uma civilização
do desperdício e, ao mesmo tempo, da miséria, trapeiros, poetas e artistas constroem suas
6

Peça do mobiliário francês, usada para guardar trapos.
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coleções [...]” (GAGNEBIN, 2002, p. 132 -133). A autora conclui dizendo que compete a todos a
tarefa de decifrar os rastros e recolher os restos da vida e da história. Neste sentido, poetas,
historiadores e artistas desempenham o trabalho silencioso e imprescindível do autêntico
narrador, qual seja: “o trabalho de Apokatastasis, esta reunião paciente e completa de todas as
almas no Paraíso, mesmos das mais humildes e rejeitadas, segundo a doutrina teológica (julgada
herética pela Igreja) de Orígenes, citado por Benjamin” (GAGNEBIN, 2002, p. 133). A reunião
de todas as almas no paraíso significa, para o escritor, contar a história do ser humano em sua
diversidade, complexidade e incompletude; descrever seu percurso em vida, sua dignidade e sua
vilania.
É o que faz, em certa medida, o narrador em Meu tio Roseno, a cavalo, ao contar a
história do tio. A história da viagem do Guairá ao Ribeirão do Pinhal tem um caráter resumidor e
metafórico acerca da vida do personagem. A vida de Roseno foi desde sempre uma viagem
repleta de acontecimentos, onde altivez, medo e vilania andavam lado a lado, aspectos estes que
o humanizam. Desse modo, a história narrada também espelha a vida em sociedade, na qual os
fatos humanos se repetem, pois erros e acertos, vitória e derrota são inerentes ao ato de viver.
Dócil e constante, Brioso é o companheiro fiel que empresta a sua força a Roseno, para
que o mesmo supere os obstáculos da viagem. Faz lembrar certo tio do autor da novela que,
também a cavalo, empreendeu igual aventura: “Homem destemido, ainda muito jovem
atravessou o Paraná, do Guairá às barrancas do Paranapanema” (BUENO, 2000b, p. 2); lembra
também a saga do bisavô paterno do escritor, que por volta de 1850, marchou em lombo de mula,
de Minas Gerais ao Paraná, até o rio Paranapanema, “cujas águas tormentosas venceu a
braçadas” (MANFREDINI, 2018, p. 62). Em certo momento da viagem, cavalo e cavaleiro
formam uma só figura, quase a tocarem o céu: “Um homem e seu cavalo na agulha do Itaivaté
roçava com a mão o azul e dono ficava da existência” (BUENO, 2000a, p. 51).
Pelo exposto, percebe-se a forte ligação entre tio Roseno e Brioso: sem o auxílio de sua
montaria a viagem do tio seria impraticável. A presença de Brioso na novela simboliza uma
época, na qual a vida do camponês era indissociável da prática de andar a cavalo. De certa forma,
este tornara-se uma extensão do ser humano, emprestando-lhe força e agilidade. Em Brasil, terra
de contrastes, o sociólogo Roger Bastide (1973, p. 173), acentua que “a civilização do Sul é a
civilização do cavalo”. Trazido da Espanha pelos padres jesuítas, os cavalos se tornaram
selvagens para logo em seguida serem preados pelos índios guaicurus, primeiros na região a
utilizarem o animal na arte da guerra. Estes guerreiros “formam um corpo só com o animal
impaciente de galopar, são verdadeiros centauros bronzeados, são homens-cavalos [...]”
(BASTIDE, 1973, p. 174). No Sul, mais do que nas outras regiões do país, o cavalo passou a
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fazer parte da vida do homem rural, nas lides de campo, nas guerras e nas festividades. Nas
estâncias de gado, no lombo de sua montaria o escravo “é por sua vez senhor de alguma coisa, de
alguma coisa que obedece à sua vontade” (BASTIDE, 1973, p. 175). Mas é, sobretudo, o gaúcho,
típico habitante da região pampeana (Brasil, Argentina e Uruguai), que melhor simboliza esta
relação de dependência, pela qual homem e animal formam uma só figura. Segundo Roger
Bastide (1973, p. 176 – 177), a psicologia do gaúcho “é a do homem montado, que só desce da
sela para cozinhar, nos braseiros, pedaços de carne de boi [...], ou os enterros seguidos a cavalo,
como se esses centauros não soubessem mais andar a pé, mesmo para acompanhar um caixão”.
O conjunto formado entre o ser racional e o irracional, cavalo e ginete, tão presente na
novela de Bueno, ajuda-nos a refletir a respeito da relação em que o ser mais vigoroso e audaz é
guiado por outro de menor força, porém mais experiente e cauteloso e que, por isso mesmo, dita
o ritmo e o rumo da viagem. Segundo Santiago (2002), é também uma relação de sabedoria e
juventude, experiência e inexperiência que caracteriza a narrativa pós-moderna. Em O narrador
pós-moderno Silviano Santiago, (2002, p. 53), assevera que a “ação pós-moderna é jovem,
inexperiente, exclusiva e privada da palavra”; ela é alheia ao narrador, que a observa e a descreve.
Neste caso, o narrador é o homem sábio e experiente que narra, não as suas próprias vivências ou
memórias, mas as ações atuais de um personagem jovem e vigoroso, porém inexperiente e
privado da palavra. O primeiro tem a sabedoria e a palavra, mas é o segundo que tem a potência
da ação e do movimento. Movimento e ação que estão, no entanto, condicionados ao olhar do
narrador, o qual observa e narra o agora e que, por isso também, dita o rumo e o ritmo da
narrativa.
Em seu ensaio, Silvano Santiago discorre acerca das principais características do narrador
pós-moderno, caracterizando e diferenciando este de outros dois tipos, dos quais já nos
ocupamos anteriormente, ou seja, o narrador do romance e o narrador clássico. Santiago
esclarece que uma história pode ser narrada por quem a vivenciou ou por quem somente a
observou. O primeiro caso diz respeito ao narrador clássico, dotado de sabedoria adquirida pela
vivência. O segundo, diz respeito ao narrador pós-moderno, que narra a partir daquilo que
observa, sempre se extraindo da história narrada, já que sua experiência e sabedoria não servem
de exemplos e têm pouca valia. Embora narrando algo que lhe é exterior, a história não se torna
menos autêntica em relação àquelas narradas pelos seus próprios protagonistas. De acordo com
Santiago (2002, p. 46 - 47),
o narrador pós-moderno é o que transmite uma ‘sabedoria’ que é decorrência da
observação de uma vivência alheia a ele [...], é o puro ficcionista, pois tem de dar
‘autenticidade’ a uma ação que, por não ter o respaldo da vivência, estaria
desprovida de autenticidade. Esta advém da verossimilhança, que é produto da
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lógica interna do relato. O narrador pós-moderno sabe que o ‘real’ e o ‘autêntico’
são construções de linguagem.

Santiago defende duas hipóteses para caracterizar o narrador pós-moderno e, ao mesmo
tempo, torná-lo distinto do narrador do romance e do contador de histórias benjaminiano. Em
primeiro lugar, o narrador pós-moderno se exclui da ação narrada, colocando-se sob o ponto de
vista de um repórter ou de um espectador; em segundo lugar, ele narra o que lhe é alheio, mas
que ele observa e transmite ao leitor. Dessa forma, há uma aproximação entre as atividades de
jornalista e de romancista, pela forma que ambos observam e descrevem os fatos. Há, também,
uma aproximação entre o leitor e o narrador, pois é este que tem a palavra e é um bom
observador do mundo. Ele une a sua experiência à força, à juventude e à inexperiência daquele
que é observado, transformando-as em narrativas para um leitor que, a exemplo daquele que
narra, também se encontra privado da ação. Desse modo, há uma aproximação entre o narrador e
o leitor, ao qual é dado a possibilidade de conhecer o mundo através do olhar experiente daquele
que observa e descreve os acontecimentos, “como se o narrador exigisse: deixe-me olhar para
que você, leitor, também possa ver” (SANTIAGO, 2002, p. 52).
Percebe-se, assim, que o narrador pós-moderno não está interessado em descrever o
mundo por meio de suas próprias vivências, mas sim relatar o agora que se desenrola a sua frente.
Sua intenção é mostrá-lo ou pintá-lo ao leitor, possibilitando que este possa enxergar e se
fascinar com a realidade que o cerca. “Na pobreza da experiência de ambos se revela a
importância do personagem na ficção pós-moderna; narrador e leitor se definem como
espectadores de uma ação alheia que os empolga, emociona, seduz, etc” (SANTIAGO, 2002, p.
51, grifo do autor). Força, juventude, impetuosidade e movimento caracterizam os personagens
da narrativa pós-moderna; sabedoria, experiência e maturidade dizem respeito ao narrador
clássico. Na pós-modernidade o narrador permanece à sombra do personagem, ao qual pertence
o protagonismo do agora; na pós-modernidade o leitor observa e aprende a partir do que é vivo e
atual, em oposição ao ouvinte da era clássica, para o qual as lições já chegavam prontas, modelos
impostos pela experiência e sabedoria dos mais velhos. Não obstante, as ações do jovem de
ontem não diferem das ações do jovem de hoje, “mas o modo de encará-las e afirmá-las é
diferente. De que valem as glórias épicas da narrativa de um velho diante do ardor lírico da
experiência do mais jovem? – eis o problema pós-moderno” (SANTIAGO, 2002, p. 55).
Em A pulsão pela escrita, Manfredini (2018, p. 41), reproduz parte de uma entrevista de
Wilson Bueno, na qual ele fala de juventude e coragem: “Penso que a idade, em vez de nos
encorajar, acovarda, e já não temos a maravilhosa inconsequência para a vida que a porraloquice
nos proporciona”. Não é sem razão, portanto, que o périplo de tio Roseno foi feito quando ele
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contava com pouco mais de vinte anos: graças ao vigor da idade do tio, somado à força do cavalo
Brioso, as dificuldades do caminho eram superadas. Se Dom Quixote, experiente, porém com a
idade avançada, precisava de um fiel escudeiro, Roseno dispensa o negro Tiozim e viaja sozinho,
ou melhor, o tio corajoso e sua fiel montaria.
Entendia Rosenante, nosso tio, que depois de colocar um cavalo a prumo, no alto
cume do Itaivaté rente ao céu, um homem tinha que pagar em coragem e tino a
escarpada descida do desfiladeiro crivado de pontas. Ãngava’y. [...] o tio se agarra
ao cavalo feito fosse um só corpo na paisagem, o saino e o tio, o tio e o saino
(BUENO, 2000a, p. 51).

Para Santiago (2002, p. 49 - 50), o narrador pós-moderno narra, não a partir de memórias
ou vivências, mas a partir de ações alheias que ele observa no agora. Desse modo, a passagem
acima não pode ser dada como exemplo para caracterizar a narrativa pós-moderna. Embora o
narrador se refira a uma façanha do personagem Roseno, dando ênfase para a sua coragem e
impetuosidade, o relato é tão somente o fruto de uma rememoração, o qual não diz respeito a um
fato inusitado, sendo narrado por alguém que acompanha in loco e descreve seres, fatos ou
incidentes, à maneira de um jornalista. A história é narrada pelo sobrinho, provavelmente mais
experiente e maduro que o personagem que ele vislumbra distante no tempo. É, pois, esta
distância temporal que faz com que o narrador que conta uma história a partir de uma memória
reelaborada se torne distinto do narrador pós-moderno. Este é dono da palavra, porém a força, a
juventude e a ação pertencem ao ser que ele observa. É, pois, nesse sentido que ele narra
abstraindo-se da ação, pois sua sabedoria, diferentemente do narrador clássico, é de pouca valia.
Segundo Santiago (2002, p. 49 – 50), “a figura do narrador passa a ser basicamente a de quem
observa e se interessa pelo outro (e não por si) e se afirma pelo olhar que lança ao seu redor,
acompanhando seres, fatos e incidentes”.
Walter Benjamin, (2018, p. 144 – 145), assevera que o contador de histórias é, antes de
tudo, um homem que sabe aconselhar. Aquilo que ele relata e incorpora às experiências de seus
ouvintes é retirado de sua própria vivência ou das histórias a ele contadas. Benjamin lembra que
a arte de narrar, que prosperou nos campos, nos mares e, mais tarde, aperfeiçoou-se nas cidades,
é uma forma artesanal de comunicação. “O importante para ela não é transmitir o puro ‘em si’ da
matéria, como se se tratasse de uma informação ou de um relatório. Faz descer a matéria à vida
de quem conta, para fazê-la emergir de novo a partir dele” (BENJAMIN, 2018, p. 148 - 149).
Dessa forma, percebe-se com facilidade a marca particular daquele que conta, na história narrada.
Santiago, (2002, p. 49), compara o narrador pós-moderno ao repórter que busca “um
favorecimento das técnicas jornalísticas do narrar” para poder melhor informar seus leitores;
aquilo que é desvalorizado em Benjamin – a informação - é valorizado pelo narrador pós61

moderno. Neste sentido,
[a] narrativa pode expressar uma ‘sabedoria’, mas esta não advém do narrador: é
depreendida da ação daquele que é observado e não consegue mais narrar – o
jovem. A sabedoria apresenta-se, pois, de modo invertido. Há uma desvalorização
da ação em si. [...] A vivência do mais experiente é de pouca valia. Primeira
constatação: a ação pós-moderna é jovem, inexperiente, exclusiva e privada da
palavra – por isso tudo é que não pode ser dada como sendo do narrador
(SANTIAGO, 2002, p. 52 – 53).

Embora algumas características do narrador pós-moderno sejam encontradas em Meu tio
Roseno, a cavalo, o narrador da novela se afasta do narrador pós-moderno. E isso decorre pelo
simples fato de a história de Roseno ser contada a partir da rememoração, e não em função de
uma ação que se desenrola ao mesmo em que é narrada, a exemplo de uma produção jornalística.
Quem narra a partir de uma memória tem previamente uma história para contar; o narrador pósmoderno procura uma história para contar; de certo modo ele age como um jornalista que “olha o
outro para leva-lo a falar (entrevista), já que ali não está para falar das ações de sua experiência”
(SANTIAGO, 2002, p. 50).
A respeito do narrador do romance, Santiago lembra que ele se difere do clássico e do
pós-moderno, pois “se quer impessoal e objetivo diante da coisa narrada [...] cuja função passou
a ser a de não mais poder falar de maneira exemplar ao seu leitor” (SANTIAGO, 2002, p. 45 –
46). Mais adiante, Santiago refere-se ao narrador do romance memorialista como alguém que
fala de si mesmo: “o narrador mais experiente fala de si mesmo enquanto personagem menos
experiente, extraindo da defasagem temporal e mesmo sentimental [...] a possibilidade de um
bom conselho em cima dos equívocos cometidos por ele mesmo quando jovem” (SANTIAGO,
2002, p. 46). Depreende-se daí, então, que a objetividade do narrador do romance é um mito, ou
seja, “mesmo quando o narrador não se interpõe diretamente entre nós e os seres ficcionais, eles
são feitos de palavras, escolhidas e arranjadas num conjunto estruturado por alguém – um autor
implícito – segundo W. Booth, sempre, ao mesmo tempo, oculto e revelado pelo e no que narra”.
(LEITE, 1987, p. 12).
Ainda a respeito do narrador que narra a partir daquilo que observa, e não suas próprias
experiências, Santiago, (2002, p. 50), lembra que nenhuma escrita é inocente, pois “ao dar fala
ao outro, acaba também por dar fala a si, só que de maneira indireta”. Desse modo, a presumida
neutralidade, pela qual o narrador pós-moderno se compara ao jornalista, torna-se controversa,
ou seja, a sua imparcialidade deixa de existir e o aproxima daqueles narradores que o precederam,
pelo menos relativamente. Apesar da distância que há entre o narrador pós-moderno e o narrador
da novela de Bueno, ao menos algumas comparações entre um e outro são possíveis, ainda que
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isso sirva somente para evidenciar essa distância ou relativizá-la. Na plena mocidade e audaz,
Roseno é o jovem de vinte anos sendo lembrado bem mais tarde pelo sobrinho narrador, o qual
lhe pinta o retrato segundo a sua percepção de homem experiente e que outrora já foi jovem.
Neste sentido, “as ações do homem não são diferentes em si de uma geração para outra, muda-se
o modo de encará-las, de olhá-las. [...] Há um conflito de sabedorias na arena da vida, como há
um conflito entre narrador e personagem na arena da narrativa” (SANTIAGO, 2002, p. 54 - 55).
Percebe-se o quanto é frágil e problemática a tentativa de tipificar o narrador de uma dada
obra, principalmente na era atual, quando as narrativas aparecem fragmentadas e, muitas vezes,
rebeldes a gêneros estanques. É neste sentido que Bueno defende, conforme entrevista a Cláudio
Daniel, que a literatura é o espaço por excelência em que se pode desfrutar da liberdade plena,
sobre a face da terra: “Eu não consigo escrever dividido, amarrado pelo cânone e pela norma.
Ora, se aquilo ali é o meu mais exasperado espaço de liberdade, é nele que devo me pôr a vigir. E
tudo é a poesia das coisas. Viver já é um ato poético em si, para lembrar Hölderlin” (BUENO,
2018, p. 5).
O narrador pós-moderno herda as características daqueles que o precederam, e avança no
sentido de poder narrar uma história que lhe é alheia, mas que a sua experiência de observador
do mundo lhe permite contar com credibilidade. Flagra-se, assim, a impossibilidade da
imparcialidade na narrativa, já que a história é atravessada pelo olhar daquele que narra. A
objetividade torna-se questionável, impossível até, ainda que a lógica interna da narrativa faça
parecer o contrário. Neste sentido, Santiago refere-se à ambivalência do narrador pós-moderno
acentuando que:
Há um ar de superioridade ferida, de narcisismo esquartejado no narrador pósmoderno, impávido por ser ainda portador de palavra num mundo onde ela pouco
conta, anacrônico por saber que o que a sua palavra pode narrar como percurso de
vida pouca utilidade tem. Por isso é que olhar e palavra se voltam para os que dela
são privados (2002, p. 56).

Jovens, astutos e inexperientes os “atores” da pós-modernidade encontram-se, na maioria
das vezes, privados da palavra e da experiência. Estas, de acordo com Benjamin, eram
indispensáveis à narrativa clássica, que primava pelas histórias exemplares. Não obstante, a pósmodernidade quer ser protagonista de sua própria história. Assim, o narrador pós-moderno tem a
ver com um novo olhar para o mundo, ainda que os acontecimentos e comportamentos humanos
não tenham mudado substancialmente ao longo dos tempos. Para Benjamin (2018, p. 139), o
contador de histórias, por mais que seu nome nos seja familiar, “deixou de ser entre nós uma
presença viva e eficaz”. De modo contrário, na narrativa pós-moderna a distância entre o leitor e
o narrador diminui consideravelmente, uma vez que ambos se encontram “privados da exposição
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da própria experiência na ficção e são observadores atentos da experiência alheia” (SANTIAGO,
2002, p. 51).
Para Benjamin, as narrativas exemplares eram aquelas que passavam de uma geração à
outra, e que repisavam velhas lições em detrimento das informações locais, particulares e
efêmeras. De acordo com Santiago (2002, p. 54), na pós-modernidade “[a] história não é mais
vislumbrada como tecendo uma continuidade entre a vivência do mais experiente e a do menos,
visto que o paternalismo é excluído como processo conectivo entre gerações. As narrativas hoje
são, por definição, quebradas. Sempre a recomeçar”. Narrativas em que os personagens em vez
de olharem para o leito de morte, como quer Benjamin, olham para o sol e para a vida. “O olhar
no raciocínio de Benjamin caminha para o leito da morte, o luto, o sofrimento, a lágrima [...]. O
olhar pós-moderno [...] olha nos olhos o sol. Volta-se para a luz, o prazer, a alegria, o riso, e
assim por diante” (SANTIAGO, 2002, p. 58). Em vez de remoerem o passado, as narrativas pósmodernas movem-se no presente, testemunhando o raiar de tempos e acontecimentos sincrônicos
à própria narração:

O espetáculo da vida hoje se contrapõe ao espetáculo da morte ontem. Olha-se um
corpo em vida [...], no campo da vida exposta no momento de viver, o que conta
para o olhar é o movimento. Movimento de corpos que se deslocam com
sensualidade e imaginação, inventando ações silenciosas dentro do precário.
Inventando o agora. (SANTIAGO, 2002, p. 58).

Distante no tempo, o sobrinho recorda o tio que já não existe mais, mas que um dia foi
moço e correu para a vida, para Andradazil. Ao apalpar o par de meias compradas para a filha, o
pai feliz estampa um sorriso largo no rosto: “Roseno, meu tio, precisa, é ir a Andradazil, [...] é o
pai mais desgraçadamente feliz deste mundo” (BUENO, 2000a, p. 45). Ao mesmo tempo em que
conta o passado do personagem, o narrador perscruta e adivinha suas angústias e lembranças.
Histórias herdadas dos pais, dos avós e bisavós; memórias e causos que, pela oralidade,
sobreviveram aos tempos e às gerações. Histórias que o sobrinho recolhe, monta e reconta aos
leitores. Um típico narrador clássico, como ensina Benjamin, contando as vivências do
personagem. Em outras vezes, um narrador onisciente que sabe ou adivinha a vida de Roseno; ou,
então, um narrador trapeiro que refaz os caminhos do tio, recolhendo as memórias e os retalhos
de uma existência.
O último trecho da viagem de Roseno é marcado por um ritmo mais veloz e pela
lembrança das palavras da cigana, como se o gelado aço de um punhal lhe ferisse o coração:
“sombras, espichadas sombras, cansaço e medo, a lua branca neste céu quase mortalha. E se tudo
não passasse de estórias, graves estórias contadas por uma cigana louca ao meio brusco do vale
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do Paranapanema? E se tudo já não fosse?” (BUENO, 2000a, p. 77 - 78). Com doze anos,
Roseno viu o rancho da família em chamas, os pais mortos pelo povo do Parnanguara, que agia a
mando dos latifundiários, grileiros e políticos locais. Quase chegando ao rancho de Doroí ele
avista, sob o luar, bandos de urubus; o cheiro a queimado prenuncia a guerra e a morte. Por fim,
o tio adentra o rancho infestado de morcegos e vê as paredes crivadas de balas. Em vez de Doroí,
quem lhe aparece é a negra Nhô, dizendo que mãe e filha foram levadas para muito longe, para a
guerra do Paranavaí.
A narrativa é concluída com o insucesso da viagem de Roseno. O céu escuro contrasta
com o céu do primeiro dia da viagem; e a notícia da negra Nhô desfaz o sonho do tio, que ele
sonhara desde o dia em que soube do nascimento da filha. As marcas de balas nas paredes do
rancho, a fumaça de incêndio e o voo dos abutres dão conta da dura realidade. O rancho dos pais
em chama e a guerra que os matou se repetem, parecendo juntar passado e presente. A vida de
Roseno foi sempre uma guerra, com as lembranças e os fantasmas dela “sombra e pavor, muito
tempo depois, não queira, o desgrenhado fantasma daquele Aquilão. As duras lembranças as
evita Rosenaro, mas elas, añaretãmeguá, añaretãmeguá, negras aziagas, ainda que de luto,
emplumam” (BUENO, 2000a, p. 60). E as lembranças da guerra assombram o presente do tio,
fazendo voltar o passado do qual ele não consegue fugir: “para onde? Aonde há fugir se a guerra
é no mundo?” (BUENO, 2000a, p. 57).
O final da jornada, adverso às expectativas do tio, condiz com o seu modo de vida e com
a lógica da guerra. Meu tio Roseno, a cavalo é o retrato de uma sociedade na qual o homem vive
em luta consigo mesmo e com as injustiças do mundo. Reflete acerca de uma época e de um
contexto social amplo, no qual o ser humano luta pela sobrevivência com as armas que tem. Um
mundo injusto, no qual a guerra confunde-se com as necessidades mais básicas do ser humano
comum. Uma luta diária e em condições desiguais, contra os donos da terra e do poder. Não
obstante, ainda é permitido sonhar, ainda que os sonhos possam ir embora ao raiar do dia. “O
sétimo céu desta fábula estrela, vês?, tão sucinto, de novo entardece – só uma linha e a fímbria
do horizonte” (BUENO, 2000a, p. 80).
Embora as características do narrador clássico sejam facilmente encontradas em Meu tio
Roseno, a cavalo, elas coexistem com as características de outros tipos de narrador. Mas,
primordialmente, a narração simultânea de tempos e histórias heterogêneas que se interpenetram
diz respeito ao aspecto anacrônico da narrativa, cujo final enigmático, sempre a recomeçar,
aponta para o caráter experimental e aberto da obra.
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2- TIO ROSENO A CAMINHO DE ANDRADAZIL: HISTÓRIAS, MEMÓRIAS E
FABULAÇÕES
Ao comentar a novela Meu tio Roseno, a cavalo Benedito Nunes observa que há uma
linha tênue que “une e separa a história do tio e a do sobrinho narrador” (NUNES, 2000, s/p).
São, pois, histórias e memórias herdadas e contadas pelo narrador, pelas quais ele dá vida ao
personagem Roseno. Às memórias do tio juntam-se outras tantas que dizem respeito à família, à
nação e à história da humanidade. A partir daí, surge uma fronteira difusa e móvel, pela qual a
história oficial e a não oficial se fundem ou se confundem na e pela memória. Tanto Maurice
Halbwachs, em A memória coletiva, quanto Michael Pollak, em Memória e identidade social,
referem-se à questão destacando o aspecto social da memória. Para Halbwachs, (2004, p. 30), a
memória é social e sua sobrevivência depende dos grupos, dos quais o indivíduo faz parte. Por
sua vez, Pollak defende que é possível viver um acontecimento por tabela, ou seja, de forma
indireta ou herdada: “A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da
pessoa” (POLLAK, 1992, p. 204).
Na novela de Bueno, a questão da memória perpassa a narrativa do início ao fim: “É de
saudades que nosso tio vive, caminho do Ribeirão do Pinhal. [...] por onde trota agora, sob o
quarto entrecéu dessa lenda ao desfolhar do vento, nosso tio, Brioso, o zaino, e a memória
inventada desde muito antes do mil novecentos e quarenta e três [...]” (BUENO, 2000a, p. 48 –
49, grifo nosso). Ao contar os feitos do tio, o narrador também reflete acerca das histórias
familiares, da comunidade e da nação. Por extensão, estas histórias estão mais ou menos
atreladas à vida do escritor, borrando a fronteira entre realidade e ficção, história e lenda. Ao
jornalista Cláudio Daniel, Bueno declara que se inspira nas histórias familiares ou alheias, para
criar suas fábulas:

As histórias inventadas (ou reinventadas...) por tias, avós e sobretudo por minha
mãe, uma contadora de história por excelência, estão presentes em minha
escritura e, por extensão, em todos os meus livros [...]. Tenho para mim que o
imaginário será sempre o resultado feliz desta mescla de vivências e mitologia
pessoal. Estamos sempre contando histórias dos outros, ainda que estas sejam
histórias profundamente nossas e que só não são dos outros porque as
descobrimos primeiro. [...] Fabular é ir além da história, da história com H,
demarcada e demarcante, ciosa de suas datas, espacialidades, factual e militante.
É na fábula que a epifania literária se consome e se completa (BUENO, 2018, p. 1
- 5).

A novela Meu tio Roseno, a cavalo recupera um passado que já não é mais o mesmo, uma
vez que as lembranças narradas estão maculadas pela ação do tempo, pela parcialidade e
atualidade do olhar daquele que conta a história. Neste sentido, o antropólogo e escritor Jöel
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Candau (2016, p. 9), em sua obra Memória e identidade, assevera que “a memória é, acima de
tudo, uma reconstrução continuamente atualizada do passado”. Mais adiante ele refere-se à
memória como “uma forma particular de conhecimento dos acontecimentos do passado,
consistindo, da parte de quem rememora, reativá-los e ordená-los, em parte ou totalmente, de
maneira verídica ou errônea, ou ainda meio-verdadeira ou meio-falsa” (CANDAU, 2016, p. 61).
Desde a antiguidade a memória já era objeto de estudo dos filósofos. Para Sócrates, por
exemplo, essa parte da alma, onde as lembranças são gravadas, era uma dádiva de Mnemosyne e
se assemelhava a um bloco de cera, ou seja, “Sócrates considera que sobre o molde de cera que
nos forneceu Mnemosyne pode ser inscrito ‘tudo o que podemos querer nos lembrar entre as
coisas que vimos, escutamos ou concebemos pessoalmente’” (CANDAU, 2016, p. 64). Segundo
este conceito de memória, a capacidade de armazenar as lembranças dependia da qualidade da
cera mental. Na era moderna a memória pode ser entendida, dentre outras formas, como a
capacidade ou a faculdade humana que preserva o passado. Neste sentido o escritor Jacques Le
Goff, em História e memória, observa que “[a] memória, como propriedade de conservar certas
informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais
o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como
passadas” (LE GOFF, 2003, p. 419).
Por sua vez, o historiador Pierre Nora, em sua obra Entre memória e história: a
problemática dos lugares, defende que há uma oposição entre memória e história. Neste sentido,
ele defende que a história dilatou-se prodigiosamente com o auxílio da mídia, passando a ocupar
o lugar da memória, ou seja, “substituindo uma memória voltada para a herança de sua própria
intimidade pela película efêmera da atualidade” (NORA, 1993, p. 8). Desse modo, os lugares de
memória só existem na medida em que as pessoas se tornam incapazes de habitar a própria
memória, do contrário “não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria lugares
porque não haveria memória transportada pela história. Cada gesto, até o mais cotidiano, seria
vivido como uma repetição religiosa daquilo que sempre se fez, numa identificação carnal do ato
e do sentido” (NORA, 1993, p. 8 - 9).
O historiador refere-se à história como uma reconstrução incompleta do passado, daquilo
que não existe mais. Por outro lado, ele entende a memória como algo latente, ou seja, ela

é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento,
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e
manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. [...] A
memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez,
que há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e
desacelerada, coletiva, plural e individualizada (NORA, 1993, p. 9).
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Várias passagens da novela Meu tio Roseno, a cavalo aludem à história nacional, à
história oficial e à não oficial. Nos primeiros momentos da viagem, ainda na região do Guairá, o
narrador descreve a paisagem ao redor: a mata, os rios e riachos preservados e, próximo dali,
localizado às margens do arroio Aquidaban-Niguí, o túmulo de Solano López. Mas o narrador
não tece nenhum comentário acerca da história do túmulo, como a deixar que o leitor a
desenvolva por sua conta e risco. O túmulo diz respeito aos monumentos que, segundo Nora
(1993, p. 8), se tornaram símbolos de uma memória que está apartada do ser humano. Para Nora,
se há locais de memória, se tanto se fala em memória é porque ela não existe mais, ao menos a
memória espontânea conservada pela tradição familiar e pelas instituições. De acordo com o
historiador, as pessoas depositam as suas lembranças em lugares de memória, espécies de
arquivos, responsáveis pela preservação do passado. Isso porque à medida em que desaparece a
memória tradicional “nós nos sentimos obrigados a acumular religiosamente vestígios,
testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê
cada vez mais prolífero devesse se tornar prova em não se sabe que tribunal da história” (NORA,
1993, p. 15). A referência ao túmulo de López, na novela de Bueno, tem um aspecto interessante:
se ela é capaz de suscitar no leitor a lembrança de acontecimentos históricos, como a Guerra do
Paraguai, por exemplo, significa dizer que a memória permanece viva, que o túmulo que aparece
no texto não é o monumento em si, mas a própria memória de um grupo com histórias em
comum. As memórias fortes, independentemente da existência ou não de monumentos, se
mantém vivas nos e pelos grupos sociais, os quais estão ligados a elas por significados especiais.
Em Meu tio Roseno, a cavalo o narrador refere-se às guerras que assolaram a região onde
o personagem vivia; como exemplos, a guerra do Itacoatiara e a guerra do Paranavaí. A primeira,
quando Roseno ainda era criança: “homens, mulheres e crianças eram esquartejados primeiro e
cozidos depois, no caldeirão fervente” (BUENO, 2000a, p. 26). A segunda, quando Andradazil já
era jovem e, portanto, bem depois da viagem do tio: “[...] e era bala, bala e bala, Andradazil
sendo a musa de todo teatro de operações, aberto a facão o mato cerrado, muitos anos depois de
1943, com a saudade que isso causa ao coração de um homem” (BUENO, 2000a, p. 29). Não há
nenhum registro acerca desses eventos nos livros de história, o que nos leva a acreditar que o
autor da novela inspirou-se em histórias orais e relatos acerca das revoluções ocorridas naquela
região; dentre tantas, a Guerra do Paraguai, a Revolução Federalista, a Revolta do Contestado, a
Revolução Paulista, o Levante dos Posseiros (guerra dos colonos de 1957), etc. Bueno fundiu os
relatos dos embates dessas revoluções às histórias orais acerca das chacinas e emboscadas, muito
comuns a esse tempo nessa região do estado, para criar ficções ou histórias fabulosas.
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Acerca dos muitos conflitos que marcaram a história do Paraná, Ruy Christovam
Wachowicz (1987a, p. 6) observa que os registros históricos são escassos e quase não constam
nos meios oficiais, seja porque não interessava ao governo a divulgação dos mesmos, seja
porque os governantes “só valorizavam as camadas hegemônicas da região”. Segundo o
historiador, “nas reportagens que a imprensa curitibana publicava no final do século XIX e nas
primeiras décadas do século XX, o povo, ou seja, a grande maioria pobre da população era
praticamente esquecida” (WACHOWICZ, 1987a, p. 6). Em outro livro, o historiador reitera a
dificuldade que teve para localizar matérias acerca de eventos importantes da história paranaense:
“Ao realizarmos o levantamento bibliográfico no que concerne à atuação da revolução de 1924
na região, verificamos a não existência de nenhuma obra específica que historiasse a dita
revolução no estado do Paraná” (WACHOWICZ, 1987b, p. 12). Os relatos, segundo Wachowicz,
encontram-se dispersos nas obras que tratam da questão. Dessa forma, para trazer à luz um
pouco dessas histórias que a imprensa não publicou à época, e que não constam nos livros de
história, o historiador diz que entrevistou pessoas da comunidade. É o caso, por exemplo, da
professora Otília Schimmelpfeng que lembra que à época da revolução de 1924 a população de
Foz do Iguaçu só mantinha contato com os vizinhos portenhos, e isso quando chegavam
embarcações vindas da Argentina; “se esquecia até do português, de tanto que falava o
castelhano.

(...)

A

gente

se

sentia

completamente

isolada

do

lado

brasileiro”

(SCHIMMELPFENG, s/d, apud WACHOWICZ, 1987b, p. 39). Acerca dessas entrevistas,
Wachowicz ressalta que sua metodologia procura exprimir e evidenciar o elemento local e
regional, “procuramos valorizar o homem da terra, por isso, de certa forma usamos de suas
expressões e depoimentos” (WACHOWICZ, 1987b, p. 12).
Refletindo acerca do conflito entre história oficial e memória espontânea ou oralidade,
Nora entende que houve uma diluição da fronteira entre história e memória, sendo que nesse
processo a história assimilou funções que antes eram da memória. Desse modo, a história
instaura uma nova relação com o passado, maquiando e deformando o mesmo. Por conseguinte,
a memória, antes natural e espontânea, torna-se memória material e artificial, memória arquivista.
Essa memória registradora que vive apartada do ser humano, e muitas vezes por ele esquecida, é
uma memória que “delega ao arquivo o cuidado de se lembrar por ela e desacelera os sinais onde
ela se deposita, como a serpente sua pele morta” (NORA, 1993, p. 15). É por isso que esses
lugares de memória não conseguem dizer da memória: eles retratam a memória perdida e, no
máximo, tentam imitar o vivido. Dessa forma, o “arquivo não é mais o saldo mais ou menos
intencional de uma memória vivida, mas a secreção voluntária e organizada de uma memória
perdida” (NORA, 1993, p. 16). Ao deixarem de vivenciar a memória espontânea e coletivamente,
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as pessoas delegam essa função aos lugares de memória que, na sequência, passam a ser guiados
pela mão da história. A memória, não existindo por si mesma, passa a ser gerida pelos lugares de
memória, perdendo, assim, a sua força viva e a sua autenticidade. “Na falta dessa intenção de
memória os lugares de memória serão lugares de história” (NORA, 1993, p. 22).
A novela Meu tio Roseno, a cavalo, segundo Manfredini (2018, p. 147), “cobrou, de fato,
mais de quinze dolorosas versões, transitando de trezentas páginas para apenas dez, chegando,
por fim, ao público, num livreto com oitenta e cinco”. Ao dar vida ao personagem Roseno,
Bueno aproveita para falar, entre outras coisas, das histórias que ouviu quando criança e, por
extensão, da história e dos mitos da sua terra. Vejamos um trecho de sua entrevista ao jornal
Folha de Londrina:

Como todo escritor, eu imaginei bastante, ampliei consideravelmente a aventura
do tio. Aproveitei a narrativa para recolocar nossos mitos: o lobisomem, o boitatá,
essas coisas todas que povoaram a infância da gente. Meu tio Roseno faz justiça
ao patrimônio de histórias contadas pela minha família, dessa literatura oral que já
nasci ouvindo. [...] Um rasgado gesto de amor pelo texto, pelo meu Estado, pelas
minhas origens (BUENO, 2000b, p. 2).

Ao recontar as histórias e lendas que ouviu ou aprendeu nos livros, Bueno ficciona,
fabula, amplia e recria as mesmas; tanto a história oficial quanto seus mitos são problematizados
ou reinterpretado. A cada parágrafo de Meu tio Roseno, a cavalo o autor faz inferência a fatos
históricos, mas sem citá-los diretamente. É o caso, por exemplo, quando o narrador se refere às
lembranças do tio ainda criança, as “expedições à espessa floresta margeada de cascatas, as
quedas e os rumorejos, as sete quedas do Guairá [...]” (BUENO, 2000a, p. 46). Aqui, sem fazer
nenhuma crítica explícita ao fato das quedas do Guairá terem sido engolidas pelo lago da usina
de Itaipu, o autor lembra ao leitor que, apesar de encobertas pela água, elas sobrevivem pela
memória. Em outro caso, na noite assombrada do Aruanã, antes da caçada ao lobisomem, um
viajante da cidade de Viamão entretém os hóspedes da pensão com suas anedotas: “Vinha de
Viamão atravessando bois Paraná afora [...]. E como nosso tio assuntava, explicou o Tchê, créu,
meio assustado – ‘O que aquilo no pescoço da ajudante do Padre senão a serrilha de uma toda
dentaria, tchê?”’ (BUENO, 2000a, p. 69 - 70). Aqui também a referência à figura do gaúcho
tropeiro é breve e, aparentemente, despretensiosa. Embora breve, esta passagem diz respeito à
relevância do tropeirismo para o desenvolvimento de inúmeras cidades da região, erguidas às
margens dos caminhos das tropas:

realizavam as tropas importante intercâmbio econômico e social [...]. Nas suas
constantes viagens, traçavam um emaranhado de comunicações entre cidades,
vilas, povoados, vilarejos, ao mesmo tempo que estabeleciam o contato dessas
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comunidades com os portos marítimos” (GOULART, s/d, apud WACHOWICZ,
2010, p. 133).

Na novela de Bueno, há um tom de denúncia e saudosismo no que tange ao
desaparecimento das sete quedas do Guairá e ao fim do tropeirismo: saudade da natureza
exuberante e intocada, saudade de um tempo em que a vida corria sem pressa, ao ritmo das
tropas; um modo de vida suplantado pela modernidade e pela voracidade do capitalismo. Nos
exemplos citados, o passado ressurge pelas memórias compartilhadas, sem a necessidade de
monumentos para tal fim. Neste sentido, a obra literária não se confunde com os monumentos
históricos ou arquivos, lugares onde as pessoas depositam suas memórias ou acumulam
“religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos [...]” (NORA, 1993, p.
15). Ao contrário desses locais, onde a memória jaz esquecida, o texto literário, aberto às
inferências do leitor, torna-se o lugar em que a memória se mantém viva, fazendo reviver o
passado.
Henri Bergson, em Matéria e memória (2006), enfatiza os aspectos individual, imaterial e
espiritual da memória. Para o filósofo, ela se divide em duas categorias: a memória de lição e a
memória dos acontecimentos, também denominada de imagem-lembrança. A memória de lição
refere-se aos hábitos, cuja manifestação é espontânea. Já a imagem-lembrança é uma
representação dos acontecimentos e conhecimentos que ficam guardados sob a forma de imagens
na mente ou no espírito do ser humano. Assim, essa memória “registra, sob a forma de imagenslembranças, todos os acontecimentos de nossa vida cotidiana à medida que se desenrolam”
(BERGSON, 2006, p. 88). Bergson observa que não se pode ter acesso às lembranças
propriamente ditas, mas somente às imagens que as representam. Deste modo, “mais do que
simplesmente conservar o passado, essa memória o encena, prolonga seu efeito útil até o
momento presente” (BERGSON, 2006, p. 89).
Contemporâneo de Bergson, o sociólogo Maurice Halbwachs, em A memória coletiva,
aborda o tema a partir de um viés sociológico. Ele defende o caráter social da memória,
afirmando que ela é uma construção social, pois dependemos sempre de nos situarmos dentro de
um grupo ou de uma linha de pensamento coletivo para reconstruir ou reformular o passado.
Para o sociólogo, ainda que uma dada lembrança pareça ser individual, ela sempre estará atrelada
a lugares ou a pessoas, “[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembranças
pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e
com objetos que só nós vimos” (HALBWACHS, 2004, p. 30). Daí a importância do aspecto
social e simbólico da memória, cuja preservação depende muito mais de uma comunidade do que
de um esforço individual para manter viva uma lembrança que se quer preservar.
71

Para que a nossa memória se complemente e se reforce com a memória do grupo ou da
comunidade, dos quais participamos, é necessário o nosso engajamento no sentido de manter
estas recordações vivas.

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos
tragam seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de
concordar com suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre uma e
as outras para que a lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sobre um
fundamento comum. [...] É necessário que esta reconstrução se opere a partir de
dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no
dos outros, porque elas passam incessantemente desses para aquele e
reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma
mesma sociedade (HALBWACHS, 2004, p. 38 - 39).

Para Halbwachs, a memória é fundada e se prolonga no tempo pela interação de pessoas
unidas por acontecimentos em comum, o que a torna social e duradoura; “[...] se nossa impressão
pode apoiar-se não somente sobre nossa lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa
confiança na exatidão de nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse
recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias” (HALBWACHS, 2004, p. 29).
Quanto à lembrança dos acontecimentos que presenciamos ou vivenciamos a sós, de acordo com
Maurice Halbwachs, eles também fazem parte da memória coletiva, pois ainda neste caso nos
apoiamos numa memória pública ou corrente de pensamento social para darmos corpo e sentido
a uma dada lembrança. Exemplo disso é o que acontece com tio Roseno quando, ao final do
segundo dia de jornada, ele se detém para descansar e dormir, bem ao lado de um cemitério
isolado, no meio da mata:

Cavalo e cavaleiro pareciam não acreditar no que o luar lhes punha frente os olhos,
e quanto mais próximos, ainda que renitentes, entreviam – ao lenho de cada cruz,
os inimigos amarraram o verde lenço da soldadesca enfiada até o sangue da
garganta naquele brigueiro, [...] Algumas cruzes não traziam os crucificados e se
apercebendo mais perto foi que Roseente, nosso tio, deu conta – sacudida nos
bicos pelas rapinas o que um dia fôra (sic) carne, também os ossos se estatelaram,
e amontoavam-se agora ao pé da cruz, banhados pela grande lua [...] (BUENO,
2000a, p. 24 - 25).

A cena presenciada por tio Roseno o comove bastante, uma experiência impossível de
expressar com exatidão a quem lhe ouvisse mais tarde. Mas como pode, então, esta lembrança
ser coletiva se o tio assiste sozinho a cena, cuja recordação ele pode tê-la guardada em segredo?
Segundo Halbwachs, (2004, p. 39), “quanto ao fato de guardarmos a lembrança de impressões
que nenhum de nossos companheiros, naquela época, pôde conhecer, não constitui uma prova de
que a nossa memória pode bastar-se e não ter sempre necessidade de apoiar-se na dos demais”.
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Deste modo, Roseno estava sozinho somente na aparência porque ali, junto às cruzes, ele
pensava no que já ouvira sobre cemitérios ou pessoas mortas, “seus pensamentos e seus atos se
explicam pela sua natureza de ser social, e que em nenhum instante deixou de estar confinado
dentro de alguma sociedade” (HALBWACHS, 2004, p. 41). Na mente de Roseno reverberavam
os dizeres que ao longo do tempo construíram os sentidos para o evento que ele vivenciava
naquele momento. Aos seus pensamentos juntavam-se outros saberes que dão conta do que
significa, no imaginário coletivo, um cemitério à noite com seus mitos e seus mistérios. Como
cristão, decerto pensava nas almas dos mortos, a reclamarem uma sepultura para os corpos
profanados e esquecidos ao tempo. Vozes invisíveis ecoavam na mente de Roseno, por isso sua
lembrança era atravessada pelas lembranças alheias.
Roseno parecia estar a par das circunstâncias em que os soldados de lenços verdes foram
mortos, pois a degola e a profanação dos corpos eram práticas recorrentes naquela região. Acerca
desses conflitos e acertos de contas, Ruy Christovam Wachowicz, em Obrageros, Mensus e
Colonos, relata casos de execuções sumárias, com requintes de crueldades. Segundo o historiador,
quando os revolucionários paulistas ocuparam o Oeste do Paraná, em meados de 1924, eles
escolheram a cidade de Guaíra para montarem o quartel general das tropas revolucionárias e,
também, como possível rota de fuga para o Paraguai. Os militares revolucionários encontraram
nessa região a total ausência do estado, o que facilitava ali a presença de grandes empresas
agindo na clandestinidade. Eram as obrages7, as quais exploravam de modo predatório a ervamate e a madeira da região. Essas empresas mantinham seus trabalhadores, chamados mensus8,
em regime de escravidão, em condições insalubres e sujeitos a toda sorte de maus tratos.
Conforme relata Wachowicz (1987b, p. 58 - 59), “a obrage de Don Julio Tomas Allica era
considerada como a que se utilizava dos mais bárbaros padrões, no seu relacionamento com os
mensus”. E mais adiante:

[...] na picada do rancho Gavilan, uma patrulha encontrou seis cadáveres, entre
eles duas mulheres, todos horrivelmente mutilados, alguns deles com cabeças e
membros separados dos troncos, sendo que uma das mulheres estava em estado de
gravidez. Esses restos humanos serviam na ocasião, de repasto para os urubus [...].
Foi apurado que os cadáveres eram de pretensos conspiradores contra o regime
férreo e escravocrata implantado nas propriedades de Allica (WACHOWICZ,
1987b, p. 60).

Esse fato histórico coincide mais ou menos com a cena encontrada por tio Roseno, ainda
no começo de sua viagem, no local onde parou para dormir. Para além do desconforto que ele
7

Sistema de extração de erva-mate e madeira, usado na Argentina e Paraguai e que avançou ilegalmente por território
brasileiro, no início do séc. XX.
8
Trabalhador das obrages, mensalista.

73

sente ao tentar dormir ao lado mortos, nota-se o pesar e a indignação pela morte dos soldados:
“Por que crucificar os heróis? – pensou Roseno, o chapéu rodando nas mãos, reverente, religioso
[...]. Homem de reza, e senhor curvo de reza braba, Roseno três vezes benzeu-se antes de dar as
costas ao herói, penso da cruz inclinada” (BUENO, 2000a, p. 26 - 27).
Seguindo na mesma linha de pensamento de Halbwachs, o sociólogo e historiador
Michael Pollak, em seu ensaio Memória e identidade social, estuda a memória a partir do
aspecto social da mesma. Pollak reconhece que a memória é um fenômeno individual, mas que
se desenvolve no âmbito coletivo.

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente
íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20 - 30, já havia
sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um
fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente
e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes (POLLAK, 1992,
p. 201).

De acordo com Pollak, a identificação com o passado pode se dar, também, por meio de
um fenômeno de socialização política ou histórica, fenômeno pelo qual a memória é herdada a
nível individual e coletivo. Desta forma, “acontecimentos, personagens e lugares fora do espaçotempo da vida de uma pessoa, podem constituir lugar importante para a memória do grupo, e por
conseguinte da própria pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento a esse grupo” (POLLAK,
1992, p. 201).
Destacando algumas características da memória, Pollak assevera que ela processa e
seleciona aquilo que irá ficar registrado. Além disso,

[a] memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A
memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é
articulada, em que ela está sendo expressa, [...] a memória é um fenômeno
construído [...]. Os modos de construção podem tanto ser conscientes como
inconscientes. O que a memória individual grava, recalca, exclui, relembra, é
evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de organização (POLLAK,
1992, p. 204).

Bueno declara em entrevista, citada anteriormente, que pretendeu homenagear pessoas
com as quais ele conviveu, aproveitando suas características e histórias pessoais para criar
personagens e fabulações. Assim, muitas das histórias que ele conta foram herdadas da mãe, uma
eximia contadora de histórias, do tio que atravessou o Paraná a cavalo, de pessoas que ele pode
ou não lembrar, etc. A estas histórias se juntam outras que ele leu, ouviu ou imaginou. Ao
recontá-las ele as submete ao trabalho da memória que, conforme Pollak (1992, p. 204), articula,
grava, recalca, exclui e relembra, ou seja, “um verdadeiro trabalho de organização”.
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Para Pollak, as lembranças que as pessoas preservam do passado têm origem nos
acontecimentos vividos pessoalmente ou vividos indiretamente, ou seja, vividos por tabela
(herdados). Os primeiros dão origem às memórias de aspecto individual, já os vividos de forma
indireta referem-se aos eventos que dizem respeito à comunidade, à qual a pessoa pertence, e que
dão origem às memórias coletivas. Acerca das memórias herdadas, Pollak refere-se às mesmas
como “acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no imaginário,
tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se
participou ou não” (POLLAK, 1992, p. 201). A estes acontecimentos, juntam-se também aqueles
que não se situam “dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou grupo”, mas com os quais a
pessoa ou o grupo se identifica.
Acerca da identificação com os acontecimentos pretéritos, Pollak cita, entre outros, o
caso de Jean Moulin, herói que organizou a resistência da França durante a ocupação alemã, na
Segunda Guerra Mundial. Logo após a morte de Moulin, poucas pessoas afirmavam tê-lo
conhecido. Mas depois do “seu reconhecimento como líder inconteste da Resistência interna, ou
seja, como aquele que foi enviado por Londres e realizou a obra de unificação dos diversos
grupos da resistência, ele passou a ser conhecido pessoalmente por todos” (POLLAK, 1992, p.
206). Assim, o fenômeno pelo qual as pessoas gravam suas lembranças acerca de acontecimentos,
pessoas ou lugares, está diretamente relacionado com o sentimento de pertencimento a um grupo,
a uma comunidade ou a uma nação.
Ao recontar a história de Roseno, o narrador seleciona as lembranças que ele considera de
maior relevância; lembranças de lugares, pessoas e acontecimentos ligados à história do tio e que
falam por ele. Em seu caminho, Roseno recordava a avó índia, filha de pai alemão, e do
retratinho do avô que ela guardava dentro de uma bíblia. Não conhecera o avô, mas conhecia
bem a história da bisavó índia, caçada a laço pelo bisavô alemão. A ênfase dada às histórias da
avó revela o quanto Roseno era movido pela cultura e pelos hábitos do povo guarani. Essas
narrativas fundem-se com a história de Bueno, que mais de uma vez enfatizou a sua origem
indígena: “Sou bisneto de índia guarani com alemão. [...] A coisa índia está em mim quase como
uma segunda pele, sou um bugre angustiado, perplexo olhando as árvores da rua, os automóveis”
(BUENO, 2018, p. 5). A seguir, um trecho da novela em que a língua e a cultura indígena são
reverenciadas:

a Avó murmurejava, índia, os incensos da noite paraguaya. [...] O que dizer do
aroma da folha da manzanilla, tanto tempo depois, reconhece nosso tio, ao trote
do quarto entrecéu dessa lenda sidérea, o floral da manzanilla, oleante, madeiro?
No meio da mata a Avó lhe ensinava os anúncios – aqui o cicio da água, chororó,
chororó, acordando desde o fundo o sono dos peixes; ali o luminescente lagarto,
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teyú, desdobrando em leque o multicor da cauda, [...] Mba’esporomondîihá,
engrolava, pitando o cachimbo, bem velha, e bruxa, a Avó índia do tio, bisavó
nossa já em germe, managuasú, o ovo, a bisavó, a avó de nossa mãe, managuasú,
o tio no ticavacuá do tempo (BUENO, 2000a, p. 53 - 54).

As lembranças da avó surgem na mente de Roseno, fazendo com que seu presente seja
visitado pelas memórias do passado. A estas recordações, fragmentos do outrora, juntam-se
outras tantas histórias que ele ouviu acerca da avó, acontecimentos aos quais ele pode ou não ter
assistido, mas que lembra. A esses acontecimentos que a pessoa não viveu pessoalmente, mas
que por uma razão especial se recorda, Pollak chama de acontecimentos ‘“vividos por tabela’, ou
seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa considera
pertencer” (POLLAK, 2001, p. 201). Também neste sentido, o sobrinho narrador elege estas
memórias para contar a história do tio, uma vez que ele – o narrador – herdou o passado da “Avó
índia do tio, bisavó nossa já em germe” (BUENO, 2000a, p. 54). E é por identificarem-se
fortemente com os costumes e a cultura indígena que tanto o personagem quanto o narrador
mantém vivas as recordações ligadas ao universo da avó.
Boas ou más, as lembranças de Roseno lhe vêm à mente a um só tempo. Ao sonhar com
Andradazil, ele também relembra os pais mortos. Talvez ao lembrar a avó, com a qual passou
boa parte da infância, o tio busque sabedoria e coragem para enfrentar as dificuldades do
momento atual. Relembra as experiências com a esperança de que elas possam, de algum modo,
lhe orientar num momento difícil. Em A memória como matéria prima para uma identidade:
apontamentos teóricos acerca das noções de memória e identidade a pesquisadora Mariana
Jantsch Souza acentua que “[a] memória, então, traz para o momento presente as experiências
passadas, gerando a sensação ilusória de que é possível reavivar o que passou, tornando o
passado uma presença acessível” (SOUZA, 2014, p. 104). Assim, o passado é invocado no
presente não pelo que foi, mas pela possibilidade de solução que ele pode apresentar.
Nossa relação com o passado se dá por meio da memória que, segundo Souza (2014, p.
106), “atua como um gerenciador do passado, vez que não traz à mente do sujeito uma cópia fiel
dos acontecimentos vivenciados, não encena exatamente o que o sujeito viveu. A memória
recupera o passado, mas o adapta ao presente para fazê-lo atuar neste momento”. O passado é
acessado por meio da memória, mas nesse processo ocorrem esquecimentos e ressignificações
das lembranças. Pela rememoração reelaboramos o passado, dando-lhe a cada vez outro e novo
sentido; “trata-se, então, de reviver o passado no presente, pensar sobre o que passou. Trata-se de
reavaliar, como num exercício de autocrítica, e por isso compreender o passado de outra forma,
depois conservá-lo numa nova versão e a cada rememoração realizar esse trabalho” (SOUZA,
2014, p. 109).
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Ao lembrar a avó índia é possível que Roseno formule uma imagem idealizada dela; ao
meio de tantas tragédias, são as doces lembranças da infância que representam a parte aprazível
da vida. É neste sentido que se diz que a memória faz surgir no presente algo distinto do passado,
uma vez que o mesmo é invocado, na maioria das vezes, para sanar conflitos do momento
presente. Para isso, a “memória recupera o passado, mas o adapta ao presente para fazê-lo atuar
nesse momento” (SOUZA, 2014, p. 106). Acostumados às agruras da vida, Roseno encontra
motivação no exemplo de vida da avó, o que lhe dá coragem e esperança para ir ao encontro de
Andradazil e da felicidade que ela trará.
Vivendo em tempo e contexto diferentes, o sobrinho narra as histórias do tio para
preservar-lhe a memória, para não o deixar morrer de vez. Mas narra também movido pelo
sentimento de afinidade com as histórias de seu tio Roseno. Narra, pois, as memórias herdadas
ou, para dizer com Pollak, memórias de eventos vividos por tabela, e que lhe são caras.
Ao refletir sobre o ato de rememorar, Jeanne Marie Gagnebin, em História e narração em
Walter Benjamin, acentua que a rememoração usa as experiências vividas como mecanismos
para transformar o presente, ao mesmo tempo em que reelabora e atualiza o passado. Neste
sentido,

a exigência de rememoração do passado não implica simplesmente a restauração
do passado, mas também uma transformação do presente tal que, se o passado
perdido aí for reencontrado, ele não fique o mesmo, mas seja, ele também,
retomado e transformado (GAGNEBIN, 2013, p. 16).

Acerca das memórias herdadas ou vividas pessoalmente, Michael Pollak defende que elas
são imprescindíveis para que o indivíduo reforce os laços de identificação e pertencimento a um
determinado grupo ou comunidade.

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído
social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também
dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o
sentimento de identidade [...]. Podemos portanto dizer que a memória é um
elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva,
na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento
de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua
reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 4).

Em Meu tio Roseno, a cavalo, mais do que narrar as histórias do tio, o narrador se
apropria delas. A partir dessas memórias que são trazidas a uma nova luz, ele tenta compreender
o presente, ao mesmo tempo em que reelabora e indaga o passado. Nesse processo, as memórias
do personagem e do narrador se confundem com as histórias familiares, da comunidade e da
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nação.
Em Memória e identidade, Jöel Candau discorre acerca do conceito de memória
defendendo que a mesma é, antes de tudo, uma faculdade humana, por isso individual. Ela é a
responsável pela preservação das lembranças do passado. Segundo Candau (2016, p. 24),
somente a memória biológica/individual pode ser “realmente atestada”. Quanto ao seu aspecto
social, ele reconhece e delimita a sua importância, ou seja, defende que a memória social ou
coletiva é somente uma forma da faculdade memorial: “a expressão ‘memória coletiva’ é uma
representação, uma forma de metamemória, quer dizer, um enunciado que membros de um
grupo vão produzir a respeito de uma memória supostamente comum a todos os membros desse
grupo” (CANDAU, 2016, p. 24). Dessa forma, a memória coletiva se refere a um conjunto de
lembranças, hipoteticamente reconhecidas e compartilhadas no seio de um determinado grupo.
Quanto à memória individual, ela se fortalece graças à interação social e à capacidade que o ser
humano tem de intercambiar experiências. De um modo geral,

a memória é, acima de tudo, uma reconstrução continuamente atualizada do
passado, mais do que uma reconstituição fiel do mesmo: ‘a memória é de fato
mais um enquadramento do que um conteúdo, um objetivo sempre alcançável, um
conjunto de estratégias, um estar aqui que vale menos pelo que é do que pelo que
fazemos dele’ (CANDAU, 2016, p. 9).

Há consenso entre os estudiosos quanto à impossibilidade da preservação e recuperação
integral da memória. Dessa forma, as lembranças são como fragmentos do passado, invocados
no momento presente, não pelo que são, mas pelo que se pode fazer com eles. Quando Roseno
recorda a foto do avô, guardada dentro de uma velha bíblia pela avó, a sua percepção já não é
mais a mesma que tivera na infância. Sua lembrança agora está atrelada às preocupações do
tempo presente. Portanto, a imagem que ele faz daquela época, e do avô que já nem existia, está
contaminada pelas experiências que foram, aos poucos, transformando e moldando as suas
crenças pessoais.
Se é verdade que não podemos recuperar integralmente as nossas lembranças, também é
verdade que é só por meio delas, ainda que fragmentadas e modificadas, que reconhecemos a nós
mesmos e ao próximo enquanto seres humanos. A esse respeito, Candau relembra o escritor e
cineasta Luis Buñuel que “dizia que era preciso perder a memória, ainda que parcialmente, para
se dar conta de que é ela que ‘constitui a nossa vida”’ (CANDAU, 2016, p. 15). Assim, a função
da memória diz respeito às questões práticas e de sobrevivência, mas também está
fundamentalmente ligada à noção de existência, pois o presente e o futuro dependem das
experiências do passado, ainda que seja para evitá-las. Assim, as lembranças orientam nossas
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ações e dão sentido à vida, pois

[a] memória nos dará esta ilusão: o que passou não está definitivamente
inacessível, pois é possível fazê-lo reviver graças à lembrança. Pela retrospecção
o homem aprende a suportar a duração: juntando os pedaços do que foi numa
nova imagem que poderá talvez ajudá-lo a encarar sua vida presente (CANDAU,
2016, p. 15).

De certo modo, a memória prolonga a existência dos mortos que, apesar da ausência
física, permanecem vivos em nossas lembranças. A foto guardada com carinho pela avó foi o
modo pelo qual o neto pode ter um contato simbólico com o avô, “que tinha sido um dia a voz
que quase não lembra” (BUENO, 2000a, p. 50). Ao recontar as histórias de Roseno o narrador
lhe concede outra existência, ainda que simbolicamente: “as lembranças, para nosso tio a cavalo,
no quarto entrecéu desta lenda de viés, são como guardar dentro, intocado, o orvalho. [...] Insistir
nelas, nas lembranças, momandu’á cativo dos existidos de antes, é o jeito e a pressa a pé de
nosso tio a cavalo” (BUENO, 2000a, p. 47).
Como cativo dos mortos, Roseno cavalga por céus e entrecéus, sempre cercado pelas
recordações do passado, as quais não consegue rechaçar. Mais tarde, o sobrinho atualiza e
reconta as memórias do tio, mas sob um olhar que está preso a outra época. Se a memória, como
lembra Candau (2016, p. 9), é uma reconstrução atualizada do passado devemos entender que a
história que o sobrinho narra, acerca da vida do tio, é feita de uma memória fragmentada e
reelaborada, pela qual as caraterísticas do personagem são modeladas ou reconstruídas. Desse
modo, contar a história do tio é também dar-lhe nova identidade, pois “a memória, ao mesmo
tempo em que nos modela, é também por nós modelada. Isso resume perfeitamente a dialética da
memória e da identidade que se conjugam, se nutrem mutuamente [...] sem lembranças, o sujeito
é aniquilado” (CANDAU, 2016, p. 16 - 17).
Ao pernoitar ao lado de um cemitério, sob o céu enluarado, Roseno pôde perceber que
alguns esqueletos haviam se desprendido das cruzes. Ele deduz que os ossos ao pé dos lenhos ali
caíram ao serem sacolejados pelos bicos das aves de rapina, já que elas se alimentavam da carne
dos heróis mortos. Assim, é bastante provável que tal suposição seja reforçada pela lembrança
dos causos que Roseno ouviu acerca das chacinas e guerras, frequentes naquela região do estado,
onde os corpos esquartejados serviam de repasto às ditas aves. O aspecto social da memória, pelo
qual as nossas lembranças são reforçadas pelas crenças ou dizeres cristalizados na comunidade, é
uma das principais características da memória coletiva, como defende Halbwachs (2004) em A
memória coletiva. No entanto, esse processo acontece sem que dele tenhamos plena consciência,
pois “uma ‘corrente de pensamento’ social é ordinariamente tão invisível como a atmosfera que
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respiramos” (HALBWACHS, 2004, p. 45).
Jöel Candau defende certa primazia da memória individual em relação à memória
coletiva. Não obstante, ambas funcionam em conjunto, pois a “lembrança individual, sem cessar,
submetida às transformações e reformulações, ‘perde seu caráter isolado, independente e
individual’ [...], a memória coletiva funciona como uma instância de regulação da lembrança
individual” (CANDAU, 2016, p. 49). Para o antropólogo, a memória coletiva é somente uma
instância da memória biológica e segue as leis das memórias individuais.
Tal é a importância da memória que sua perda significa também a perda de identidade do
sujeito: “Sem memória o sujeito se esvazia, vive unicamente o momento presente, perde suas
capacidades conceituais e cognitivas” (CANDAU, 2016, p. 59 – 60). Candau cita o personagem
Winston Smith, do célebre romance 1984, de George Orwell. No citado romance, Smith é preso
e torturado por se opor ao governo da Oceania. Na iminência da morte, e deformado pelas
sessões de tortura, ele confessa seus crimes, delata os companheiros e rende-se,
incondicionalmente. No entanto, Smith é traído por sua memória que, preservada, ainda é capaz
de formular pensamentos-crime, ou seja, pensamentos ideologicamente contrários à sua condição
de arrependido. O’Brien, seu algoz, percebe a traição e intensifica as torturas físicas e
psicológicas. Em decorrência disso, Smith sofre um apagamento de memória, o que o torna
incapaz e inofensivo ao sistema de governo da Oceania. Uma outra memória, deturpada pela
máquina do governo, lhe é imposta, o que suplanta por completo a sua identidade e a sua real
lembrança do passado; a partir daí “ninguém se importava mais com o que ele fazia, nenhum
apito o despertava, nenhuma teletela o admoestava” (ORWELL, 2009, p. 342). Sem representar
perigo, ele podia circular por onde quisesse sem ser admoestado, pois “no universo orwelliano da
Oceania, Winston Smith é destruído como indivíduo pelo esquecimento originado por aquilo que
desaparece no ‘vazio da memória’: sem lembranças, o sujeito é aniquilado” (CANDAU, 2016, p.
17).
Assim como Smith, que antes do tratamento de choque não conseguia evitar os
pensamentos-crime, tio Roseno também não consegue rechaçar as recordações dolorosas do
passado, ainda que se esforce para isso. No mesmo instante em que ele reflete sobre o presente e
o futuro, amargas lembranças invadem a sua mente, imiscuem-se e confundem-se com o presente,
dando forma às imagens que ele recorda e quer esquecer. Ao pensar em Andradazil, e na vida que
se renova, também pensa em seus mortos:

Para que lembrar se as lembranças retrazem o remordimiento feito fosse o açoite?
As mãos sujas com o sangue de um homem nem sempre são a sua honra [...].
Lembrar não gosta o tio, mas los recuerdos acodem ao marasmo do trote manso
com que vamos daqui ao Ribeirão do Pinhal, à margem das araucárias, pegar nas
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mãos Andradazil. E, de novo, raptar, de Aquilão, debaixo de sua desordenada
grenha, de Doroí, nem fale, os seus melhores dons [...]. Andradazil, Andradazil,
Andradazil. Da última vez foram eles, os índios, capturando Delfino e pondo o
pobre dependurado, pelo pescoço, dizem, três dias, balançando sinistro da forquilha
de um jequitibá-rosa (BUENO, 2000a, p. 58).

O modo pelo qual certas lembranças do passado irrompem no presente, de modo
desestruturado e sem que se possa impedi-las, parece acontecer pelo desencadeamento de
lembranças contíguas ou por estímulos irrefreáveis que despertam certas recordações. Desse
modo, ao pensar em Andradazil, embora tente evitar, tio Roseno também lembra o pai de Doroí,
que ele assassinou; e isso o leva a recordar Delfino, morto pelos índios.
Este processo, pelo qual uma lembrança desencadeia outras tantas, pode ser observado na
passagem que trata do pernoite de Roseno no Aruanã, na noite da caça ao lobo guará. Ele, que já
tomara conhecimento da história do lobisomem, sente um desconforto quando o dono da
hospedaria lhe entrega a chave do quarto de número 13, onde mal dormiu àquela noite. Com a
chave na mão ele relembra as histórias contadas pela avó, além de outras lendas que cresceu
ouvindo:
Contava a Avó, aquele tempo, que ao Aruanã não fosse – na saída do povoado,
vejam-se, as cruzes do cemitério e as moças que ao viajante vêm dar boa-noite,
moças louras de topete estrangeiro, o batom bem rubro e um sinal na testa. Um
sinal? Ferida aberta da morte que trazem dentro. [...] e foi assim que cresceu o tio,
andando aquelas paragens; [...] do Guairá ao Pinhal, ouvindo ouvir pela estrada as
fábulas loucas. Um porco, dizia-se, pelo Aruanã andava, por dentro dos silêncios –
na cabeça uma coroa de Papa, inimaginável assim um porco, não fosse no Aruanã,
o porco chamado Títalo que lambia das mulheres o úmido do sexo, e um versejador
de belezas, um tal Reguiásceo, levava o porco, corda afora, um jaguara, pela
coleira, o porco, um cão em silêncio. O Curé. O Taitetú. O Títalo (BUENO, 2000a,
p. 69).

À história do lobisomem e ao simbolismo do número 13, que remete a má sorte, outras
lembranças se juntaram, a ponto de assombrarem a noite de Roseno que, ao final, não sabe se viu
ou se sonhou com um cavalo de asas. Mas tudo isso só pôde acontecer em razão de uma
memória pública ou coletiva, que Roseno teve acesso através de vivências e pelos ditos
populares que passam de uma geração para outra. Sem o que, sua mente não faria tais
associações, pois “só temos capacidade de nos lembrar quando nos colocamos no ponto de vista
de um ou mais grupos e de nos situar em uma ou mais correntes do pensamento coletivo”
(HALBWACHS, 2004, p. 40).
O compartilhamento de lembranças acontece sempre numa relação tensa entre o aspecto
coletivo e individual da memória, entre objetividade e subjetividade. Segundo Candau, o
indivíduo só consegue compartilhar parcialmente as suas recordações, ou seja, as “lembranças
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manifestadas não se confundem com as lembranças tais como são conservadas (e cujo conteúdo
resta incerto, inclusive para os primeiros interessados) e são apenas a expressão parcial entre
outras tantas possibilidades” (CANDAU, 2016, p. 33).
Candau refere-se às memórias públicas ou coletivas como representações que remetem a
acontecimentos, lugares ou pessoas. Estas representações ora dizem respeito a um fato em si, ora
dizem respeito ao sentido (representação semântica) desse mesmo fato. Para Candau (2016, p.
39), quando se remete às representações factuais, supostamente compartilhadas, o grau de
pertinência é maior do que quando se remete às representações semânticas, supostamente
compartilhadas por um grupo ou comunidade. Como exemplo, Candau observa que é possível
que todos os franceses compartilhem a memória de acontecimentos factuais, como a ocupação da
França durante a Segunda Guerra Mundial, e que Charles de Gaulle morreu. Sob esse ângulo, a
lembrança compartilhada terá um forte grau de pertinência. No entanto, “se nos interessamos
pelos significados que os franceses conferem a esses acontecimentos, verificamos que o
compartilhamento destes por todos os franceses se torna muito problemático” (CANDAU, 2016,
p. 40). Assim, o compartilhamento de lembranças é parcial e torna-se problemático se elas
remetem ao sentido de um acontecimento, pois os estados mentais ou representações semânticas,
ao serem compartilhados, encontram infinitas barreiras. Além disso, o “que não é expresso nas
lembranças manifestadas, acrescenta Bloch, ‘tem significação social, pois se trata de um ativo
colocado em reserva para futuras representações sociais”’ (CANDAU, 2016, p. 33 - 34).
Ao tratarmos do aspecto social da memória, torna-se interessante refletir acerca da
distinção feita por Candau entre representação semântica e representação factual de
acontecimentos, lugares, pessoas, etc. Em uma obra literária, as representações factuais acerca de
eventos, pessoas e lugares parecem importar menos do que as representações semânticas acerca
dos mesmos. Tomemos como exemplo, em Meu tio Roseno, a cavalo, a referência que o autor
faz ao arroio Aquidaban-Niguí, às margens do qual está localizado o túmulo de Francisco Solano
López. Como dissemos anteriormente, a alusão tanto ao arroio quanto ao túmulo é breve. Em
relação ao arroio, pode ser que uma parcela considerável dos leitores saiba da existência do
mesmo. Desse modo, eles compartilham uma representação muito parecida de algo que é factual,
o que não suscita maiores discussões. Quanto às representações semânticas, acerca do
Aquidaban-Niguí, elas se darão em menor número e com sentidos muito diversos entre si. Se
levarmos em conta o desfecho da batalha de Cerro Corá, onde o exército imperial brasileiro
derrotou o exército paraguaio, se indagarmos a razão pela qual Bueno não se refere à região de
Cerro Corá, mas sim ao Aquidaban-Niguí, os sentidos à simples referência deste lugar, no
interior da obra literária, tornam-se complexos e amplos.
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Se usarmos o conceito de memória coletiva para pensarmos, por exemplo, acerca da
Guerra do Paraguai e seus desdobramentos, iremos perceber que este saber nos foi dado por uma
memória que é exterior a nós. De acordo com Halbwachs (2004, p. 40), a nossa capacidade de
lembrar está condicionada ao ponto de vista dos grupos a que pertencemos e à possibilidade de
nos situarmos “em uma ou mais corrente de pensamento coletivo”. Esta memória coletiva advém
de diversos lugares: dos livros de história, da memória dos grupos dos quais fazemos parte, da
memória daqueles que ganharam ou daqueles que perderam a guerra, etc. Podemos perceber,
portanto, que diferentes memórias e narrativas são criadas acerca de um mesmo evento. Assim
também na obra literária a história não tem um só sentido, já que o leitor pode ser desafiado a
tomar posição, juntar o que lhe é dado pelo texto literário a um saber prévio para produzir
interpretações possíveis, sem nunca, no entanto, esgotá-las.
A viagem ao Ribeirão do Pinhal é solitária e se estende por uma semana. A solidão, o
silêncio e a lentidão das horas fazem com que Roseno volte no tempo, recorde a infância com os
pais e os irmãos, a avó que lhe ensinou a língua guarani, e até mesmo o avô, que “era só um
retratinho que a Avó guardava dentro da Bíblia, e que tinha sido um dia a voz que quase não
lembra. [...] E nem são muitas léguas, mais é o que recuentam as lembranças catadas uma a uma
do chão” (BUENO, 2000a, p. 50 – 51). Meu tio Roseno, a cavalo é uma viagem pela memória
de seu personagem. O longo percurso e o período de uma semana propiciam ao viajante solitário
momentos de reflexão e certo saudosismo, como repisar o caminho que o trouxe desde a sofrida
infância até ali. O final malfadado da fábula de montaria tem a promessa do nascimento de
Andradazil substituída pela dor da ausência, pela presença da guerra e da morte. Um final que
convida o leitor a refletir acerca da viagem de Roseno. Uma viagem na qual o começo e o fim
importam menos que as flores e os espinhos que delineiam e formam os caminhos, suas planuras
e seus precipícios. Caminho e viagem feitos de memórias: “é de saudades que nosso tio vive,
caminho do Ribeirão do Pinhal” (BUENO, 2000a, p. 48).
Conforme já pontuamos, Bueno considera que Meu tio Roseno, a cavalo é um livro que
qualquer colegial poderá ler. No entanto, o escritor faz questão de assinalar que só os mais
persistentes conseguem decifrar suas ‘“chaves’, ‘ciladas’ e ‘citações”’ (BUENO, 2018, p. 2). E é
nesse sentido que acreditamos que a obra em questão, com temáticas tão diversas e importantes,
esconde em sua concisão muitas e variadas histórias, as quais instigam o leitor a mergulhar nas
suas profundezas, para além da calmaria superficial do texto. Desafiado, o leitor mais e mais
esforça-se para decifrá-la, desfazendo e refazendo a sua tessitura.
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2.1- Tio Roseno conquistador e a tumba de López: lembrar e esquecer, um gesto de redenção e
um desejo de felicidade
A partir dos conceitos de memória coletiva e representação semântica da memória,
usados respectivamente por Halbwachs (2004) e Candau (2016), podemos pensar a escrita
literária como um campo onde estes conceitos são bastante produtivos, uma vez que o leitor faz
uso deles para dar sentido às lacunas deixadas no texto pelo escritor. É neste sentido que Bueno
observa que só os leitores obsessivos conseguem decifrar as “ciladas” de Meu tio Roseno, a
cavalo, pois nem tudo está na superfície do texto. Desse modo, o leitor participa ativamente na
construção dos sentidos da narrativa, arrisca e abandona sua zona de conforto, pois “a leitura, em
lugar de tranquilizar o leitor, de garantir seu lugar de cliente pagante na sociedade burguesa, o
desperta, transforma-o radicaliza-o e serve finalmente para acelerar o processo de expressão da
própria experiência” (SANTIAGO, 2019, p. 32).
A novela de Bueno está permeada de brechas ou lacunas que, de certa forma, convocam o
leitor a buscar significações para o que está nas entrelinhas do texto, dito de forma vaga ou que
às vezes é somente insinuado pelo narrador. É o caso, por exemplo, quando Roseno pernoita
numa aldeia indígena, cujo cacique só lhe permite o acesso e passagem depois de testemunhar, e
temer, o poder de fogo das armas do visitante. Como forma de agradecimento, o cacique oferece
a filha mais nova, ainda virgem e criança, para passar a noite com o hóspede viajante.

[...] e por toda a noite, nosso tio Rosevino ao gosto ficou daqueles humores e o
forte cheiro da mbyá infante – de nova, ainda não lavada por dentro. Foi um
estremecer de rede ao quieto luzir das estrelas, e o pálido da grande lua, só um
filete de sangue a demarcar fronteiras, pisado ao cânhamo cru da rede, este
primeiro entrecéu de nosso tio Roseno [...] (BUENO, 2000a, p. 17).

No dia seguinte, já de partida, Roseno presenteia o guarani Tuvichá com espelhos, pentes,
pedras-pome e quinquilharias, como forma de lhe retribuir a hospitalidade; “[...] pouco disse dela,
da bela Agará, e de seu sexo orvalhado, assim como quem reduz a pouca fala, diante do pai,
mesmo que bugre, os respeitos pelas vergonhas da filha” (BUENO, 2000a, p. 17). O índio
guarani ainda insiste, ameaçador, para que Roseno fique e se case com a filha. Este, no entanto,
cioso da vantagem de estar armado descarrega a garrucha ao redor do índio que, assustado, lhe
dá passagem, sem perceber que fora logrado pelo tio conquistador.
Interessa nos determos um pouco aqui para pontuar o caráter simbólico da passagem de
Roseno pela aldeia indígena, território demarcado pela língua e costumes guaranis. Mas é o
homem branco que ludibria o índio, deflora a filha mais nova e, como pagamento, deixa-lhes
espelhos e quinquilharias. Ainda ao final, referindo-se à indiazinha e suas vergonhas, lembra que
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deve respeitos ao pai, ainda que bugre. Podemos relacionar a passagem de Roseno pela aldeia,
bem como seus desdobramentos, ao processo de colonização imposto aos índios pelo homem
branco, desde a chegada dos portugueses ao Brasil aos dias de hoje. Conforme observa Sérgio
Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, o colonizador português evitou ao máximo o
confronto direto com o habitante nativo, procurando sempre fazer dele seu aliado; “mais do que
nenhum outro povo da Europa, cedia com docilidade ao prestígio comunicativo dos costumes, da
linguagem e das seitas dos indígenas [...]” (HOLANDA, 1995, p. 64). É assim, pois, de maneira
ardilosa que Roseno convence o chefe guarani a abrir-lhe as fronteiras, ou as portas da casa, para
sutilmente se assenhorear de tudo o que bem lhe aprouver, como assim também fizeram os
colonizadores ao chegarem às terras brasileiras.
Holanda lembra que os colonizadores portugueses evitavam o confronto direto com os
indígenas, aliando-se aos mesmos. No entanto, o que se observa é que as alianças tinham
objetivos bem precisos, ou seja, expropriar, reduzir e aniquilar a nação indígena. Não somente os
portugueses, mas também os espanhóis agiam de igual forma, como observa o escritor e
antropólogo Bartolomeu Melià no ensaio La sociedade guarani y sus reduciones em el Paraguay.
Segundo Melià (2013, p. 15), as reduções jesuíticas, além de impor a língua e o catolicismo,
tinham como objetivo reduzir espacial e politicamente a nação guarani. Ao impor-lhes o estado e
restringir-lhes o espaço físico, sabotava-se o poder de organização, dispersão e luta dos povos
indígenas. Dessa forma, “a redução, embora sua mera expressão de redução espacial, é antes de
tudo uma redução política. Espaço e política são o eixo central em torno do qual gira a redução”
(MELIÀ, 2013, p. 15, tradução nossa). Reduzir a sociedade guarani significa reduzi-la política e
economicamente, impor o estado a uma sociedade sem estado. Segundo Melià (2013, p. 19), os
padres jesuítas nada mais fizeram do que levar o estado espanhol ao interior da sociedade
guarani, sob a égide da igreja católica que dava aos religiosos maior legitimidade e convicção do
que poderia fazer um “colonialismo raquítico e improvisado” como era o do Paraguai àquele
tempo.
O reordenamento econômico, político e religioso dos índios do Guairá era feito, por
exemplo, com a introdução de técnicas e ferramentas mais eficientes. Neste sentido, Melià,
(2013, p. 19), enfatiza que os índios, desconhecendo o uso do ferro, cortavam árvores e
fabricavam canoas usando cunhas de pedra. Após reduzi-los, os padres presenteiam os índios
com estas mesmas formas de cunhas, porém feitas de ferro, “e com cada uma delas se ganha uma
família, que se reduz de boa vontade, por ter com que fazer suas canoas e suas lavouras”
(MELIÀ, 2013, p. 19, tradução nossa). Deste modo, é possível perceber que os métodos para
aldear os índios, quando não eram violentos, eram ardilosos e com acordos altamente vantajosos
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para o colonizador.
Além dos aspectos analisados, podemos associar a subtração da língua, da religião e do
espaço do povo indígena com a perda da memória e da identidade do mesmo, uma vez que este
povo, reduzido e colonizado, passa a obedecer e seguir os costumes do colonizador, conforme
observado por Silviano Santiago, no ensaio O entre lugar do discurso latino-americano.
Santiago salienta inicialmente que não se pode confundir supremacia econômica com
superioridade cultural. Na América Latina, segundo o escritor, a principal característica da
relação entre a cultura do colonizador europeu e a cultura indígena deve-se ao fato de que uma é
totalmente estranha à outra. Assim, “a vitória do branco no Novo Mundo se deve menos a razões
de caráter cultural do que ao uso arbitrário da violência e à imposição brutal de uma ideologia,
como atestaria a recorrência das palavras ‘escravo’ e ‘animal’ nos escritos dos portugueses e
espanhóis” (SANTIAGO, 2019, p. 25).
Ainda, de acordo com Santiago, em seus sermões os missionários pregavam a existência
de um único e verdadeiro Deus e a ressurreição de Cristo. Por sua vez, os índios desejavam
vivenciar concretamente os milagres anunciados pelos religiosos. De certa forma, era com essa
intenção que eles assistiam atentos e eram tocados pelas encenações e narrativas orais dos
pregadores católicos, os quais prometiam aos índios os benefícios da conversão, dada pela
assimilação passiva da doutrina cristã. Diante ao realismo das encenações, os índios iam às
lágrimas: “A doutrina religiosa e a língua europeia contaminavam o pensamento selvagem [...]”
(SANTIAGO, 2019, p. 27). Dessa forma, as missas, as encenações e os sermões impunham ao
povo colonizado a língua, a religião e o governo:
De agora em diante, na terra descoberta, o código linguístico e o código religioso
se encontram intimamente ligados, graças à intransigência, à astúcia e à força dos
brancos. Pela mesma moeda, os índios perdem sua língua e seu sistema do sagrado
e recebem em troca o substituto europeu. Evitar o bilinguismo significa evitar o
pluralismo religioso e significa também impor o poder colonialista. Na álgebra do
conquistador, a unidade é a única medida que conta. Um só Deus, um só Rei, uma
só Língua: o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, a verdadeira Língua (SANTIAGO,
2019, p. 27).

O modo violento, pelo qual Roseno consegue ludibriar o chefe indígena, obter vantagens
e seguir viagem funciona como metáfora para falar da relação entre o colonizador europeu e o
povo indígena; relação de violência e dominação, conforme defendido pelos escritores Silviano
Santiago e Bartolomeu Melià.
A respeito dos conflitos entre culturas, Wachowicz (1987a, p. 31) comenta que o diretor
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da colônia militar do Jatai 9 , major Thomaz José Muniz, juntamente com frei Timotheo de
Castelnovo, diretor do aldeamento de São Pedro de Alcântara 10 , enfrentavam problemas de
convivência entre os índios e os moradores da colônia do Jatai. Tanto o “major Thomaz, como o
próprio frei Timotheo, desconheciam os mais elementares rudimentos dos costumes e tradições
dos kaingang [...]. Faltava-lhes um melhor preparo nas lides com os índios” (WACHOWICZ,
1987a, p. 31- 32). No final de 1858, em carta endereçada ao presidente da província, o major
considerava a possibilidade de valer-se de métodos violentos como única maneira de impor-se
aos indígenas, os quais ameaçavam os moradores da colônia militar do Jatai. De acordo com
Wachowicz (1987a, p. 37, grifo do autor),

Muniz provavelmente foi influenciado pelas idéias toscas que o frei Timotheo
possuía com relação ao trato que se deveria dar aos índios. Julgava o diretor do
Jatai que levar a civilização e a religião aos índios, não seria possível (...) sem o
auxílio de um pouco de severidade (...) fazer-lhes abandonar os seus maus hábitos,
e reprimi-los no descasamento e audácia com que os praticam.

Além da questão do colonialismo, em Meu tio Roseno, a cavalo, podemos pensar
também acerca dessa fronteira geográfica que se mostra indeterminada, ou melhor, é
determinada segundo o entendimento do chefe indígena. Território demarcado pelos ancestrais
do cacique, o qual entende que o lugar não é nem brasileiro nem paraguaio, mas que pertence
naturalmente à nação guarani. Neste sentido, a língua e os costumes guaranis colorem e dão o
tom dos passos iniciais da história de Roseno:
O guarani, este, Pï’aguasú, o grosso pescoço de touro enrodilhado por um colar de
guizos de cascavéis, fez à larga o piranhal dos dentes, rindo e rindo. O guarani
parece ficou maior que o perigo. ‘Que atires. Las balas no son más que el humano.
Solo sabem matar os cuchillos’ – remoeu, fronteiriço, o estrangeiro, naquela língua
sua atrás da limalha dos dentes (BUENO, 2000a, p. 15).

Em relação à passagem de Roseno pela aldeia guarani, podemos refletir acerca da cultura
ocidental, cuja tradição ensina que se receba bem o visitante. Na base dessa tradição está a lei da
reciprocidade, baseada na troca de presentes ou favores. Assim, de acordo com Wachowicz
(1987a, p. 33), “era normal aos caciques oferecerem aos liderados presentes e dádivas, [...] Para
agradar e satisfazer os índios, tanto no aldeamento como na colônia, passou-se a distribuir entre
eles os objetos e brindes mais solicitados: espelhos, anzóis, contas de vidro, roupas, etc”.
Nos dois embates travados com o chefe indígena, Roseno o ameaçou com armas de fogo,
9

Colônia militar instalada às margens do rio Tibagi, em 1843, no norte paranaense, cujo objetivo era povoar o local.
Aldeamento fundado em 25 de março de 1855, às margens do rio Paranapanema, cujo objetivo era aldear e catequisar
os índios da região.
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o que fez com que o cacique se desse por vencido. Ameaçado, o guarani Tuvichá permitiu que o
tio ficasse na aldeia, dormisse com a indiazinha e fosse embora logo no dia seguinte, apesar da
ordem para que o visitante ficasse para casar-se com a filha adolescente. Por fim, reconhecendose como conquistador, tio Roseno presenteia o índio com objetos de pouca valia, e segue adiante.
A mancha de sangue deixada na rede pela Mbyá infante, depois que o visitante a deflorou,
simboliza a violência do processo de colonização imposto pelo homem branco aos povos
indígenas. Bueno não problematiza a questão, mas a violência é explicita, seja contra o cacique,
seja contra sua filha adolescente. O silêncio do escritor acerca da questão parece ser proposital,
ou seja, ali reside o espaço vazio que o leitor poderá preencher, participando na construção da
obra.
Constata-se que a lei da reciprocidade foi distorcida pelo visitante colonizador, ou seja,
em troca do bom e efetivo acolhimento, Roseno retribui com quinquilharias e desdenho ao chefe
indígena. Parece ser neste sentido de engodo e trapaça que Bartolomeu Melià refere-se à relação
de trocas entre os índios do Guairá e os missionários espanhóis. Conforme Melià (2013, p. 20,
tradução nossa), o jesuíta não consegue pensar a reciprocidade como um sistema econômico,
senão apenas como um ato de esmola, depois de ter enriquecido pelas mãos do povo explorado:
“a diferença principal está em que o jesuíta dá o que lhe sobra, enquanto que o guarani dá para
que lhe sobre”. Portanto, nas alianças entre o índio e o colonizador europeu, prevalecem o ardil e
a má fé do homem branco.
Jeanne Marie Gagnebin, em Lembrar, escrever, esquecer, trata do conceito de cultura a
partir de uma leitura da Odisséia. Para a escritora a especificidade da cultura ocidental “se
caracteriza pela capacidade de entrar em comunicação com o outro e de proceder a uma troca. [...]
a capacidade de entrar em relação com o outro sob suas diversas formas” (GAGNEBIN, 2006, p.
21). A escritora usa como exemplo a passagem de Ulisses pela ilha dos Ciclopes, local em que o
herói teve contato e quase foi devorado por Polifemo, o monstro da ilha que desconhecia todas as
regras da cultura humana. Polifemo desconhece a lei da hospitalidade e por isso não faz trocas
com quem quer que seja. Para Gagnebin a troca

não precisa ser econômica, não precisa consistir em presentes materiais, mas ela é
altamente simbólica; ela pode também ser ‘troca de formas de polidez, de festins,
de ritos, de favores militares, de mulheres, de crianças, de danças etc’. Sua
característica é a de parecer espontânea, mas deve obedecer a um sistema de
obrigações muito estrito que se transmite de geração a geração. Recusar a troca ou
sua continuação significa recusar a aliança, portanto, declarar guerra (GAGNEBIN,
2006, p. 20).

A troca de presentes entre povos é uma tradição antiga. Segundo Gagnebin, quebrar essa
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tradição pode significar uma declaração de guerra. Mas é significativo que Bueno tenha colocado
a questão da troca justamente no encontro entre Roseno e o chefe guarani, e não nos demais
lugares onde o tio precisou parar e teve contato com outras pessoas. Conforme salientado por
Silviano Santiago, a cultura do indígena e a cultura do colonizador são estranhas uma à outra.
Neste sentido, não se pode usar o padrão ocidental de cultura para explicar ou justificar os atos
de Roseno. Estes têm mais a ver com as práticas de abuso, violência e trapaça, usadas pelos
colonizadores para com os povos colonizados. Além disso, segundo o escritor paraguaio Augusto
Roa Bastos, bem diferente é a relação que os indígenas e os colonizadores mantêm com a palavra,
ou seja, na tradição ocidental ela pode ser usada para ludibriar, como bem o fez Ulisses para
escapar de Polifemo; mas para os Mbyá-Guaranis ela é sagrada “por ser parte de Deus. Ultrajá-la
com a mentira é uma blasfêmia. Entre os indígenas, dar a palavra é dar a alma” (BASTOS, 2018,
p. 18). Sem a malícia do homem branco, o indígena oferece o melhor que tem e recebe as sobras
e migalhas do visitante invasor. Entendido dessa forma, a novela de Bueno leva-nos a refletir
acerca das condições dos povos indígenas, antes explorados e hoje, em condições miseráveis, são
ignorados pelos governos e sociedade.
Preocupado com a situação dos indígenas da região, Bueno percorreu parte da fronteira
entre o Brasil e o Paraguai, a convite do escritor Douglas Diegues. As memórias dessa viagem
estão registradas em Diário de fronteira, livro de crônicas de Bueno, publicado em 2010. Seguese a crônica Indio & borracho, uma denúncia e um lamento do escritor à triste condição da nação
Mbyá-Guarani.

Índio & borracho
De Sidrolândia a Campo Grande eles vão pelas margens da estrada – rotos,
maltrapilhos, estropiados. Por vezes, famílias inteiras, as trouxas equilibradas às
cabeças, as crianças sujinhas e ranhentas, quase sempre nuas, e de grandes,
intumescidas barrigas.
Acenam aos (raros) veículos que passam. E é um aceno trêmulo, hesitante.
Diminuímos a marcha do carro para ver melhor como é que pelas estradas se
arrastam, sobreviventes de nós, os brancos, seus algozes. Percebo que quase riem, a
boca de dentes cariados ou desdentada.
Aí é que me revolto brutalmente contra o céu e a manhã matogrossera: são os
guaranis, os gloriosos índios guaranis, ou o que restou deles – minados pelo
alcoolismo, devorados pela cachaça ordinária que conseguem nem que seja em
troca das filhas ou da roupa do corpo. Roupa? Frangalhos, farrapos... (BUENO,
2010, p. 18).

A esta altura parece ficar evidente o apego e o interesse de Wilson Bueno à cultura indígena. Lembremos que ele disse em entrevista que “a coisa índia” estava nele como uma segunda
pele. Não é sem razão, portanto, que a viagem de Roseno começa no Guairá, em uma época em
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que a natureza ainda estava preservada, e os sete saltos do Guairá ainda rumorejavam. Mas a história é contada pelo sobrinho, bem mais tarde, e isso abre espaço para reflexões acerca de um
passado insepulto, cujas lembranças e feridas ainda causam inquietude. Ao descrever o caminho
percorrido por Roseno e a paisagem exuberante do Guairá, o narrador não consegue desviar os
olhos de um túmulo ao longe, às margens de um córrego que testemunhou o fim de uma guerra,
símbolo das dores e misérias dos guaranis sobreviventes, os valorosos guerreiros que agora se arrastam pelas estradas poeirentas da fronteira.
Logo na segunda página da novela, ao descrever a paisagem ao redor, o narrador se
refere de forma breve ao Aquidaban-Niguí e ao túmulo de López. No entanto, ele não esclarece
do que se trata, ou seja, não desenvolve nenhuma história que tenha relação com o túmulo ou
com o Aquidaban-Niguí. Permite, assim, que o leitor construa a sua própria narrativa, a partir
daquilo que já sabe acerca de López e do Aquidaban-Niguí. A passagem se dá logo nas primeiras
horas de viagem e próximo ao local onde Solano López tombou lutando, o que nos leva a
considerar que tio Roseno estava próximo do túmulo ou, até mesmo, em território paraguaio. O
sol descamba no horizonte e o viajante solitário segue sem pressa pela estradinha de chão, “só
daqui a cinquenta léguas e meia é Ribeirão do Pinhal. Não longe o Aquidaban-Niguí, ouro barro,
memorioso, que passa na beira do túmulo de López, proximidades do rancho de um compadre
Diegue, tapera ornada de flor, no país do Paraguay” (BUENO, 2000a, p. 14).
Não há, pois, na novela Meu tio Roseno, a cavalo nada que explique a referência que o
narrador faz acerca do túmulo de López e o arroio Aquidaban-Niguí. A passagem, tão sucinta, é
como um filme não revelado, cujo conteúdo valioso resta ignorado pelo leitor que passa e se vai.
Há, no entanto, uma crônica de Wilson Bueno, cujo título é A tumba de Lopes, na qual o escritor
presta reverências a Francisco Solano López e ao seu filho, Panchito López, além de refletir
acerca da morte emblemática de ambos. Assim, na novela, a menção ao túmulo e o AquidabanNiguí, de forma breve e aparentemente despretensiosa, configura-se como um convite para que o
leitor, detendo-se na leitura, procure por sua conta inteirar-se dos fatos e dos mitos que a
memória e a história encarregaram-se de perpetuar no tempo. Diferentemente da novela a
crônica é mais explícita, e nela o autor se refere a López, não como um ditador sanguinário, mas
como um herói nacional, reverenciado pelo seu povo. Segue-se a crônica, na íntegra:

A tumba de Lopes
Silêncio. A tarde azul desaba sobre a mata intocada de Cerro-Corá. A mata ali
desde o início dos tempos. E, desde 1870, ao final da cruenta e sanguinária Guerra
do Paraguai, também ali, cavada com as mãos por Madama Linch, a esposa eterna,
a tumba del Mariscal Francisco Solano Lopes. Morto com certeiro golpe de lança,
bem no centro do coração, pelo demoníaco brasileño Chico Diabo. Bem próxima,
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não mais que trinta metros, a tumba de Panchito Lopes, o filho amado do Mariscal
e Madama Linch, tumba igualmente cavada com as mãos em carne viva pela mãe,
alucinada, baixo os farrapos de uma guerra para sempre perdida. Com delicadeza e
concentração, arranquei, da mata virgem de Cerro-Corá, um lírio selvagem, e o
deitei, reverente, sobre a tumba de Lopes. E uma branca e desconhecida flor,
pequenina, em cachos, esta a depositei, com mesma reverência, na sepultura do
ajudante-de ordens, e filho do Mariscal, el coronel Panchito Lopes. Mortos ambos
ali, em Cerro-Corá, na vergonhosa e sanguinária humilhação que impusemos, o
exército imperial brasileiro, às maltrapilhas e famintas forças paraguaias, de há
muito já vencidas (BUENO, 2010, p. 21).

No artigo Quem matou o mariscal? Cerro Corá, 1º de março de 1870: entre a história e o
mito, o professor e historiador Mário José Maestri Filho 11 , faz um apanhado dos fatos que
permanecem obscuros a respeito do final da Guerra do Paraguai. “Ferido mortalmente por golpes
de lança e espada, Solano López internou-se nas matas próximas, morrendo nas margens do
arroio Aquidabán-nigüí” (MAESTRI, 2014, p. 354). No artigo citado, é ressaltado o caráter
simbólico deste último confronto, pelo qual Solano López tornou-se herói e lenda viva no país
vizinho.
O artigo do professor Mário Maestri tenta elucidar as circunstâncias em que Solano
López foi morto e quem o teria matado. Além disso, faz um breve apanhado dos últimos dias de
combate e da humilhante derrota do enfraquecido e faminto exército paraguaio. De um lado, o
general rio-grandense José Antônio Correia da Câmara, comandando “mais de dois mil homens,
bem armados, bem apetrechados e bem alimentados” (MAESTRI, 2014, p. 358), do outro lado,
“alguns veteranos, anciões encurvados, soldados doentes e estropiados e jovens imberbes, quase
nus e semi-desarmados [...]. Não era combate, mas caça ao pombo” (MAESTRI, 2014, p. 361).
Não há nada na crônica A tumba de Lopes que esteja em desalinho com o artigo do professor Mário Maestri, no qual ele relata que os soldados paraguaios, desarmados e famintos, alimentavam-se com nacos de couro de boi, chamuscados nas brasas e salgados com o suor de seus
corpos: “tal era a fome no acampamento que os soldados chamuscavam nas chamas o couro distribuído para comê-lo sem detença. Igual destino era dado aos couros das solas de sapato, cinturões, bornais, etc” (MAESTRI, 2014, p. 356).
No que se refere à morte do mariscal, os relatos são variados e controversos. Sabe-se que
López foi ferido gravemente, a golpes de lança, pelo “cabo José Francisco Lacerda, de 22 anos,
de alcunha Chico Diabo” (MAESTRI, 2014, p. 364), antes mesmo de adentar a mata ciliar do arroio Aquidaban-Niguí, onde tentou se refugiar. Perseguido por Correia da Câmara, o presidente
paraguaio resistiu à voz de prisão e foi morto às margens do citado arroio. Depois disso, foi reti-
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Mário Maestri é doutor pela Université Catholique de Louvin, Bélgica, ex-professor (aposentado) do Programa de
Pós-Graduação em História da UPF – Universidade de Passo Fundo. Tem livros publicados em diversos países.
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rado para campo aberto, onde permaneceu insepulto por algumas horas. Devido à repercussão
negativa que o caso alcançou fora do Brasil, o futuro visconde de Pelotas precisou, a pedido do
estado maior, retificar seus dois primeiros relatórios dando conta, por último, que López não resistira aos ferimentos e morreu quando soldados ainda tentavam desarmá-lo. De acordo com o
terceiro e último relatório, de 30 de abril de 1870, López já adentrara a mata ferido mortalmente,
onde acabou morrendo sem que fosse alvejado novamente.

Correia da Câmara oferecera a rendição, duas ou três vezes, [...] ordenara que soldado desarmasse o presidente paraguaio, ferido mortalmente, e o levasse preso ao
acampamento. [...] devido ao ‘seu estado’ final, o moribundo ‘apenas pode erguer a
cabeça’ para exalar ‘seu último alento’. Morrera no ato de ser desarmado e preso,
sem receber qualquer ferimento. [...] Jurava que fora ferido ‘mortalmente em dois
lugares’, por tiros de bala, fora do mato, quando perseguido. O mariscal, agonizante, expirara, diante de seus olhos, no córrego, quando um soldado tentava desarmálo, ‘sem receber novo ferimento’ (MAESTRI, 2014, p. 368 – 369).

A retificação do relatório era devido ao constrangimento causado, principalmente, pelo
primeiro relatório do general, no qual ele declarava que López fora morto por oferecer resistência, às margens do Aquidaban-Niguí. Para remediar a situação, “a máquina da falsificação histórica colocava-se em marcha para retocar o deslize da comunicação de Correia da Câmara” (MAESTRI, 2014, p. 377). Neste sentido, o comando maior pediu ao general que, ao escrever novo
relatório, fizesse desaparecer as suspeitas que pairavam sobre os fatos.
Com relação ao corpo de López consta que, trazido para campo aberto, foi profanado pelos soldados brasileiros. Estes, em estado de êxtase, cortaram orelhas, dedos e outras partes do
corpo do mariscal, levando-as como troféus. Ao final, sem as honras militares devidas, segundo
Maestri (2014, p. 375), coube à viúva Elisa Lynch sepultar os corpos do marido e do filho, em
covas que ela cavou com as próprias mãos. Enquanto isso, “o general Correia da Câmara permitira todas as formas de excesso e o saque geral das bagagens de López e Elisa Lynch” (MAESTRI, 2014, p. 381). Ainda, segundo Maestri (2014, p. 382), a espada de López foi enviada ao imperador, que tanto fizera para levar a guerra “até seu último estertor”, bem como aniquilar completamente o mariscal-presidente.
A mutilação e o abandono do cadáver do comandante das tropas paraguaias, assim como
a negação das honras militares a ele devidas, configuram-se como formas de aniquilamento do
corpo e da memória do inimigo morto, além de grave ofensa a sua dignidade. Em decorrência
disso, a história passaria a ser contada pelos vencedores. Portanto, não bastava o silenciamento
absoluto do presidente Solano López, era necessário impedir que ele se transformasse em herói,
pois “[...] nobre ou não, poderoso ou miserável, anônimo ou célebre, carrasco ou mártir, todo in92

divíduo morto pode converter-se em um objeto de memória e de identidade, tanto mais quando
estiver distante no tempo” (CANDAU, 2016, p. 143).
Em Meu tio Roseno, a cavalo também nos deparamos com cenas de profanação dos cadáveres de combatentes. Como exemplo, soldados empalados e deixados ao relento para serem
devorados por aves de rapina “Ali os crucificados, mais adiante os enterrados vivos, e lá no começo da guerra do Itacoatiara, será que exageravam?, homens, mulheres e crianças, esquartejados primeiro, e cozidos depois” (BUENO, 2000a, p. 24 - 25). Mais adiante, outra cena de crueldade é descrita, atestando o horror da guerra. Trata-se de um homem chamado Delfino, provavelmente um colono, capturado pelos índios que o penduraram pelo pescoço na forquilha de um
jequitibá, onde morreu e ficou por três dias. Depois disso, eles o desceram da árvore e o arrastaram “pelo centro da aldeia, em círculos, aos urros e êias, dançando a dança dos índios [...], batendo a borduna guerreira, cada índio por sua vez, na cabeça de Delfino, com firmeza e ritmo [...],
até, dizem, o cérebro do Delfino ir sobrando pelos buracos – olhos, narinas, boca e ouvido”
(BUENO, 2000a, p. 59).
Fato similar é descrito por Wachowicz, (1987c, p. 194), ao discorrer sobre o levante dos
posseiros, no Sudoeste paranaense, em outubro de 1957. Segundo o historiador, a cidade de
Francisco Beltrão estava movimentada pela presença dos jagunços contratados pela COMERCIAL12. Esta companhia utilizava-se dos serviços desses seus contratados para cobrar, intimidar e
desalojar os colonos que se negavam a negociar e assinar os contratos fraudulentos 13 da COMERCIAL, referentes às propriedades que os colonos já ocupavam de longa data, mas sem a devida titulação. Na época, os jagunços ocupavam as ruas da cidade promovendo estardalhaço,
principalmente à noite, com seus jipes barulhentos:

Os jagunços da COMERCIAL dominavam as ruas da cidade, [...] batiam nas casas
dos adversários, tiroteavam [...]. Numa noite, houve um desentendimento entre eles
próprios e acabam matando um deles, por questões pessoais. Jogaram o corpo [n]o
rio Santa Rosa, esquecendo-se que o rio estava em cheia. Como nas margens havia
muito Sarandi, quando o rio baixou, o jagunço ficou de pé com a cabeça numa forquilha (WACHOWICZ, 1987c, p. 194).

Os confrontos entre os colonos paranaenses e os funcionários das companhias colonizadoras, não raro, resultavam em mortes seguidas de profanação dos corpos. Conforme Wachowicz
(1987c, p. 188), “os jagunços possuíam o estranho costume de cortar as orelhas de suas vítimas,
secá-las e usá-las como troféus em seus chaveiros”. Entre outros relatos de extrema violência,
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Companhia Comercial e Agrícola Paraná LTDA. Empresa criada, juntamente com a Companhia Colonizadora
Apucarana LTDA, em janeiro de 1957, por iniciativa do governador Moisés Lupion.
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Segundo Wachowicz, alguns contratos eram confeccionados à mão, pelos próprios jagunços, em papel ordinário.
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Wachowicz descreve um que estarreceu a população daquela região. Trata-se do colono João
Saldanha que, intimado a assinar um contrato de assentamento, matou um contratado da Companhia Comercial. Esta companhia enviou, então, seus mais destemidos jagunços à casa do colono
para o matarem. Ao avistá-los, o colono fugiu para a mata, levando consigo um dos filhos nas
costas.

Em casa ficaram a mulher e duas crianças de 5 e 2 anos. Pegaram a mulher, seviciaram-na os oito (...). Cortaram o seio da mulher e jogaram para o cachorro [...].
Atearam fogo na casa. Enquanto a casa estava queimando, as crianças gritavam
em volta da mãe, que se esvaia em sangue [...]. Floriou o revólver e deu um tiro na
cabeça do menino de cinco anos. Caiu morto. Aquele outro de dois anos, o jagunço
chamado Lapa ou o Quarenta e Quatro, um desses dois, jogou o menino no ar e o
Maringá espetou-o na adaga. O menino caiu morto no chão. [...] foram ver a mulher como é que estava. Ela não estava morta. Ela tinha o cabelo comprido. Um
pegou pelo cabelo e outro cortou o pescoço, separando a cabeça. Jogaram a cabeça para o cachorro (WACHOWICZ, 1987c, p. 189, grifo do autor).

Tal relato assemelha-se muito com a cena da novela de Bueno, na qual Roseno, retornando à casa dos pais, encontra o rancho em chamas e os pais mortos. Morte encomendada, provavelmente, pelos donos da terra; “[...] estripada, a mãe, na frente da criançada e as paredes do rancho crivadas de bala. O povo do Parnanguara, diz que era, em aliança com os homens do latifúndio. A fuga para a mata, arrastando os menores; os que ali mesmo sumiram par o mundo [...]”
(BUENO, 2000a, p. 51 - 52).
A mutilação dos corpos tem, entre outros, os objetivos de desestabilizar e intimidar os
inimigos. Além disso, fere a honra e destrói a memória dos combatentes mortos.
Na Grécia arcaica, a permanência da ordem social supunha a distinção entre os
‘bons mortos’, indivíduos memoráveis que deveriam permanecer presentes, e
aqueles condenados ao esquecimento e ao nada, dos quais se ultrajava o cadáver,
fazendo de seus corpos despedaçados ‘o botim dos cães e dos pássaros’, meio radical de fazer desaparecer os defuntos da memória dos homens, reduzindo a nada
suas identidades (CANDAU, 2016, p. 146).

Pelo exposto, é possível compreender os motivos pelos quais os vencedores ultrajam os
cadáveres, pois o desaparecimento dos corpos e a inexistência de sepulturas fazem com que eles
sejam esquecidos para sempre. É, pois, com essa intenção que os soldados imperialistas procederam em relação ao presidente paraguaio, dilacerando seu cadáver e deixando-o insepulto. De
modo análogo agem aqueles que matam os soldados de lenços verdes, em Meu tio Roseno, a cavalo, deixando os cadáveres pensos em cruzes para serem devorados por cães ou aves de rapina.
E, ainda que inconscientemente, assim também agem os jagunços das companhias colonizadoras
do Paraná, mutilando os colonos mortos e oferecendo aos cães os corpos esquartejados.
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No caso de López, o que o salva do esquecimento é, em grande parte, a sepultura cavada
com sacrifícios por Elisa Lynch, que sobrevive ao massacre para enterrar seu esposo e contar sua
história. Talvez o fato de Bueno se referir, em Meu tio Roseno, a cavalo, somente uma vez ao
túmulo de López, seja uma maneira de deixar que o silêncio fale por si, ou seja, possibilitar que o
próprio leitor forme sua opinião sobre o tema tão controverso. Desse modo, as questões que envolvem a guerra do Paraguai são trazidas à tona, não pela história oficial, mas pelo silêncio do
narrador e pela reflexão do leitor que, a partir de uma simples pista (menção ao túmulo de López), constrói sua própria narrativa. Silêncio em Meu tio Roseno, a cavalo e silêncio também na
crônica A tumba de Lopes. Silêncio é a palavra que abre a crônica de Bueno, uma maneira de reverenciar e dar voz ao herói que a história tenta emudecer.
Em Memória, esquecimento, silêncio, Michael Pollak dá ênfase ao aspecto social da
memória, referindo-se à mesma como uma “operação coletiva dos acontecimentos e das
interpretações do passado que se quer salvaguardar” (POLLAK, 1989, p. 9). Michael Pollak
compreende que o ser humano estabelece relações com o passado, negociando os sentidos de
suas lembranças entre os âmbitos individual e coletivo da memória, mas também entre o vivido,
o aprendido e o transmitido.

Conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de certas lembranças, a ênfase é
dada a um ou outro aspecto. Sobretudo a lembrança de guerras ou de grandes
convulsões internas remete sempre ao presente, deformando e reinterpretando o
passado. Assim também, há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido,
o vivido e o transmitido. E essas constatações se aplicam a toda forma de memória,
individual e coletiva, familiar, nacional ou de pequenos grupos (POLLAK, 1989, p.
9).

A ordem para que o general Correia da Câmara refizesse seus relatórios, fazendo desaparecer dos mesmos as suspeitas que pairavam sobre os fatos, ou seja, a referência à possível execução do presidente paraguaio é bastante reveladora. Tal ordem para reescrever um documento
oficial é um bom indicativo de que a história é construída de modo a salvaguardar os interesses
da classe dominante, o que compromete a credibilidade das narrativas oficiais. Para sanar esse
problema, ou seja, “para que emerja nos discursos políticos um fundo comum de referências que
possam constituir uma memória nacional, um intenso trabalho de organização é indispensável
para superar a simples ‘montagem’ ideológica, por definição precária e frágil” (POLLAK, 1989,
p. 9). Por outro lado, as histórias orais, as histórias clandestinas e mesmo o silêncio preservam e
promovem diferentes interpretações da história. Ao contrário do esquecimento, o silencio é uma
memória recalcada que pode vir à tona a qualquer momento, uma vez que “indivíduos e certos
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grupos podem teimar em venerar justamente aquilo que os enquadradores de uma memória coletiva em um nível mais global se esforçam por minimizar ou eliminar” (POLLAK, 1989, p. 12).
Ao longe, o Aquidaban-Niguí, a tumba de López e a lembrança dos combatentes fuzilados na Guerra do Paraguai. Separados pelo tempo, e não longe dali, perambulam os sobreviventes da guerra e do colonialismo, esquecidos pela história. São os valentes guerreiros guaranis, ou
o que restou deles, a se arrastarem borrachos e trêmulos pelas estradas da fronteira. Tanto em
Meu tio Roseno, a cavalo quanto nas crônicas A tumba de Lopes e Índio & borracho, Bueno coloca em relação tempo presente e tempo passado. Além disso, ele deixa lacunas no texto para que
o leitor as preencha com interpretações possíveis, fazendo com que a narrativa se torne múltipla
e não única. Neste sentido, Candau (2016, p. 39), valendo-se do conceito de memória semântica,
defende que para uma mesma ocorrência factual existem várias interpretações, atreladas a múltiplos fatores.
Esse modo de refletir acerca da história ou do passado está em sintonia com o conceito de
história defendido por Walter Benjamin, que se opõe à concepção de história como algo acabado
e com sentido único. Para Benjamin, a história não é uma sucessão linear de fatos e causas, num
tempo homogêneo e vazio:

O historicismo contenta-se em estabelecer um nexo causal entre vários momentos
da história. Mas nenhum fato, meramente por ser causa, é só por isso um fato histórico. Ele se transforma em fato histórico postumamente, graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios (BENJAMIN, 2012, p. 252).

Para o materialismo histórico, a compreensão da história deve levar em conta o tempo
presente, além de uma multiplicidade de fatores que alteram essa compreensão de uma época para outra. Neste sentido, a tragicidade da Guerra do Paraguai tem estreita relação com as diferenças sociais daquele país, que começam com a guerra e se estendem aos dias de hoje. Do mesmo
modo, compreendemos a perversidade do colonialismo na América Latina quando nos deparamos com seus habitantes nativos, retratados na crônica Índio & borracho, a mendigarem14 pelas
estradas, desalojados de suas terras. Para tal compreensão, foi preciso que decorresse um tempo
entre os acontecimentos relacionados.
Para Melià (2013, p. 11), pensar historicamente a sociedade guarani reduzida é devolverlhe a dispersão, a barbárie e a anarquia. Neste sentido, a novela de Bueno também nos leva a
pensar e a defender um gesto concreto de reparação aos povos indígenas; esse gesto não poderá
estar desvinculado da intenção honesta de lhes devolver, pelo menos em parte, as suas riquezas,
14

A crença de que os povos indígenas são indolentes ou preguiçosos, preferindo o ócio ao trabalho, diz respeito a uma
visão colonialista. Os índios não se sujeitam ao trabalho escravo, imposto pelo colonizador, e dividem o tempo entre o
trabalho e o ócio; sem a preocupação de acumular excedentes, eles valorizam seus rituais, o lazer e o cuidado do corpo.

96

ou seja, seus rios, suas florestas, suas crenças, etc. Devolver a quantia para que lhes sobre e não,
conforme prática comum dos governos, ludibriá-los com sobras e migalhas.
Na novela de Bueno, seja a morte do lobo guará, seja a submersão dos saltos do Guairá,
sejam as violências ligadas às questões fundiárias não devem ser ignoradas, em relação aos eventos de maior prestígio, quando a intenção é compreender tanto a obra quanto o contexto histórico
a que ela alude. É nesse sentido que Benjamin, em suas teses, entende que a escrita da história
deve levar em consideração a totalidade dos fatos, e não somente aqueles eleitos por uma minoria dominante. Para Benjamin, é necessário deter o tempo e estilhaçar a linha continua da história, de onde surgirão episódios de épocas distintas, possibilitando outras e novas interpretações
dos acontecimentos históricos. A esse respeito, Benjamin enfatiza que a história

é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas o
preenchido de ‘tempo de agora’. [...] O materialista histórico não pode renunciar ao
conceito de um presente que não é transição, mas no qual o tempo para e se imobiliza. Porque esse conceito define exatamente aquele presente em que ele escreve a
história para sua própria pessoa. O historicismo apresenta a imagem ‘eterna’ do
passado, o materialista histórico faz desse passado uma experiência única. Ele deixa a outros a tarefa de se esgotar no bordel do historicismo, com a meretriz ‘era
uma vez’. Ele permanece senhor das suas forças, suficientemente viril para mandar
pelos ares o continuum da história (BENJAMIN, 2012, p. 249 – 250, grifo do autor).

O esfacelamento da história é o movimento que permite que possamos acessar e decifrar
sua tessitura; desmontar a história para poder remontá-la. Isso possibilita escrever e dar outros
sentidos a ela, desobedecer a sua linha continua e previamente estabelecida pela ideologia dominante. Em Meu tio Roseno, a cavalo as lacunas – ou “ciladas”, como disse Bueno – devem ser
percebidas pelo leitor como buracos onde restam histórias silenciadas ou proibidas, “pois o que a
história tradicional quer apagar são os buracos da narrativa que indicam tantas brechas possíveis
no continuum da dominação” (GAGNEBIN, 2013, p. 100, grifo da autora). Discorrendo acerca
das teses de Benjamin, Gagnebin observa que “o indicio de verdade da narração não deve ser
procurado no seu desenrolar, mas, pelo contrário, naquilo que ao mesmo tempo lhe escapa e a
escande, nos seus tropeços e nos seus silêncios, ali onde a voz se cala e retoma folego” (GAGNEBIN, 2013, p. 100).
O silêncio nas narrativas, sejam orais ou escritas, é similar a buracos aparentemente vazios, mas que escondem lá no fundo histórias emudecidas. Neste sentido, Pollak chama a atenção
para o aspecto do testemunho oral. Para ele, as histórias individuais são sempre atravessadas pelo
silêncio, por reservas e pela dificuldade ou ponderação em narrar certos fatos. O historiador refere-se às entrevistas que realizou com mulheres sobreviventes do campo Auschwitz Birkenau.
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Pollak relata que os bloqueios e dificuldades que as entrevistadas apresentaram para recordar
certos fatos, raramente estavam relacionados a esquecimentos ou brancos na memória, eram
muito mais o resultado de uma reflexão sobre a pertinência de falar de um passado desolador:
“Na ausência de toda possibilidade de se fazer compreender, o silêncio sobre si próprio - diferente do esquecimento – pode mesmo ser uma condição necessária (presumida ou real) para a manutenção da comunicação com o meio-ambiente” (POLLAK, 1989, p. 13).
Silenciar as lembranças não significa esquecê-las, ou seja, silenciar é uma maneira de
administrar a vida no presente, uma tentativa de relembrar somente o necessário que o momento
requer. Como salientado por Pollak, o silêncio ajuda a suportar o presente e, ao mesmo tempo,
permite que as pessoas planejem suas vidas, desatrelando-as do passado, apesar da dificuldade
que isso requer. Desse modo, a narração parcial das próprias vivências diz respeito a um gesto de
superação e sobrevivência. Apesar disso, e por mais penoso que seja, é imperioso lembrar para
poder esquecer, esquecer para poder sonhar com a felicidade. Segundo Gagnebin, a razão de
conservar ou esquecer as lembranças do passado diz respeito a um desejo de felicidade e de
transformação do presente:

A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, em particular a
essas estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de
não se esquecer do passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao
passado, não sendo um fim em si, visa à transformação do presente (GAGNEBIN,
2006, p. 55).

Acerca da rememoração, Gagnebin concorda que é necessário preservar o passado para
não esquecer os mortos e os vencidos, para não calar mais uma vez suas vozes. No entanto, essa
tarefa só tem sentido se for realizada em favor do agora, pois a “vida no presente, também exige
que o pensamento saiba esquecer. [...] saiba desistir de seus rituais de auto-reprodução institucional e ouse se aventurar em territórios incógnitos, sem definição nem inscrição prévia” (GAGNEBIN, 2006, p. 12).
Para Gagnebin, esquecer significa desapegar-se de objetos simbólicos, rituais e tradições
que pouco ou nada contribuem para o enfrentamento da vida no presente. Tudo o que restar do
passado deverá servir para dar sentido e transformar a vida no agora e no futuro. Mas, sobretudo,
é importante não ignorar o presente e “tentar manter viva, para os vivos e através da palavra viva
do poeta, a lembrança gloriosa dos mortos, nossos antepassados outrora vivos e sofredores como
nós. [...] cuidar da memória dos mortos para os vivos de hoje” (GAGNEBIN, 2006, p. 27). Não
sendo possível alterar o passado ou ressuscitar os mortos, toda luta deve ser em favor dos vivos e
da construção de um mundo melhor. Segundo Gagnebin, a memória e o luto pelos mortos é im98

portante, mas devemos lutar para que isso não se transforme em empecilhos para um viver autêntico. Desse modo, “a preocupação com a verdade do passado se completa na exigência de um
presente que, também, possa ser verdadeiro” (GAGNEBIN, 2006, p. 47).
A novela Meu tio Roseno, a cavalo é uma mescla de fábula com ficção, que nos leva a refletir sobre diversas questões: simples ou complexas, dos dramas do cotidiano à questão existencial. A história, como quer Benjamin, deve ser esfacelada e esmiuçada para uma melhor compreensão da vida humana e dos fatos históricos. Uma busca sempre difícil, pois velhas feridas ainda
podem sangrar. No entanto, não se ater a elas é negligenciar a vida mais uma vez. Ao narrar as
histórias de Roseno, o sobrinho luta contra seu esquecimento. Mas para fazê-lo com verdade ele
precisa, também, expor as feridas e as fraquezas do tio: o homem que se emociona ao pensar na
filha que vai nascer é o mesmo que matou o avô que ela não poderá conhecer. Igual o caminho
com suas planuras e precipícios é a vida: cheia de altos e baixos, feita de alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, erros e acertos.
No quarto entrecéu da viagem as lembranças alegres e tristes se justapõem, assaltando,
por assim dizer, à revelia, a mente do pai feliz. E, dessa forma, entre o temor e a esperança, Roseno emenda o dia com a noite, numa só sequência de rememorações, a caminho de Andradazil:
Também o céu é como a guerra, seu trânsito – de pacifico vai a raivoso, devagar, ao
modo do vento, que de simples brisa pode que logo enfureça, furacão medonho, pelas estradas por onde cavalga tio Roseno [...]. Não importa que a chuva lhe encharque os ossos nem que o zaino negue o fogo de seus cascos, cavalinho cioso e sabedor dos perigos da tempestade, o que Roseno, meu tio, precisa, é ir a Andradazil,
aos seus contos das sete chaves15, capadeiro de galo e peleador, Rosimênio é o pai
mais desgraçadamente feliz deste mundo, sob a água que não pede licença e jorra
aos jorros sobre o vale do Piraretã até a outra margem dos largos do Ivaí, brumoso,
feito a morte e o ranger dos gritos dos inimigos empalados vivos ou passados ao fio
da espada na guerra do Itacoatiara (BUENO, 2000a, p. 44 – 45).

A viagem de Roseno, que vai ao encontro de Andradazil, a filha que está para nascer, é
feita sob um céu que de manso vai a raivoso, sob um sol brilhante que pesadas e escuras nuvens
encobrem repentinamente. A mudança brusca da natureza reflete o estado de espírito de Roseno,
ou seja, a alegria pelo nascimento da filha convive com as lembranças de seus mortos. Neste sentido, o narrador refere-se ao tio como um pai “desgraçadamente feliz”, enfatizando o aspecto
provisório e frágil da felicidade, sempre ameaçada pela violência do mundo.
Gagnebin, (2006, p. 22), observa que é preciso relegar ao esquecimento as lembranças
tristes, principalmente quando elas não podem agir beneficamente no presente. Mas como o es-

15

Contos das sete chaves: referência ao salto das sete quedas ou saltos del Guairá, existentes à montante da usina de
Itaipu e que, à época da viagem de Roseno, ainda não haviam sido encobertos pelas águas do lago da hidrelétrica.
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quecimento, em boa parte das vezes, independe da vontade humana, todo o esforço deve ser no
sentido de privilegiar dadas lembranças, buscando nelas um sentido para a vida, no momento
mesmo em que ela acontece.

A palavra rememorativa, certamente imprescindível, não tira sua força mais viva da
conservação do passado e da perseverança de escritores, historiadores ou filósofos;
mas do apelo à felicidade do presente, isto é, em termos filosóficos antigos, da exigência da vida justa dos homens junto a outros homens. Ouvir o apelo do passado
significa também estar atento a esse apelo de felicidade e, portanto, de transformação do presente, mesmo quando ele parece estar sufocado e ressoar de maneira
quase inaudível (GAGNEBIN, 2006, p. 12).

O presente pode ser transformado pela rememoração, pois ela age, a um só tempo, a favor
da conservação de um passado que se quer salvaguardar e a desfavor das lembranças traumatizantes, as quais se busca esquecer. Dar ênfase ao presente e deixar para trás as lembranças que se
quer sepultar. De certo modo, é o que faz Roseno quando tenta reencontrar Doroí e dar um nome
à filha que vai nascer. Apesar das tragédias familiares, resta-lhe a alegria de comprar para Andradazil um par de meias cor-de-rosa: “Pelos verdes olhos fechados de nosso tio deu para ver, das
orelhas à boca, por toda a precoce ruga da face, insinuante, transluz à cara erguida de nosso tio,
logo pai, a mais risonha alegria” (BUENO, 2000a, p. 43). Parece ser nesse sentido que o sobrinho se refere ao tio como o “pai mais desgraçadamente feliz”, cujo passado ressurge na memória
do sobrinho narrador de forma atenuada, como se o pesado fardo carregado pelo tio se esvaziasse
à medida em que suas memórias são perscrutadas e revividas.
Para livrar-se do passado e seu fardo, antes é preciso proceder ao acerto de contas com o
mesmo, em vez de negá-lo ou negligenciá-lo. Gagnebin lembra que o esquecimento não é sinônimo de perda, mas o sentimento de felicidade por uma questão encerrada, a alegria de perdoar
ou ser perdoado: “O esquecimento remete aqui à felicidade porque não significa mais negligência e injustiça, mas, além dessa rememoração perigosa que é a dolorosa narração da história, a
intensidade do presente. [...] significa aqui a resposta ativa ao apelo do presente e à promessa do
futuro” (GAGNEBIN, 2013, p. 110).
Andradazil é a promessa que move tio Roseno. Ele é o retrato do homem comum que luta
pelo pão de cada dia, sobrevivendo aos tempos, à aridez e às injustiças da vida. Sobrevive pelas
memórias e pela filha que mais tarde, seguindo o exemplo do pai, também não fugirá à responsabilidade de lutar nas guerras de seu tempo, nas guerras do porvir. “Mas não se fiem, contudo,
na candura dela entrevista ao longe [...], no galope feliz que ao sol lhe esfregam brisais e aragens,
viração e aura, de peito aberto, nosso tio, Rosalvo, de intensa íris andaluz, presente e já se vinga
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– será dela, de Andradazil, toda aquela guerra por guerrear” (BUENO, 2000a, p. 21). A guerra
das guerras, a guerra do Paranavaí16.
A rememoração e a narração revolvem memórias e histórias, reordenam, esvaziam e liberam espaços para novas histórias. Por isso a urgência em resolver e sepultar as más lembranças,
em razão de um presente que se abre à felicidade. Fazer isso por meio de um exame honesto
acerca do passado e seus fantasmas, redimir os erros cometidos e aceitar o perdão. Deixar-se levar pelas mãos do deus tempo que a tudo devora e faz rebrotar. Permitir-se sonhar com “um outro tempo, aquém e além do peso necessário da história e da espessura infinita da memória: um
tempo redimido no qual a palavra fosse louvor e a morte um apagar-se feliz” (GAGNEBIN, 2013,
p. 114). A viagem é o tempo penitência, pela qual Roseno revisa seu passado; o nascimento de
Andradazil é o sonho, é a centelha que ilumina o caminho cavalgado sob um céu que de pacífico
vai a raivoso, sob a tormenta e a chuva que não pede licença e jorra sobre a face da terra, cujo
movimento rege a vida e a memória de toda e qualquer existência.

16

A guerra do Paranavaí, na novela de Bueno, acontece em um contexto muito semelhante ao da Revolta dos Colonos,
que envolveu trabalhadores recém-assentados, grileiros e as forças de segurança do estado do Paraná, em 1957, no
Sudoeste paranaense. Na novela, a guerra do Paranavaí tem mais a ver com uma metáfora para falar da guerra, de um
modo geral, e da jornada humana sobre a face da terra, sempre tão cheia de conflitos de toda ordem.
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3- HISTÓRIA A CONTRAPELO E ANACRONISMO EM MEU TIO ROSENO, A CAVALO
À época da viagem de Roseno, no ano de 1943, o Paraná estava perdendo uma parte considerável de sua área para a federação, devido a criação do Território Federal do Iguaçu. Por
meio do decreto lei 5.812, de 13 de setembro de 1943, o presidente Getúlio Vargas criou o referido território. Com isso, a região de Foz do Iguaçu e adjacências passaram para o domínio federal,
cujos objetivos eram, principalmente, desenvolver a região e coibir o avanço das empresas que
ali faziam a extração de madeira e erva-mate, sem qualquer fiscalização das autoridades brasileiras. Tal situação já fora denunciada pelos revolucionários de 1924, que revelaram à nação o “estado de abandono em que se encontrava a região, a penetração e exploração econômica argentina
e o trabalho praticamente escravo existente nos latifúndios” (WACHOWICZ, 1987c, p. 112).
Com a deposição de Getúlio Vargas, em 1945, as lideranças políticas paranaenses conseguiram
reverter a situação e, após a promulgação da constituição federal de 1946, “o Paraná voltou a
possuir suas fronteiras históricas de 1916” (WACHOWICZ, 1987c, p. 124).
Na novela de Bueno, o retorno de Roseno ao rancho de Doroí começa justamente nessa
região, que à época era causa de litígio entre a federação e o estado do Paraná. No entanto, Bueno não faz nenhuma referência ao fato histórico citado e, tampouco, aos políticos envolvidos na
questão. Não há, pois, referência a este fato e nem a outros tantos que haveriam de entrar para a
história nacional ou local, como o fim do Estado Novo, em 1945, e a emancipação política de
Jaguapitã, em 1947; esta última, cidade natal de Wilson Bueno e, também, do personagem Roseno. Não obstante, o autor ressalta em entrevista ao jornal Folha de Londrina que Meu tio Roseno,
a cavalo presta uma homenagem ao Paraná, seus mitos e sua gente: “é um livro da terra, do verde, do Paraná antes do desmatamento, ainda virgem, sem asfalto, sem estradas [...]. Um rasgado
gesto de amor pelo texto, pelo meu estado, pelas minhas origens” (BUENO, 2000b, p. 2).
No parágrafo introdutório da história o narrador esclarece que o dia em que Roseno começou a viagem de volta para o Ribeirão do Pinhal, ao rancho de Doroí, foi num tempo anterior
à guerra do Paranavaí. Ao passar por uma aldeia indígena e ser detido pelo seu cacique, Roseno o
ameaça com suas armas de fogo, as quais o chefe guarani parecia desconhecer, pois duvidava
que pudessem disparar. O narrador alude ao fato e chama a atenção para o aspecto grotesco e
brutal da guerra: “Como é que podia, mas a guerra nem de longe passara por ele, com seu rastro
de cadáveres furados a bala, as manhãs peçonhentas, de baioneta e canhão, da toda Guerra do Paranavaí. Ou será que o Avevó dissimulava, o Moñuhã?” (BUENO, 2000a, p. 16).
E as lembranças das guerras antigas assaltam, por assim dizer, os pensamentos de Roseno,
que viaja e sonha com a filha que está para nascer. E a Guerra do Paranavaí é a continuação de
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outras guerras, que se emendam umas às outras; eterna luta por uma terra sempre a ser conquistada. Pai contra filho, irmão contra irmão, fazendeiros contra posseiros nos entreveros do “Itacoatiara, ainda antes, muito antes de Andradazil e de todas as guerras do Paranavaí”. (BUENO,
2000a, p. 24). E as histórias da guerra confundem-se com a história de Roseno: “Vá alguém entender Rosenalvo, nosso tio, nas tréguas da Guerra do Paranavaí” (BUENO, 2000a, p. 32). Roseno não é um herói de guerra, embora ela faça parte do contexto em que ele e seus antepassados
viveram. Mas a guerra está sempre a cruzar seus caminhos, e se ele não a procura, também dela
não desvia ou foge, como se viver e guerrear fosse uma coisa só.
Assim como os personagens da novela Meu tio Roseno, a cavalo não dizem respeito a
modelos de heróis, tampouco as guerras, chacinas e escaramuças, às quais o narrador se refere,
fazem parte da história oficial. Dessa forma, Bueno dá visibilidade aos heróis anônimos e às contendas desconhecidas que dizem respeito ao povoamento do Paraná, bem como às disputas menores, ora pela posse da terra, ora por desavenças entre vizinhos ou familiares. Geralmente marcados pela violência, esses acontecimentos dizem respeito à parte negligenciada pela história oficial, a qual é contada a partir dos interesses da classe dominante. A partir disso, podemos compreender que a homenagem que Bueno presta ao seu estado configura-se como uma leitura a
contrapelo da história, segundo o conceito de Walter Benjamin; uma revisão dos mitos e lendas
do estado do Paraná. Com isso, abrem-se outras possibilidades de compreensão da história, pela
quebra de sua continuidade e homogeneidade que a tradição perpetua. Neste sentido, Gagnebin
(2013, p. 99), citando Benjamin, observa que a quebra da continuidade histórica significa rever o
princípio, segundo o qual os acontecimentos encadeiam-se uns aos outros, continuamente e sem
obstáculos.

Acolher o descontínuo da história, proceder à interrupção desse tempo cronológico sem asperezas, também é renunciar ao desenvolvimento feliz de uma sintaxe
lisa e sem fraturas. [...] a história habitual é, de fato, a ‘comemoração’ das façanhas dos vencedores, ela é a ‘apologia’ que tende a ‘recobrir os momentos revolucionários do curso da história’ (GAGNEBIN, 2013, p. 99).

A história de Roseno, repleta de eventos de toda natureza, retrata o modo de vida das pessoas comuns daquela época. Vidas marcadas pelas dificuldades diárias de sobrevivência, numa
terra em que a lei do latifúndio falava mais alto e o governo fechava os olhos para as questões
locais. Numa época em que a população brasileira tinha características rurais, a luta por um pedaço de chão, para plantar e morar, tornava-se vital e alimentava os interesses escusos de grileiros e maus políticos. Ao invés de embates heroicos ou feitos gloriosos pela demarcação de fronteiras, as batalhas de Roseno e seu povo eram muito mais uma questão de sobrevivência e defesa
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da honra. Segundo Walter Benjamin, acerca dos conceitos de história, estes eventos menores e
seus heróis anônimos – ignorados pela narrativa oficial - precisam ser levados em conta, numa
narrativa da história que não faça distinção entre grandes e pequenos, pois qualquer fragmento
esquecido ou escondido sob o “pelo” da história pode fazer a diferença. Neste sentido, Benjamin
enfatiza que “[o] cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história” (BENJAMIN, 2012, p. 242). O historiador materialista deve procurar nas
fendas da história justamente aquilo que a tradição tenta encobrir, daí a necessidade de interromper e interrogar o discurso oficial; “esta narração por demais coerente deve ser interrompida,
desmontada, recortada e entrecortada” (GAGNEBIN, 2013, p. 16). Somente dessa forma outras
histórias e discursos podem alcançar visibilidade.
O olhar lançado aos oprimidos e suas lutas inglórias não implica o esquecimento da história oficial, pelo contrário, tenta fazer com que a mesma comporte a totalidade dos fatos, conforme defendido por Benjamin em suas teses sobre o conceito de histórtia. Em Meu tio Roseno, a
cavalo a violência que se instaura penaliza a parte mais humilde da população; isso acontece por
questões históricas como a negligência do estado em relação à grilagem de terras e às práticas de
justiçamento ligadas a esse contexto. Práticas, estas, exercidas por jagunços contratados pelos
donos de latifúndios. É o caso, por exemplo, dos soldados de lenços verdes, pensos em cruzes de
madeira, aos quais o viajante reverencia, ainda no Guairá, e que foram vítimas de uma emboscada. O morticínio, segundo deduz tio Roseno, é obra do desalmado Sizeno, matador contratado
por latifundiários. Neste caso, as vítimas faziam parte do braço debilitado do estado, cujas ações,
ainda que de pouca eficácia, desagradavam aos donos de terra. A esse respeito, Wachowicz observa que a “fixação do pequeno e médio proprietário à terra, era dificultada por todos os meios
pelos que detinham o poder. Por isso, os crimes pelo domínio da terra sucediam-se com grande
frequência” (WACHOWICZ, 1987a, p. 54).
Em outros casos, os embates aconteciam entre grupos rivais, pessoas próximas ou aparentadas, cujos desentendimentos eram resolvidos de maneira violenta, num cenário onde irmãos
duelavam entre si: “Índios contra vaqueiros, peões contra fazendeiros, o povo contra a polícia,
sitiantes e invasores, na Guerra do Paranavaí” (BUENO, 2000a, p. 45). E mais adiante o cenário
se repete: “Nem queiram, o gosto de pólvora seca daqueles entreveros. Pai contra mãe. Menino
contra menina. Irmão contra irmão” (BUENO, 2000a, p. 60). Este quadro em que todos lutam
contra todos, em que os iguais se matam, escancara e denuncia aquilo que a narrativa da classe
dominante tenta calar. O quadro de violência generalizada advém de erros históricos e dos dis-
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cursos da própria classe dominante, pelos quais uma minoria privilegiada perpetua-se no poder a
qualquer preço.
Em suas teses sobre o conceito de história, Benjamin opõe-se ao método tradicional, pelo
qual os historiadores investigam e descrevem a história. Segundo Benjamin (2012, p. 244), além
de não levar em conta a totalidade dos fatos, o historiador tradicional prioriza o método que estabelece uma relação de empatia com os vencedores. São destes, pois, as narrativas que prevalecem em detrimento às narrativas dos oprimidos, as quais são menosprezadas. No historicismo,
todos os bens culturais tendem a refletir o ponto de vista da classe dominante e as práticas cruéis
de sua transmissão: “E, assim como o próprio bem cultural não é isento de barbárie, tampouco o
é o processo de transmissão em que foi passado adiante. Por isso, o materialismo histórico se
desvia desse processo, na medida do possível. Ele considera sua tarefa escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 2012, p. 245). Para Benjamin, compreender historicamente o passado não
é conhecê-lo tal como ele foi, mas “apropriar-se de uma recordação, como ela relampeja no momento de um perigo. Para o materialismo histórico, trata-se de fixar uma imagem do passado da
maneira como ela se apresenta inesperadamente ao sujeito histórico, no momento do perigo”
(BENJAMIN, 2012, p. 243). Esta imagem é construída dialeticamente, pois coloca em relação
passado e presente, pequenos e grandes acontecimentos, sem diferença de tratamento entre eles.
Para Benjamin (2012, p. 245), é necessário criar um conceito de história que reflita o estado de exceção em que vivemos, já que este estado se tornou a regra no decorrer do tempo. O
historiador materialista deve se opor ao conceito de progresso da humanidade e seu andamento
no interior de um tempo vazio e homogêneo: “A história é objeto de uma construção cujo lugar
não é o tempo homogêneo e vazio, mas o preenchido de ‘tempo de agora”’ (BENJAMIN, 2012,
p. 249). Para o materialismo histórico, o presente não se apresenta como transição, ou seja, no
presente o tempo é imobilizado, interrompendo e fazendo explodir a linha continua da história.
Desse modo, o historiador materialista poderá recolher os estilhaços do passado para reuni-los ao
tempo presente; somente interpretando e ligando os diversos eventos, de temporalidades também
diversas, é possível dar forma a uma imagem ou constelação17, pela qual o outrora e o agora são
articulados e descritos de forma anacrônica e não linear. Neste sentido, compreender e descrever
o processo histórico exige a confrontação de passado e presente, obtendo a cada vez uma nova
imagem e uma nova interpretação. Assim, a história se apresenta como objeto em permanente estado de restauração e não como algo acabado; um processo de escrita e reescrita, desmontagem e
remontagem do tempo e do que ele comporta.

17

A constelação diz respeito ao conjunto de eventos e objetos históricos, os quais são dispostos em uma montagem cuja
finalidade é obter uma compreensão atualizada de um estado de coisas.
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Compreendemos o desfecho da novela de Bueno ao juntarmos o outrora com o tempo
presente da narrativa: o modo violento pelo qual Roseno tomou Doroí como sua esposa, logrando os inimigos aos quais ela já estava prometida e, por fim, assassinando o pai que a defendia, é
replicado mais tarde pelos soldados que a levam, ainda grávida, para a guerra do Paranavaí. O
menino Roseno, que outrora presenciara o rancho em chamas e os pais assassinados na guerra,
reencontra o homem maduro que perde a esposa e a filha para outra guerra, que em verdade é a
mesma guerra, pela qual o passado reencontra o presente. É a história sendo contada pelo diálogo
estabelecido entre o passado e o presente, em que este se deixa marcar pelos estilhaços de tempos longínquos.
A fragmentação e o diálogo entre temporalidades diferentes caracterizam a narrativa de
Meu tio Roseno, a cavalo. Além disso, a novela questiona e subverte a história oficial, uma narrativa a contrapelo, segundo o conceito benjaminiano. Como dissemos anteriormente, acontecimentos importantes faziam parte da época da viagem de Roseno: os rumores da Segunda Guerra
Mundial e a criação do Território Federal do Iguaçu, só para citar dois exemplos. Mas Bueno
não se atém a estes acontecimentos, pelo contrário, dá vida a uma narrativa que pouco ou nada
diz acerca da história oficial. Dessa forma, o próprio silêncio pode ser uma maneira de indagar as
narrativas oficiais, questionando até que ponto certas camadas da sociedade encontravam-se
alheias a esses acontecimentos e à margem das políticas de governo.
Não é sem motivo que a viagem de Roseno começa e se estende pelo Guairá: Esse é o
modo pelo qual Bueno dá ênfase para o estado de abandono dessa região, à época dos acontecimentos narrados, apesar de sua importância econômica e estratégica para o País. Ao fazer isso,
Bueno denuncia a situação de miséria e violência imposta pela classe dominante aos povos indígenas e às populações pobres que vivem na área rural. Interessa lembrar que tal viagem tem como destino o Norte do Paraná, onde a esse tempo se promovia, à custa de capital estrangeiro, o
comércio imoral e ilegal de grandes extensões de terra para diversos fins. Segundo Wachowicz
(1987a, p. 145), esse foi o lugar escolhido por capitalistas ingleses que pretendiam assentar ali
uma população de cem mil curdos. O realojamento dessa população devia-se à instalação de empresas petrolíferas inglesas em território iraquiano, cabendo a essas empresas a remoção da população curda que vivia ao redor dos campos de petróleo. Resulta disso tudo a dificuldade para
adquirir terras ao Norte do Paraná, seja pelo preço, seja pelas políticas de governo; talvez seja este o motivo que leva Roseno a formar a sua roça de milho no Guairá, a cinquenta léguas e meia
do rancho de Doroí.
Já quase ao final da viagem, o sorriso que Roseno estampava no rosto dá lugar à preocupação e ao medo de ter “de juntar nas mãos a morte de mais um filho que não viu nascer?” (BU106

ENO, 2000a, p. 78). Daí a razão da lágrima furtiva que lhe molha o rosto e, antes de cair, faísca e
reflete a lua que paira sobre a noite de Ribeirão do Pinhal. Desde a infância a vida de Roseno foi
marcada pelos desencontros e dificuldades. Órfão de pai e mãe, foi morar com a avó índia, longe
dos irmãos que se perderam pelo mundo afora; depois, perambulou sem destino certo, fazendo
de tudo um pouco para sobreviver: ainda menino pegou em armas para matar e se defender, foi
marceneiro no Itararé, balseiro no Piquiri, guia de cegos em Marília. Assim, seu caráter arredio
foi sendo forjado pelas rudezas da vida, sempre a se precaver das mesquinharias humanas:

Mas foi pela guerra, agravos e meliâncias, tramas e rudezas que os nomes de nosso tio andaram, atrevidos, mundo afora, e foram pelo Itararé tristonho, pelas brenhas e socavões de Aramirtes, Sangrés e Mirandópolis, e grandes desdobros, dobras, dos nomes de nosso tio, evolaram, cuento índio, troça cabocla, espiral, novela, e seguiram os nomes pela guerra toda atravessando seu chuvaréu de bala. Ñe’ê
(BUENO, 2000a, p. 53).

Atravessar a guerra, de ponta a ponta, e seu “chuvaréu de balas” é o retrato da vida de
Roseno e da camada social que ele representa, invisíveis à história e aos governantes. Por esta
razão Benjamin opõe-se à história tradicional e seu método de empatia com a classe dominante,
pois a empatia “com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. [...] Todos os
que até agora venceram participam do cortejo triunfal, que os dominadores de hoje conduzem
por sobre os corpos dos que hoje estão prostrados no chão” (BENJAMIN, 2012, p. 244). É também neste sentido que o filósofo chama a atenção para o estado de exceção em que vivemos, e
para a necessidade de se criar um conceito de história que corresponda à tradição que ensina que
este estado de exceção é a regra: “Perceberemos, assim, que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção; e com isso nossa posição ficará melhor na luta contra o fascismo” (BENJAMIN, 2012, p. 245).
Segundo Benjamin, a compreensão e o conhecimento da história devem levar em conta o
anacronismo e o aspecto de objeto não acabado da mesma. Advém daí a necessidade do estabelecimento de relações entre o presente e o passado, pois é a partir da confrontação dessas diferentes temporalidades e da desmontagem e remontagem do tempo que se pode construir uma história atual. Esta, porém, estará sempre sujeita a ser indagada num futuro próximo que a irá desmontar e remontar novamente, a exigir novo trabalho do historiador. Neste sentido, o filósofo
Georges Didi-Huberman lembra que o anacronismo é a intrusão de uma época em outra, uma
remontagem do tempo na ordem contrária dos acontecimentos:

Não somente é impossível compreender o presente na ignorância do passado, mas
ainda é necessário conhecer o presente – se apoiar sobre ele – para compreender o
passado e, desde já, saber lhe colocar as questões certas [...], ‘pois o passo natural
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de toda pesquisa é ir do mais ou do menos mal conhecido ao mais obscuro’. [...]
O conhecimento histórico seria um processo às avessas da ordem cronológica,
uma ‘volta no tempo’, isto é, estritamente um anacronismo. O anacronismo como
‘definição a contrário da história’ também fornece a definição heurística da história como anamnese cronológica, remontagem do tempo a contrário da ordem dos
acontecimentos (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 35 – 36, grifo do autor).

A sobreposição ou o diálogo de temporalidades diferentes está presente em Meu tio Roseno, a cavalo, conforme também concorda a pesquisadora Aline Zampieri, em seu artigo intitulado Entre céus e entrecéus desta viagem: a reconstrução temporal em Meu tio Roseno, a cavalo,
de Wilson Bueno. De acordo com Zampieri (2017, p. 262), “[o] tempo do narrador confunde-se
com os tempos das personagens, o passado e o futuro misturam-se, na narrativa, ao tempo presente”. Mais adiante, referindo-se ao tempo na novela de Bueno, a pesquisadora assevera que

[...] a ilusão da simultaneidade ocorre quando o tempo da história se desdobra no
espaço ou quando o enredo constitui-se de múltiplas histórias, que se passam em
diferentes unidades espaço-temporais. [...] vimos que o tempo cronologicamente
impreciso se mistura aos tempos passados e futuros das personagens e do narrador,
conforme a narrativa evolui (ZAMPIERI, 2017, p. 281 – 282).

Até certo ponto da narrativa ainda podemos distinguir a voz do narrador e a voz narrada,
bem como distinguir as ações ou percepções do tempo presente em relação àquelas que pertencem a outras temporalidades. Mas é, principalmente, a partir do quarto dia de viagem que as vozes e os tempos sobrepõem-se e fundem-se. Não obstante, a sobreposição ou a remontagem do
tempo, de certa forma, já é anunciada desde o primeiro parágrafo da novela. Vejamos: “O dia em
que o meu tio Roseno montou o zaino Brioso e tocou de volta para Ribeirão do Pinhal, ainda não
era o dia em que eu nasci, aquele treze de março de mil novecentos e quarenta e nove” (BUENO,
2000a, p. 13). Pelo menos três tempos diferentes são anunciados aqui, ou seja, o tempo da viagem, a data do nascimento do narrador e, por fim, o tempo posterior em que a história é narrada.
Basta um pouco de atenção para percebermos que à medida que tio Roseno avança espacial e temporalmente na viagem, a narrativa parece acompanhar o cenário que vai mudando seus
tons, de amenos a mais graves. Neste sentido, as lembranças do viajante também trocam o brilho
do dia pela escuridão da noite, os céus cedem espaço para os entrecéus; o céu quase veludo do
Guairá contrasta com a noite mortalha e os urubus sobre Ribeirão do Pinhal, o brilho da vida é
apagado pelo peso da morte. Apesar de acontecer aos poucos, essa mudança torna-se mais perceptível logo no começo do quarto dia, quando Roseno recomeça sua jornada e deixa Araré para
trás. Foi nesse vilarejo que no dia anterior o tio chegou feliz e “prazenteiro, imaginando a putarada da Arnilda, o quarto de porco de Dona Maria Custódia, [...] a cachaça de Campos Altos [...]”
(BUENO, 2000a, p. 30). Até nesse momento as suas recordações se referiam aos acontecimentos
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recentes e benfazejos, além de quase não se confundirem com as conjecturas do narrador. Vejamos: “Roseno, meu tio, a primeira coisa que pensou, [...] foi num segredo: o da cigana que lhe
dissera, com rude presteza, e cru mistério, que, desta vez, Doroí ia lhe dar um filho, uma filha
para ser mais certo” [...] (BUENO, 2000a, p. 13).
A primeira metade da narrativa é marcada pela indisfarçada euforia de Roseno. Feliz, ele
divide-se entre as lembranças de Andradazil e da filha do cacique, com a qual passou a primeira
noite da viagem: “Êta que tiquititinho de gente Andradazil há de ser, matuta Rosalvo” (BUENO,
2000a, p. 23). Mais adiante, junto ao cemitério onde parou para dormir, o tio “lembrou, entre os
vagos vultos e todas as cruzes entrançadas, errantes sob a grande lua, lembrou de novo a indiazinha Anamá Porã, filha daquele Avevó, e o sexo miúdo dela na concha da mão” (BUENO, 2000a,
p. 27). E as boas lembranças se estendem até o final do terceiro dia de viagem, até a chegada ao
vilarejo de Araré:

Mira, senior, que já és la ferita de Ararê - fica com saudade, o tio, da fala atrás da
limalha dos dentes, cheia de palavras a fala do bruto Avevó, mas saudade é coisa
que não se engana porque, no fundo, sabe o tio por quem as tronchas saudades
tramam – é pela cuñataî cujo sexo de tão pequeno lhe coube inteiro na concha da
mão, mbyámichi, mbyámichimi (BUENO, 2000a, p. 30 - 31).

Araré delimita a primeira metade da viagem de Roseno, momento em que ele vive as fases
erótica e heroica da jornada. A noite de Araré - sem sanfona e capação de galo - reserva para o tio a
briga com os dois policiais meganhas, a visita à tenda da mulher barbada, o espetáculo do cirquinho de interior, as meninas da Arnilda e, por fim, o pouco tempo de sono no hotel Ivaí. A segunda
metade da narrativa é marcada pelas dificuldades do caminho e pelos fantasmas do passado; o
tempo presente confunde-se com o tempo passado, assim como também se tornam indistintas as
lembranças do personagem e as divagações do narrador. A relativa homogeneidade e cronologia,
ainda possíveis de serem observadas nos primeiros céus e entrecéus, dão lugar a uma multiplicidade acontecimentos e lembranças de diferentes temporalidades, que se chocam, invadem e habitam
o tempo presente da segunda metade da narrativa-viagem.
Acerca do anacronismo, a sobrevivência do passado e suas irrupções no tempo presente,
Didi-Huberman, (2015, p. 26), lembra que é necessário um estranhamento a mais, ou seja, “[p]ara
se chegar aos múltiplos tempos estratificados, às sobrevivências, às longas durações do mais-quepassado mnésico, é preciso o mais-que-presente de um ato reminiscente: um choque, um rasgar de
véu, uma irrupção ou aparição do tempo, [...]”. A irrupção ou a colisão dos tempos permite articular passado e presente, possibilitando o conhecimento e a compressão do processo histórico. É,
também, neste sentido que Benjamin defende, em suas teses, que é necessário deter o tempo e fa109

zer explodir o continuun da história. A partir daí, e de um trabalho de montagem, o historiador
materialista reorganiza os fragmentos de tempo e de objetos da história, ou seja, constrói uma imagem ou constelação que só vive naquele momento, permitindo que um estado de coisas se torne
visível momentaneamente.

Quando o pensamento para, bruscamente, numa constelação saturada de tensões,
ele lhe comunica um choque, através do qual ela se cristaliza numa mônada. [...]
Nessa estrutura, ele reconhece o sinal de uma imobilização messiânica dos acontecimentos, ou, dito de outro modo, de uma oportunidade revolucionária na luta
pelo passado oprimido. Ele aproveita essa oportunidade para explodir uma época
determinada para fora do curso homogêneo da história; do mesmo modo, ele arranca à época uma vida determinada e, da obra composta durante essa vida, uma
obra determinada. [...] assim se preserva e transcende (aufheben) na obra o conjunto da obra, no conjunto da obra a época e na época a totalidade do processo
histórico (BENJAMIN, 2012, p. 251, grifo do autor).

No anacronismo o conhecimento histórico se dá pela articulação entre épocas diferentes, ou
seja, pela intrusão de uma época em outra. Mas para isso, é preciso conhecer devidamente o presente, pois somente buscando apoio no mesmo podemos mirar e compreender o passado.
De acordo com Didi-Huberman (2015, p. 42), o anacronismo se aproxima da ficção por autorizar discordâncias possíveis na ordem temporal, por isso será combatido como o contrário da
história tradicional. Por outro lado, o anacronismo pode aparecer como a abertura da história, uma
complexificação salutar de seus modelos de tempo. Desse modo, pode-se dizer que não há história
interessante “senão na montagem, no jogo rítmico, na contradança das cronologias e dos anacronismos” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 42, grifo do autor). Montagem e contradança formadas
com os estilhaços do tempo, ao serem confrontados e ligados uns aos outros. Pelo processo de
montagem são formadas as imagens ou constelações, que um saber prévio ensina e autoriza fazer,
e pelas quais a história pode ser revelada. Desse modo, conhecimento histórico e anacronismo tornam-se indissociáveis;
isso quer dizer que, para dar conta ‘da vida histórica’ [...], o saber histórico deveria aprender a complexificar seus próprios modelos de tempo, atravessar a espessura de memórias múltiplas, retecer as fibras de tempos heterogêneos, recompor
ritmos aos tempi disjuntos. O anacronismo recebe dessa complexificação um estatuto renovado, dialetizado: parte maldita do saber histórico, ele encontra em sua
própria negatividade – em seu poder de estranhamento – uma chance heurística
que o faz, eventualmente, aceder ao estatuto de parte nativa, essencial à emergência dos objetos desse saber (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 43, grifo do autor).

O conceito operatório do anacronismo permite pensar dialeticamente os objetos da história
a partir de tempos heterogêneos, ou seja, “o objeto cronológico não é pensável senão em seu con110

trarritmo anacrônico. Um objeto dialético, portanto. Uma coisa de duas faces, um batimento rítmico” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 43). Além disso, os objetos históricos não dependem de uma
duração determinada: “é preciso compreender que em cada objeto histórico todos os tempos se
encontram, entram em colisão, ou ainda se fundem plasticamente uns nos outros, bifurcam ou se
confundem uns com outros” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 46, grifo do autor).
Em Meu tio Roseno, a cavalo constata-se a complexificação do tempo, principalmente a
partir da segunda metade da narrativa, quando ela se torna ainda mais complexa e fragmentada, em
decorrência da heterogeneidade e anacronismo dos eventos e lembranças narrados. Complexidade
acentuada pelo método narrativo do fluxo da consciência, o qual funde a voz narradora com a voz
narrada. Ao discorrer sobre a novela, Zampieri (2017, p. 261 – 262), chama a atenção para o aspecto de simultaneidade do enredo, cujas histórias se passam em diferentes unidades espaçostemporais. Além disso, observa-se a interpenetração de um tempo em outro, isto é, quando o “tempo cronologicamente impreciso se mistura aos tempos passados e futuros das personagens e do
narrador” (ZAMPIERI, 2017, p. 261).
Nas primeiras horas do quarto dia da jornada de Roseno, as dificuldades do caminho tornam-se mais severas. Entre outras, a travessia do bramante rio Ivaí, a escalada a cavalo do monte
Itaivaté, sinistro e cheio de pontas, o temporal que encharca as vestes do viajante, o medo e as incertezas daquilo que o futuro esconde:

era como se por nosso tio o escombro de uma sombra passasse, añaretã, añaretãmeguá, passasse, a sombra, e ruísse. Doroí, Andradazil, Ribeirão do Pinhal. [...]
de qualquer modo, Deus nos livre e guarde do añaretã, do añaretãmeguá assim de
foices! [...] Este que é o quarto céu desta história – um céu que passa de limpo e
alto ao embaço cinza dos toantes trovões, [...] riscos de raio, a zoada do trovão,
ribombando como se estrebuchasse a barrigada do universo. Noite ao meio da tarde brumosa. [...] Ao revés da borrasca, Brioso, o zaino – olhos de chuva e água,
cabresto e estribo, espora e barrigada, o rabicho-arreio humilhado, ao trote e a
contrapelo marcha, o zaino que leva tio Roseno para muito, muito longe, bem para lá do Ribeirão do Pinhal. (BUENO, 2000a, p. 43 – 46).

Embora a chuva e o áspero caminho imponham dificuldades, o ânimo de Roseno somente
é abalado pelo futuro incerto e pelas lembranças do passado. Para esquecê-los e ater-se ao presente ele pronuncia o nome de Andradazil, repetidas vezes. Percebe-se que a mudança no clima é
muito mais simbólica do que real, em relação ao seu estado de espírito, pois logo que a chuva
cessa, “a paisagem parece se aquece ao sol de brinquedo” (BUENO, 2000a, p. 46). Embora o céu
volte a brilhar, paira ainda sobre Roseno a noite das recordações distantes e indesejadas, como a
duelarem com o presente. É a partir desse momento que o passado irrompe mais incisivamente
no presente, dando o tom e a cor desta segunda parte da novela. E é por isso, decerto, que apesar
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da plena luz dia o narrador anuncia: “Agora vamos pois ao quarto entrecéu desta fábula rasa,
ainda encharcados das chuvas daqueles páramos por onde cavalgou Roselauro, nosso tio” (BUENO, 2000a, p. 46, grifo nosso). As chuvas encharcam tio e sobrinho, unidos pelas recordações e
pelo tempo anacrônico. E a expressão “agora vamos”, é como se o narrador anunciasse um segundo ato da narrativa, só que agora com outro ritmo e outras luzes. Daí em diante, tornam-se
indistintas as vozes de um e de outro, assim como também o tempo presente se apresenta saturado de passados, como veremos a seguir:

Sopra um vento que a meninice de nosso tio chamava o caduco aliseu, [...] vento,
vento, o îvîtú, soprando no mais aceso da infância de Rosenino, [...] anda anda
cavalinho bom, vai lá pelo vento antigo buscar minha namorada; a voz do Avô
brotando da garganta, a Avó, o grande rio roncando noite e dia, dia e noite, passando a passar, os guaranis e os paraguayos, o olhar cismento de Celestina, [...]
outras lembranças, os acesos calientes do Itacoatiara, seus exércitos de velhos e
de crianças, o aliseu e os alísios, o îvîtú constante soprando bala e obus. As lembranças são assim nem que um recuerdo de desusada serventia, a casinha de taipa
da Avó índia, de pai alamão, escondedouros embrenhados para além dos confins
do Guairá. Rosenino não esquece, ao trote do zaino contra o azul, e o frio alísio,
não esquece Rosenino, rumo a toda a Andradazil, dez léguas antes do Ribeirão do
Pinhal, não esquece, nosso tio – mãe nem pai não tinha, perdidos para o desaforo
e as brenhas, a mortificação da guerra, seus empalados vivos, e o duro combate
dos heróis (BUENO, 2000a, p. 46 – 47).

Nessa parte da narrativa, do quarto entrecéu, há uma simultaneidade de lembranças, as
quais remetem às diferentes temporalidades que irrompem no tempo presente, com nítido predomínio do outrora em relação ao agora. Dessa forma, a história de Roseno caracteriza-se pelo anacronismo e pela heterogeneidade, pois considera e coloca em relação diferentes tempos e acontecimentos.
Em Quando as imagens tomam posição: o olho da história, Didi-Huberman, (2017, p.
121), assevera que um saber histórico é construído a partir da montagem e análise de elementos
previamente dissociados de seus lugares habituais, os quais são reorganizados em nova disposição.
Desse modo, não é possível construir um saber histórico senão estabelecendo novas relações, expondo as heterocronias ou as anacronias:

[...] não se construirá um saber histórico [...], senão ao expor, além das narrativas,
dos fluxos e das singularidades eventuais, as heterocronias (empreguemos essa
palavra se quisermos sublinhar seu efeito de heterogeneidade) ou as anacronias
(empreguemos essa palavra se quisermos sublinhar seu efeito de anamnese) dos
elementos que compõem cada momento da história (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.
121, grifo do autor).
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O anacronismo é percebido em Meu tio Roseno, a cavalo pela convivência na narrativa de
tempos heterogêneos. Neste sentido, ao mesmo tempo em que descreve a paisagem e os acontecimentos da viagem – o vento frio, o trote do zaino, o azul do céu, a distância de dez léguas para
chegar ao Ribeirão do Pinhal – o narrador dá espaço e vez para as lembranças do personagem Roseno. E entre tantas, uma namorada sem nome, a voz do Avô, a Avó, um rio transbordando, os guaranis e os paraguaios, uma desconhecida de nome Celestina, os entreveros do Itacoatiara, balas e
obuses, a guerra e seus exércitos de velhos e crianças, o ranchinho de taipa da Avó que servia de
esconderijo no Guairá, os soldados empalados vivos, os pais mortos na guerra, os duros combates.
À descrição dos acontecimentos da viagem, tempo presente, sobrepõem-se outras lembranças que, à semelhança de imagens, podem ser reordenadas ora de um modo, ora de outro. São, pois,
essas imagens-lembranças, de aspecto heterogêneo e sobrepostas, que tornam a narrativa fragmentada, cuja leitura exige um movimento de idas e voltas, ou seja, uma leitura não linear. A fragmentação e o movimento para reordenar certos momentos da narrativa, em busca de uma decifração,
dão à obra um aspecto de montagem. Segundo Didi-Hubernan (2017, p. 123, grifo do autor), a
montagem “é uma explosão de anacronias porque procede como uma explosão da cronologia. A
montagem separa coisas habitualmente reunidas e conecta as coisas habitualmente separadas. Ela
cria um abalo e um movimento”.
Conhecemos somente aos poucos a história de Roseno e a compreendemos melhor quando
conseguimos reunir os fragmentos da mesma, dispersos ao longo da narrativa. Em um primeiro
momento, ficamos sabendo que seus pais foram mortos; mais adiante, uma cena de horror revela
quando e como isso aconteceu. E, novamente, a narrativa é feita mostrando uma imagem do presente, no qual o passado irrompe trazendo seus fantasmas:

A tarde retoma o sol de antes das chuvas e do desregrado aliseu gelando os ossos,
e pela estrada já vai aflito o zangarrear das cigarras. Andradazil. Andradazil. Andradazil. A guerra é a maior miséria. Igual que a guerra não há – o rancho em
chamas, procurando pela mãe que não havia mais, vingança da guerra, o pai enfiado até o pescoço nos entreveros do Paranavaí, lenço-verde da primeira artilharia.
[...] estripada, a mãe, na frente da criançada e as paredes do rancho crivadas de
bala. [...] o rancho reduzido a carvão que a leve fumaça exala, pedaço empretecido de terra, as árvores em torno, retortas, escuras, quando Rosenino voltou, era
para nunca haver voltado. [...] na garupa, agarrado a Roseno Rodrigues de Oliveira, feito a cria do tamanduazim, Lindauro e Laríope vão no mano enganchados
(BUENO, 2000a, p. 50 – 52).

O lenço verde e a forma como foi morto colocam o pai de Roseno na mesma condição
dos soldados crucificados, para os quais o tio rezou quando ainda estava no Guairá. Para completar o quadro de horror, a mãe estripada diante dos filhos, ali mesmo onde outrora fora o lar da
família; a fuga a cavalo, Roseno levando dois irmãos, enquanto os demais ficavam para trás.
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Depois, o rancho da avó, Doroí e Aquilão. Este último, estripado pelo tio que replica o que
aprendera com o mundo: “A alma humana não nasce ruim; o mundo é que torna a gente assim
meio bicho, añaretã, añaretãmeguá, as mãos, añaretã, tintas de sangue. Não gosta nem de lembrar,
nosso tio, o Macaco estripado à unha, [...] o desgrenhado fantasma daquele Aquilão” (BUENO,
2000a, p. 61 – 62).
Em Remontagens do tempo sofrido: o olho da história, Didi-Huberman lembra que é
“preciso saber aquilo que vemos, mas é preciso também saber ver o que se sabe, para tornar esse
saber mais preciso, mais encarnado, mais aguçado” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 127). Neste
sentido, é preciso lançar sempre um novo olhar, um olhar indagador, sobre aquilo que se sabe:
desmontar e remontar a história, estabelecer relações de diálogo entre acontecimentos e tempos
distintos. Pensar a história anacronicamente é concebê-la como objeto não acabado, cujos significados são determinados pelos contextos e tempos diversos. Compreende-se a história de vida
do personagem Roseno pela análise dos acontecimentos que a cercam. Na falta de alguém que
lhe mostre outros caminhos, ele não consegue imaginar um mundo diferente, sem guerras e sem
violências; um mundo em que o diálogo e a diplomacia substituam os métodos violentos na resolução de conflitos. De certa forma, o rapto de Doroí, com a filha ainda por nascer, é uma resposta
ao assassinato de Aquilão; do mesmo modo, a morte brutal de Aquilão é a maneira que Roseno
encontrou para vingar-se da vida e, ao mesmo tempo, conquistar Doroí. Um modo de conquista
que pouco difere daquele usado pelo bisavô alemão, pegando a laço e à força a esposa índia que
escolheu para si. A roça de milho no Guairá, a exemplo da casinha de taipa da avó, serve de esconderijo para Roseno, depois do assassinato cometido. Mais tarde será a vez de Andradazil, de
se perder pelo mundo, será dela toda aquela guerra por guerrear. Dessa maneira, o quadro de violências instaurado, e que se perpetua no tempo, chega a soar normal à população desvalida e ignorada pela história oficial.
Na décima sétima tese sobre o conceito de história, Benjamin, (2012, p. 251), lembra que
o conhecimento histórico implica em fazer “explodir uma época determinada”, retirando-a para
fora do curso homogêneo da história; dessa época determinada se extrai também uma vida determinada; e da obra composta durante essa vida se extrai, por fim, uma obra determinada. Desse
modo, a compreensão dos fatos históricos é feita do particular para o geral, e da análise de suas
relações. Dessa forma, “se preserva e transcende (aufheben) na obra o conjunto da obra, no conjunto da obra a época e na época a totalidade do processo histórico” (BENJAMIN, 2012, p. 251,
grifo do autor). Assim, conseguimos enxergar que o modo de vida de tio Roseno tem a ver com a
sua história familiar, que esta história familiar retrata uma época que, por sua vez, diz respeito a
um processo histórico. Na novela, este processo, a contrapelo, é um modo de indagar a história
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oficial que, segundo Benjamin, foi construída pelo método da empatia com os vencedores; uma
história que tenta encobrir suas brechas e o que nelas há, que se quer linear e irretocável e que
ignora os problemas da “grande maioria pobre da população”, conforme observado por Wachowicz, (1987a, p. 6), na introdução de Norte Velho, Norte Pioneiro.
A volta de Roseno para o lar e para Doroí é, também, um retorno ao passado, uma metáfora para repensar a história pessoal do personagem e de todas as pessoas que ainda hoje permanecem à margem do discurso oficial da classe dominante. Uma forma de refletir acerca de um
processo histórico e de uma política de governo que, durante um longo período, preferiu ignorar
as arbitrariedades e as violências praticadas contra uma camada simples da população; pessoas
que ao buscarem um lugar para viver - um sonho ou um lugar ao sol - tiveram de atravessar a
guerra em suas diversas facetas. A viagem do Guairá ao Ribeirão do Pinhal também é simbólica
à medida que mostra uma paisagem que se transforma, como se transformam também o ritmo da
cavalgada, o ritmo da narrativa e o teor das recordações de Roseno. Viagem e narrativa ao revés
do tempo e a contrapelo dos acontecimentos, em que a história particular do personagem revela,
à medida que se desenrola, um universo desconhecido e turbulento que contrasta com o início sereno da viagem; uma viagem em que as cores do presente abrem-se e deixam entrever outros
tempos e outras histórias.

3.1- Imagem dialética e montagem: a arte de montar, pintar e contar histórias em Wilson
Bueno
Em entrevista concedida ao escritor e jornalista Cláudio Daniel, no final da década de noventa, Bueno falava do seu processo de criação. A sua prosa, conforme observa Cláudio Daniel,
usa recursos do texto poético, como sonoridade, imagens e refinamento linguístico, advindo daí
o que se pode chamar de prosa poética. Acerca dessa subversão ou fusão dos gêneros, Bueno
responde que, a seu ver, tudo faz parte da arte: “Eu não consigo escrever dividido, amarrado pelo
cânone e pela norma. Ora, se aquilo ali é o meu mais exasperado espaço de liberdade, é nele que
devo me pôr a vigir. E tudo é a poesia das coisas” (BUENO, 2018, p. 5). Na entrevista, Bueno refere-se a sua escrita como um trabalho de ourivesaria. Ao mesmo tempo, o escritor critica a má
literatura de alguns colegas que se deixam levar pelos interesses do mercado editorial, priorizando o lucro e a produtividade e esquecendo que literatura é arte.
Os meus livros, antes de tudo, expressam ou procuram expressar isto – a alegria
(que não dispensa a angústia...) de fazer literatura, de escavar a bruta pedra atrás
da joia mais preciosa [...]. Há muita gente trabalhando a sério no país, pensando
grande, mas há, como sempre, a ratatuia da política literária que em vez de somar,
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subtrai, torce contra, sem ética nem estética. E aí a ratatuia não tem tempo de fazer literatura e só faz ratoagens...” (BUENO, 2018, p. 3 – 4).

Conforme enfatizado por Bueno, a literatura é o espaço de liberdade do escritor, porém
esta liberdade não significa falta de estilo. Pode-se dizer que além do cuidado estético, a obra de
Bueno é caracterizada pelo experimentalismo e por uma mescla de modernidade e tradição.
Em Meu tio Roseno, a cavalo, além do hibridismo linguístico, enfatizado por Benedito
Nunes, percebe-se a aproximação entre os gêneros narrativo e lírico. O resultado dessa aproximação é a criação de imagens poéticas, ou seja, trechos da narrativa descritos poeticamente e que
sugerem pinturas ou imagens que, por sua vez, propiciam cor e movimento à narrativa. Movimentos que se devem à forma de narrar e descrever acontecimentos e lugares, transformados em
imagens tanto por suas tonalidades, quanto pelo efeito de montagem que faz com que algumas
cenas contrastem e completem o sentido de outras. Vejamos dois momentos em que se percebe
uma mudança de cor e movimento entre ambos: em um primeiro momento, vemos tio Roseno
montado em seu cavalo, a passos lentos, sob o azul do céu e rodeados pelo verde da natureza;
mais adiante, ainda sob o azul do céu, Roseno e Brioso são seguidos por uma nuvem de poeira
vermelha, a qual é levantada pelas patas do cavalo, indicando pressa ou perigo.
Os exemplos de imagens criadas pela linguagem estão presentes em toda a narrativa. Já
no início da viagem a descrição da paisagem ao redor apresenta-se como uma pintura do lugar:

Veio vindo assim nem que o ouro desmaiado de um baio, a luz do sol que se põe
numa vertigem de entardecer fulvo, longe as montanhas azuis. [...] Passam por ele
e seu cavalo, trazidos pelo vento, estonteantes, o cheiro do capim-mimoso e o rascante perfume da amorinha silvestre quando em brotação de flor, e tudo é o céu
desse janeiro, lembra meu tio Roseno, ainda que não tenha muita certeza se já foi
Natal. Um céu que é quase veludo, pudesse a gente tocar o azul que ora se faz cada vez mais intenso, derivando para o tinto negrume salpicado de estrelas; safira,
o céu, este primeiro céu sob o qual o meu tio Roselvo pensa, e ao trote brando de
Brioso, perscruta e percorre os destinos de toda a Andradazil (BUENO, 2000a, p.
13 – 15).

Aqui o narrador descreve a paisagem dando a ela ares de pintura, na qual tio Roseno cavalga ao trote brando de Brioso. À beleza da cena, somam-se os perfumes da natureza, trazidos
pela brisa que embala os sonhos do tio. Com um pouco de imaginação, pode-se imaginar o lento
trotar do cavalo e o leve movimento de suas crinas ao vento; sobre ele, imponente, um cavaleiro
a embriagar-se com a liberdade do espaço, com as cores do ocaso e com os perfumes da natureza
trazidos pelo ar morno do verão ameno. Na linha do horizonte, o azul das montanhas e os últimos raios do sol que lentamente se esconde. E o trote macio de Brioso é cadenciado pelo nome
Andradazil, que tio Roseno entoa enquanto sonha com a filha que Doroí lhe dará: “meu tio, Ro116

seno, dizia repetidas vezes o nome, Andradazil, Andradazil, escandindo-o ao trote calmo do zaino, para gravá-lo mais e melhor” (BUENO, 2000a, p. 14).
Ao terceiro dia, o ritmo mais veloz da cavalgada já denuncia a impaciência ou as incertezas de Roseno, em relação ao caminho que ainda tem pela frente. Mas, ainda aqui, o azul do céu
que encobre cavalo e cavaleiro parece enfeitado pelas ralas nuvens de algodão. Rente ao chão, no
entanto, a paisagem é tingida de vermelho pela nuvem de poeira levantada pela pressa de Roseno,
“a esporear, contínuo, Brioso, o animal, velocidade a toda à toda brida [...], eis o terceiro céu de
nossa história, este que é só o azul, e põe no ar um toque de seda e macia aragem. Que céu é este,
quase sem nuvens, a não ser aqueles fiapos, ao longe, estrias de paina e algodão?” (BUENO,
2000a, p. 29). Na descrição do cenário, a calmaria do primeiro céu agora dá lugar a um ritmo
mais veloz, em que a própria natureza adquire movimento. O azul do céu contrasta com o vermelho da poeira que se ergue do chão; envolto a estes, tio Roseno parece alçar voo com seu cavalo
de asas. Não mais o nome Andradazil, mas as esporas do tio determinam o ritmo desenfreado e à
toda brida18 de Brioso. E não sabemos se é o vento morno da tarde que impele cavalo e cavaleiro
ou se são estes que o movem e carregam, conforme já assinala a epígrafe do livro, com uma frase
em forma de provérbio, do escritor argentino Cesar Aira, que assim diz: “Hay sabios antiguos
que, como vejigas secas y desinfladas, han cabalgado los vientos – y no sabían si era el viento
quiem los transportaba o ellos que movíam al viento” (AIRA, s/d, apud BUENO, 2000a, p. 12).
Outras cores, outros perfumes e outro céu assinalam o ritmo das últimas horas da viagem:

Mas foi tempestade de arreganho, capaz de alongar todo o caminho, e é por isso
que ao tranco do galope bárbaro, Brioso, nosso zaino, voa e trespassa os caminhos
de barro daquele vale do Paranapanema, para que Rosemânio, nosso tio, chegue a
tempo, entrando já pela noite o dia assinalado. Zil, Zil, Zil. Nem sobra minuto para que o nome se conjugue inteiro nas dobras do coração [...], a noite transparente
denuncia o voo largo dos abutres noturnos [...], cheiro a queimado e incêndio, rebarba amargosa, os tufos pretos de fumaça subindo ao céu, ao sexto céu desta lenda pressurosa, todo o céu de Ribeirão do Pinhal (BUENO, 2000a, p. 78).

Os instantes finais da viagem são marcados pelo galope bárbaro de Brioso, pelo voejar
dos abutres e pelo cheiro a queimado que denuncia a presença da guerra. E do nome Andradazil
só a sílaba Zil é pronunciada por Roseno, como a assinalar o movimento violento da cavalgada e
o zumbido do vento, que agora parece soprar em direção contrária. O galope desenfreado de Brioso contrasta com seu trote manso no início da viagem; contraste entre este céu de abutres e
aquele primeiro céu salpicado de estrelas; contraste entre o cheiro da fumaça - rebarba amargosa
- e o agradável perfume da amorinha silvestre em floração.

18

À rédea solta.
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O modo pelo qual a narrativa se desenvolve produz imagens que mostram a história, ou
seja, que possibilitam que possamos ler para além do texto, seja pelo simbolismo dessas imagens,
seja pelo processo de construção e montagem das mesmas; com isso, o texto abre-se à múltiplas
possibilidades de sentido. Mas a formação dessas imagens, na mente do leitor, não se limita somente às passagens narradas poeticamente, pois, segundo Bergson, (2006, p. 2), o ser humano
vale-se o tempo todo de imagens-lembranças para recordar ou formular quaisquer pensamentos,
sejam eles complexos ou não. Por imagem “entendemos uma certa existência que é mais do que
aquilo que o idealista chama uma representação, porém menos do que aquilo que o realista chama uma coisa - uma existência a meio caminho entre a ‘coisa’ e a ‘representação”’ (BERGSON,
2006, p. 2). Dando ênfase para o aspecto da imagem como uma existência pela qual as coisas do
mundo são representadas, o pesquisador Bruno Oliveira de Andrade observa que, para Bergson,
há “somente imagens, que agem e sofrem reações, se relacionando entre si no universo, e, portanto, fazem o ‘universo girar’, [...] através do movimento que elas produzem” (ANDRADE,
2012, p. 138).
Bergson usa o conceito de imagem-lembrança para pensar a questão da memória; Benjamin, por sua vez, usa o conceito de imagem dialética para pensar a história anacronicamente.
Resguardadas as suas especificidades, ambos os conceitos se aproximam por tratarem da imagem
enquanto potência mediadora das representações. Para Benjamin, no entanto, a imagem vai além
daquilo que Bergson chama de uma existência entre a coisa e sua representação, conforme observa Didi-Huberman (2015, p. 126): “A imagem pode ser, ao mesmo tempo, material e psíquica,
externa e interna, espacial e linguageira, morfológica e informe, plástica e descontínua”. Para
Benjamin, a imagem é o fenômeno que dá origem a cada apresentação da história, porque “ela
reúne e, por assim dizer, faz explodir em conjunto modalidades ontológicas contraditórias: de um
lado, a presença, de outro, a representação; de um lado, o devir daquilo que muda, e, de outro, a
estase plena daquilo que permanece” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 127). Por estabelecer diálogos, por colocar em relação modalidades que se apresentam normalmente separadas, a imagem
autêntica é, segundo Benjamin, uma imagem dialética.
A imagem dialética surge a partir de uma fulguração provocada pelo contato e atrito entre
uma multiplicidade de coisas e tempos disjuntos. Segundo Didi-Huberman (2015, p. 117), a
imagem criada possibilita o conhecimento histórico, o qual decorre de uma investigação que
obedece a dois princípios: uma arqueologia material e uma arqueologia psíquica. A primeira diz
respeito à memória das coisas do mundo, observadas à luz da razão; a segunda diz respeito a um
conhecimento que advém da ordem do inconsciente, ou seja, dos sonhos, dos sintomas, dos fantasmas, dos recalques e das latências. Citando Benjamin, Didi-Huberman, (2015, p. 117), obser118

va que do mesmo modo que o historiador materialista deve renunciar à contabilização dos acontecimentos um após outro, tal qual se faz com as coroas de um rosário, ele deve também renunciar às hierarquias seculares, como nos exemplos que seguem: saberes objetivos contra saberes
subjetivos, fatos importantes contra fatos insignificantes. Por conseguinte, ele deve “adotar o
olhar meticuloso do antropólogo atento aos detalhes, e, sobretudo, aos pequenos detalhes. [...]
adotar a escuta flutuante do psicanalista atento às redes de detalhes, às tramas sensíveis formadas
pelas relações entre as coisas” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 117). Tal tarefa requer, no entanto,
um maior trabalho do historiador, pois ele deve interpretar, a um só tempo, “a desrazão na história – ‘emaranhado do delírio e do mito’, [...] tendo em mãos a ‘foice afiada da razão’ e da crítica” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 135, grifo do autor).
A imagem, além do aspecto que diz respeito à remontagem da história, permite que objetos ou acontecimentos possam ser vistos por diferentes perspectivas. Isto porque, em vez de dizer,
as imagens mostram; mostram a superfície e o que há para além da mesma. “A imagem pensada
em termos de emancipação seria então uma imagem que trabalha para nos tirar – nós espectadores - dessa alternativa entre o ‘tudo foi visto’ e o ‘não há nada a ser visto”’ (DIDI-HUBERMAN,
2018, p. 141). Tomemos como exemplo a passagem em que Roseno relembra a morte do lobo
guará. Nesse momento ele pensa na carcaça do guará, abatido pelos homens do Aruanã, abandonada a céu aberto. A morte do animal certamente alimentaria as conversas dos moradores da vila,
que sequer questionavam se o lobo era lobo ou lobisomem. “E lá interessava saber quem que era
o Desgraçado? Agora nada importava, o guará estava lá, nem carcaça; a morte, por todos, e cada
um matada” (BUENO, 2000a, p. 75).
Nos exemplos citados, a narrativa não apresenta poeticidade, não obstante ela cria uma
imagem que é apreendida pelo leitor, a qual pode derivar para diferentes sentidos. Por exemplo, a
despreocupação dos moradores do Aruanã, depois que o lobo foi morto, é um indício de que para
eles pouco importava a morte das duas mulheres; interessava-lhes agora festejar a caçada do
animal. Essa comemoração pode provocar no leitor um misto de estranhamento e dúvida. Dúvida
reforçada pela manifestação do personagem Roseno, o qual demonstra desinteresse pela identidade do morto, diante à real impossibilidade de saber se, de fato, existia alguém que havia se
transformado em lobisomem e, depois, morto a pauladas. Além disso, a carcaça do lobo guará –
ou do lobisomem – permanecera esquecida, sem que nenhum fenômeno sobrenatural tivesse
acontecido. Isso reforça a suspeita de que o guará era mesmo só um guará. Por fim, a expressão
“a morte, por todos, e cada um matada” parece responsabilizar cada um que, direta ou indiretamente, participou ou permitiu a execução do lobo guará; além disso, a exclamação do persona-
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gem parece insinuar que o animal expiava, com sua morte, uma culpa maior daqueles que o mataram.
Conforme observa Didi-Huberman (2015, p. 277), o ato de atritar ou colocar em relação
diferentes materialidades ou temporalidades gera uma força ou conhecimento que corresponde
àquilo que Benjamin chama de imagem dialética. Em outro momento, Didi-Huberman, (2018, p.
121), retoma a questão da legibilidade através da montagem dizendo que a liberação da potência
do olhar consiste em contrapor uma imagem ao poder de outras imagens, fazendo com isso que
uma ideia possa tanto ser reforçada quanto questionada ou refutada. Este modo dialético de observação opõe-se ao método fundado na determinação e na causalidade, em que os acontecimentos se sucedem continuamente e sem atrito. Para exemplificar, tomaremos mais duas passagens
da história do lobisomem do Aruanã. A primeira diz respeito ao primeiro momento de sua aparição na narrativa; a segunda diz respeito à perseguição e morte do guará. Primeiramente, observase que os adjetivos desdentado, assassino, pai do cão e guará medonho são usados por Luiz Arnaldo para informar Roseno acerca do animal, criatura medonha e assassina. Em outro momento,
já pela madrugada, Roseno assiste de longe à perseguição de um pobre lobo - e não de uma fera
assassina - que tenta escapar à morte fugindo desesperadamente e vencendo obstáculos. Por fim,
ferido e sem força, ele é abatido pelos seus perseguidores, sedentos de sangue e de justiça: “Mas
assistir, de fato, não quer o tio, o modo como a pauladas, uivos, cuinhã, cuinhã, cuinhã, a cabeça
do guará torna uma pasta. Esquálido e estremecido, a mandíbula sangrenta, as pernas finas, o lobinho antes de morrer, convulso, ainda ganiu – de raiva” (BUENO, 2000a, p. 74).
Se tomarmos como imagens as passagens da narrativa que tratam do aparecimento, da
perseguição e da morte do lobo guará, observaremos que a primeira imagem, a qual retrata uma
criatura monstruosa, é contestada pelas outras duas, ou seja, por aquela que mostra a perseguição
e morte de um lobinho de pernas finas, e pela outra que mostra a carcaça do animal, abandonada,
a céu aberto, enquanto os moradores do Aruanã dormiam o sono dos justos. Ao relacionarmos
essas três imagens entre si provocamos um atrito que, segundo Benjamin, produz uma luz ou
fulguração. Essa fulguração transforma-se em uma imagem resultante ou imagem dialética que,
por sua vez, é potencializada a desvelar os objetos observados. A imagem dialética é uma imagem anacrônica, de aspecto material e psíquico, capaz de iluminar os fragmentos da história encobertos pela narrativa oficial, segundo a qual ‘“tudo foi visto’ devido à autoridade imposta pela
narrativa de credo que, literalmente, produziu as imagens em questão” (DIDI-HUBERMAN,
2018, p.142).
De acordo com a narrativa oficial, a descrição dos acontecimentos do Aruanã seguiria
uma ordem cronológica e linear: inicialmente, duas mulheres são violentadas e mortas, sem que
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ninguém tenha testemunhado os crimes; na sequência, baseados em evidências superficiais, os
moradores do local deduzem que o assassino é um lobisomem; na sexta-feira à noite procede-se
a caçada ao assassino, o que resulta na morte do primeiro lobo que aparece; ato contínuo, os caçadores festejam a morte do lobo, com a qual encerram a questão. Conforme pensa Roseno, ao
deixar o vilarejo, naquele dia e no outro “não se falaria em outra coisa que não do guará, caça e
víscera” (BUENO, 2000a, p. 74). Analisando a sequência linear dos acontecimentos do Aruanã,
em que um emenda-se ao outro, de forma perfeita e sem atrito, percebe-se que no final da história toda a atenção dos moradores voltava-se para a morte do lobo guará. Dessa forma, o assunto
acerca das duas mulheres assassinadas fora suplantado pela história do lobisomem. Assim, o fato
singular e local era subsumido por um acontecimento de caráter universal e mítico, ou seja, uma
espécie de lenda do lobisomem do Aruanã: o fato singular fora explicado e até mesmo justificado
pelo mito.
Esta forma de narrativa tradicional opõe-se aos conceitos benjaminianos de história a
contrapelo e imagem dialética, uma vez que ela deixa de confrontar e questionar os fatos ou imagens, assim como também despreza o fragmento, o resto e o detalhe. Para o historiador materialista, ‘“os ‘fatos’ [...] do passado não são mais coisas inertes a serem encontradas, isoladas, em
seguida apreendidas numa narrativa causal, o que Benjamin considera como um mito epistemológico. Eles se tornam coisas dialéticas, coisas em movimento” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.
116). O historiador materialista faz conexões atemporais e, como um trapeiro, procura nos detalhes, na poeira dos objetos, a história contida neles:

Para um historiador decididamente materialista como Walter Benjamin, o resto
oferece não apenas o suporte sintomal do saber não consciente [...], mas também
o próprio lugar e a textura do ‘teor material das coisas’ [...], o trapeiro responde
que tudo é anacrônico, porque tudo é impuro: é na impureza, na escoria das coisas que sobrevive o Outrora (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 119 – 120, grifo do
autor).

Didi-Huberman refere-se à imagem como um conceito operatório e não apenas como um
simples suporte de iconografia; sua problemática supõe duas inflexões e duas inversões críticas
principais: “não poderemos produzir uma noção consequente da imagem sem um pensamento da
psyché que implique o sintoma e o inconsciente, isto é, uma crítica da representação, [...] sem um
pensamento do tempo que implique a diferença e a repetição, o sintoma e o anacronismo” (DIDIHUBERMAN, 2015, p. 50, grifo do autor). O sintoma, no sentido tomado pelo filósofo, designa
“a estranha conjunção da diferença e da repetição, [...] jogo não cronológico de latências e de
crises” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 46).
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Compreender o conceito benjaminiano de imagem dialética requer compreender também
o conceito Warburgniano de sobrevivência, o qual diz respeito à complexa temporalidade das
imagens: “longas durações e ‘fissuras de tempo’, latências e sintomas, memórias fugidias e memórias ressurgentes, anacronismos e limiares críticos” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 52). De
modo resumido, o conceito de sobrevivência refere-se aos efeitos anacrônicos de uma época em
outra, a longa duração de um outrora latente. A imagem, nesse sentido, tona-se o lugar das sobrevivências e da origem; esta, segundo Benjamin, ainda que seja uma categoria inteiramente
histórica, não diz respeito à gênese das coisas:

A origem não designa o devir daquilo que nasceu, mas sim o que está nascendo
no devir e no declínio. [...] A origem jamais se dá a conhecer na existência nua,
evidente, do factual, e sua rítmica somente pode ser percebida numa dupla perspectiva. Ela pede para ser reconhecida, de um lado como uma restauração, uma
restituição, de outro, como algo que, por isso mesmo, está inacabado, sempre
aberto (BENJAMIN, 1985, p. 43 – 44, apud. DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 95 96).

A origem tem caráter dialético por comportar a novidade e a repetição, a sobrevivência e
a ruptura, “ela surge na narrativa histórica constituída como uma falha, um acidente, um malestar, uma formação de sintoma” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 96). Para Benjamin, a origem
não está na morte ou no renascimento, mas no declínio e na restauração, nas reversões e nas sobrevivências. Neste sentido, Didi-Huberman, (2015, p. 109), observa que cada novo sintoma nos
reconduz à origem e que é a partir do presente dialético que o passado, por mais longínquo que
esteja, deve ser analisado. Didi-Huberman observa que, assim como Aby Warburg,
Benjamin colocou a imagem no centro nevrálgico da ‘vida histórica’. [...] Ela não
é nem um simples evento no devir histórico, nem um bloco de eternidade insensível às condições desse devir. Ela possui – ou melhor, produz – uma temporalidade
com dupla face: o que Warburg havia apreendido em termos de ‘polaridade’ [...],
Benjamin, por sua vez, acabaria por apreendê-lo em termos de ‘dialética’ e de
imagem ‘dialética’ (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 106, grifo do autor).

Para Benjamin, enquanto a relação entre o passado e o presente é temporal, a relação entre o outrora e o agora é dialética e intermitente. Isso faz da imagem uma dialética em repouso,
porém apta a se transformar em imagem dialética, quando visada pelo olhar atento de um observador. Desse modo, a imagem dialética advém de uma tensão provocada pelo processo de disjunção e atrito entre tempos e objetos que normalmente se encontram separados, ou seja, ela surge no “momento em que o pensamento se imobiliza numa constelação saturada de tensões [...]. É
assim que se encontram o Agora e o Outrora: o relâmpago faz com que se percebam as sobrevi122

vências, o corte rítmico abre espaço dos fósseis de antes da história” (DIDI-HUBERMAN, 2015,
p. 129).
Para Benjamin, a imagem aparece no interior do processo histórico, isso porque os fragmentos da história são imagens, e não histórias. “Porque na imagem todos os tempos dos quais é
feita a história se ‘telescopam’ e se disjuntam. [...] Não é mais em nome da eterna presença da
Ideia, mas em nome de frágeis sobrevivências – psíquicas ou materiais - que o passado deve ser
‘atual”’ (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 130). Nesse sentido, o objeto da história contido na imagem é, ao mesmo tempo, material e psíquico, razão pela qual o historiador torna-se, de certa
forma, trapeiro e interprete dos sonhos; trapeiro porque não despreza os restos, interprete dos sonhos porque precisa decifrar o aspecto psíquico das sobrevivências. O conceito de imagem dialética é fundamentado pelo anacronismo e pelos aspectos materiais e psíquicos dos objetos da história, o que requer levar em conta uma arqueologia material e psíquica dos objetos e uma teoria
do inconsciente do tempo. Segundo Didi-Huberman (2015, p. 125), a imagem surge de uma dobra dialética entre o sonho e o despertar, no instante do acordar, derivando daí seu teor material e
psíquico.
De acordo com Henri Bergson, a imagem está a meio caminho da representação e da coisa representada. Nesse sentido, ela intermedia o que sabemos, pensamos e imaginamos acerca do
mundo que nos envolve. Ao articularmos ou confrontarmos estas imagens obtemos novas representações que mudam ou reforçam um dado conhecimento. Produzir imagens dialéticas é uma
maneira de desmontar e remontar a história, à procura de sua legibilidade. Mas como salientado
por Didi-Huberman (2018, p. 129), não basta saber aquilo que vemos, é preciso também saber
ver aquilo que sabemos, “para tornar esse saber mais preciso, mais encarnado, mais aguçado”.
Neste sentido, a imagem só produz fulguração, ou seja, só se torna dialética na medida em que é
atritada, confrontada em si mesma e com outras imagens, por meio de uma atitude que questiona,
desmonta e remonta essas imagens, tornando visível e inteligível o que há nelas. Em um texto ou
em uma obra de arte as imagens precisam ser desarticuladas e dispostas em nova ordem, produzindo a cada vez outros sentidos.
Se tomarmos, como exemplo, a passagem em que o narrador em Meu tio Roseno, a cavalo refere-se ao túmulo de Solano López, o que imaginamos a partir da descrição do lugar é basicamente uma sepultura ao lado de um riacho. Podemos transformar em imagem a descrição dessa passagem, mas precisamos lembrar que a imagem em vez de dizer, mostra. Por isso é necessário ir além da descrição sucinta da cena, para poder enxergar aquilo que subjaz à superfície do
texto, extraindo deste um sentido mais profundo: “Não longe o Aquidaban-Niguí, ouro-barro,
memorioso, que passa na beira do túmulo de López, proximidades do rancho de um compadre
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Diegue, tapera ornada de flor, no país do Paraguay” (BUENO, 2000a, p. 14). Há vários elementos que dizem respeito ao texto e ao contexto, os quais possibilitam a apreensão de outros sentidos que não estão explícitos na citação. O Aquidaban-Niguí e o túmulo de López nos fazem pensar, de imediato, na Guerra do Paraguai e seu desfecho emblemático. Mas há também ali próximo, em solo paraguaio, uma tapera que pertence a um compadre do narrador. Ao articularmos
todos estes elementos é razoável imaginar que há um apreço e certo grau de identificação de Bueno para com o país vizinho. Reforçando esta hipótese, a palavra Paraguay - grafada com “y” reflete uma provável intenção do escritor de valorizar a língua espanhola, assinalando também o
aspecto fronteiriço do lugar onde decorrem as ações.
Estes e outros sentidos que a simples referência, feita pelo narrador, a um riacho, a um
túmulo e a uma tapera tornam-se possíveis a partir da potência dialética da imagem, além de um
trabalho de articulação entre os elementos que ela contém. Assim, a cada vez que uma imagem é
submetida a um olhar que a interroga e a desmonta ela pode tornar-se dialética, deixando vir à
tona sentidos que até então estavam ocultos. Benjamin chama a atenção, em suas teses, para o
momento em que uma constelação se forma e produz uma imagem, pela qual o passado irrompe
no presente: “O passado só se deixa capturar como imagem que relampeja irreversivelmente no
momento de sua conhecibilidade” (BENJAMIN, 2012, p. 243).
Benjamin chama de constelação a forma como os elementos a serem observados são dispostos, como sobre um tabuleiro ou mesa de montagem, bem como o ritmo de seus movimentos,
pelo qual se produz uma espécie de choque ou relâmpago; desse instante de luz é que advém a
conhecibilidade de um estado de coisas. Trata-se, portanto, de um conhecimento pela montagem,
em que o passado é atualizado pelo presente, uma investigação que está sempre a recomeçar.
Referindo-se às produções do cineasta alemão Harun Farocki, Didi-Huberman assevera
que

Montar: é tomar o tempo que for para recindir os tempos, para abri-los. Para reaprendê-los, reconhecê-los, devolvê-los ‘remontados’ para melhor cindir a violência do mundo. [...] A mesa de montagem seria, desse ponto de vista, um aparelho
dialético por excelência. [...] A dialética, como sugere Benjamin em seu texto sobre o Ursprung, não se reduz ao estabelecimento de uma organização intelectual
das coisas na história. Ela possui uma verdadeira rítmica calcada sobre a ‘matéria
daquilo que está desaparecendo’. Logo, ela é material e gestual, assim como é
preciso manipular na mesa de montagem os suportes, tocar os botões, encontrar
os ritmos certos (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 156 – 157, grifo do autor).

A montagem é um modo de apreensão do conhecimento, pois possibilita a compreensão
das coisas a partir do modo como elas se apresentam no agora, portanto um saber atual. Essa
forma de conhecimento exige, além do saber intelectual, uma prática de decifração que diz res124

peito ao inconsciente do tempo de cada objeto histórico. O conhecimento pela montagem é uma
forma de decifração que advém do ato de selecionar, dispor e confrontar “as coisas da história”.
Segundo Didi-Huberman, (2018, p. 156), quando uma imagem ou um acontecimento somente
substitui e faz desaparecer o precedente, tomando seu lugar, isso só faz com que um tempo seja
ocultado. Por outro lado, quando imagens ou acontecimentos são dispostos lado a lado, independentemente da ordem ou status dos mesmos, cria-se a condição e a possibilidade para que possamos confrontá-los, reconhecê-los e reaprendê-los. A montagem se apresenta como uma forma
especial de leitura, pois a “imagem que é lida - quero dizer, a imagem no agora da conhecimentabilidade - carrega no mais alto grau a marca do momento crítico, perigoso, que é o fundo de
toda leitura” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 109). Um trabalho que demanda tempo e paciência,
“talvez uma tarefa infinita. Essa tarefa demanda uma constante ‘retomada da leitura’, um reaprendizado constante, um reconhecimento e uma remontagem de todas as coisas” (DIDIHUBERMAN, 2018, p. 154).
Em Meu tio Roseno, a cavalo o túmulo de López é visto de longe pelo narrador, que mal
refere-se ao mesmo e segue adiante. Já na crônica A tumba de Lopes o narrador interrompe a viagem e se aproxima do túmulo, fazendo desaparecer a distância que antes havia. Junto ao túmulo
do mariscal, em gesto de reverência, ele se inclina e oferece flores ao presidente do Paraguai,
morto na batalha de Cerro Corá. Além do gesto simbólico, o visitante reflete acerca da batalha,
na qual o exército imperial brasileiro, fortemente armado, aniquilou o enfraquecido e faminto
exército paraguaio, comandado por Solano López: “na vergonhosa e sanguinária humilhação que
impusemos, o exército imperial brasileiro, às maltrapilhas e famintas forças paraguaias, de há
muito já vencidas” (BUENO, 2010, p. 21). Aqui o narrador coloca-se como crítico do exército
brasileiro que, além de vencer, humilhou o exército inimigo. Exército faminto e sem forças que,
só por isso, poderia ter sido rendido facilmente. Em vez da rendição, a violência ultrajante que
assinalou os últimos instantes da guerra, na qual Solano López e seus comandados foram mortos,
sem clemência.
Ao lado das imagens formadas pelas descrições das passagens que se referem ao túmulo
de López, podemos colocar outra imagem, formada a partir das considerações feitas pelo escritor
Mário Maestri, em artigo que trata dos últimos momentos da Guerra do Paraguai. Maestri, (2014,
p. 361), chama a atenção, entre outras coisas, para o uso exagerado da força e da supremacia
bélica do exército brasileiro em relação ao exército paraguaio. Segundo consta, o Brasil havia
adquirido duas mil carabinas automáticas, de longo alcance e alta precisão, capazes de disparar
vários tiros sem necessidade de recarregar. Com pontaria certeira, o exército brasileiro fazia cair
os combatentes paraguaios: “anciões encurvados, soldados doentes e estropiados e jovens
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imberbes, quase nus e semi-desarmados. [...] Não era combate, mas caça ao pombo!”
(MAESTRI, 2014, p. 361). A atitude do general Correia da Câmara e seu exército alinhava-se à
inequívoca intenção de Dom Pedro II de aniquilar completamente as forças paraguaias e seu
comandante. O imperador brasileiro preferia a morte do mariscal ao seu possível exílio, de onde
Solano López poderia voltar fortalecido.
Tanto na crônica A tumba de Lopes, quanto no artigo Quem matou o mariscal?, Wilson
Bueno e Mário Maestri retratam o lado sórdido da guerra. Segundo Maestri, crianças, jovens e
velhos sendo abatidos como pombos; segundo Bueno, na vergonhosa e sanguinária humilhação
que o exército brasileiro impôs às maltrapilhas e famintas forças paraguaias, há muito já
vencidas. Quando o narrador em Meu tio Roseno, a cavalo refere-se ao Aquidaban-Niguí e ao
túmulo de López, ambos ao alcance do olhar de Roseno, soa como um apelo ao leitor observador,
ou seja, para ele não esquecer as guerras que assolaram a região, a guerra e suas vítimas de
ontem e de hoje. Entre as quais, os índios guaranis, bêbados19 e maltrapilhos, a perambularem
pelas estradas da fronteira, retratados na crônica Índio & borracho: “Aí é que me revolto
brutalmente contra o céu e a manhã matogrossera: são os guaranis, os gloriosos índios guaranis,
ou o que restou deles – minados pelo alcoolismo, devorados pela cachaça ordinária que
conseguem nem que seja em troca das filhas [...]” (BUENO, 2010, p. 18).
Tomadas como imagens as passagens acima, e dispostas em um mesmo plano, o leitor
poderá movê-las e confrontá-las, formando uma constelação ou imagem dialética, pela qual
poderá compreender o passado histórico e como ele repercute no presente. Compreende-se, por
exemplo, como os efeitos de uma guerra do século dezenove refletem ainda hoje na economia e
na política paraguaia; compreende-se também que a atual situação dos povos indígenas, na
América Latina, é o resultado de um longo processo de exploração e marginalização, imposto
pela cultura e pela ganância do homem branco. Assim, a montagem possibilita que
acontecimentos separados pelo tempo possam ser unidos, produzindo sentidos capazes de
esclarecer o processo histórico; sentidos que não poderíamos obter a partir de imagens ou
acontecimentos, quando analisados isoladamente.
De acordo com Benjamin, os acontecimentos do passado adquirem no presente uma
legibilidade atual ou “conhecimentabilidade do agora”. Esta legibilidade advém de um instante
de fulgor, causado pelo aparecimento de um sintoma, de um mal-estar, de um momento de perigo
ou pelo choque entre elementos singulares, colocados em relação. É, pois, neste sentido que “o
passado se torna legível, logo conhecível, quando as singularidades aparecem e se articulam
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dinamicamente, umas com as outras - pela montagem, escrita, cinemática – como tantas imagens
em movimento” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 20). Esse instante de colisões forma uma
imagem dialética “descrita como ‘o modo que Outrora encontra o Agora num relâmpago para
formar uma constelação’. Nessa fórmula, o relâmpago nos diz o fulgor e a fragilidade dessa
aparição que deve ser captada no ar, uma vez que é fácil deixá-la passar sem vê-la” (DIDIHUBERMAN, 2018, p. 22, grifo do autor). Desse modo, não basta saber um acontecimento, é
necessário saber confrontá-lo com outros tantos, movimentá-los até que essa “contradança
rítmica” produza significações.
Na aldeia do cacique Tuvichá, Roseno deflora a filha do chefe indígena, o qual apela no
dia seguinte para que o visitante se case com a adolescente; indiferente, Roseno desvencilha-se
de pai e filha e segue seu caminho. Vista isoladamente, esta imagem só revela parcialmente a
violência cometida pelo visitante à jovem indiazinha. Mas basta colocá-la ao lado da imagem dos
índios, bêbados e esfarrapados, descritos por Bueno em Índio & borracho, para que possamos
ver o quanto elas têm em comum em termos de violência, tornando visível um processo que vem
de longa data: no passado o chefe guarani entregou a filha ao visitante, após este o intimidar com
armas de fogo; na crônica de Bueno, um retrato dos dias de hoje, os índios oferecem suas filhas
aos homens brancos em troca de aguardente, com a qual se embriagam. Desse modo, é a imagem
do presente, dos índios que se arrastam pelas estradas, que revela mais profundamente a imagem
antiga: o processo de violências e marginalização dos povos indígenas, instaurado no passado, se
agrava e se estende até os dias de hoje, sem qualquer perspectiva de mudanças. E dentro desse
processo, a mulher indígena continua a carregar o fardo mais pesado e, não raro, servindo como
moeda de troca.
Interessante observarmos que depois que Roseno deixa a aldeia indígena, e ainda na
região do Guairá, ele não mais estabelece contato com os índios da região. Provavelmente eles
estavam lá, mas para o viajante da época esta presença era irrelevante. E, ainda que em menor
proporção, eles já deviam padecer dos mesmos males, agora agravados e tornados visíveis pelo
tempo; miséria e vulnerabilidade retratadas na crônica Índio & borracho, na qual os encontramos
caminhando trôpegos e farrapos pelas estradas da fronteira.
Acerca da legibilidade de acontecimentos ou imagens, Didi-Huberman, (2018, p. 26),
lembra que para Benjamin a historicidade das imagens indica não somente que elas pertencem a
uma época determinada, mas mostra, primordialmente, que elas só atingem a legibilidade em
uma época determinada e a posteriori. Tomando como base as montagens do cineasta Harun
Farocki, o filósofo discorre sobre imagens aéreas do campo de Auschwitz, fotografado em 4 de
abril de 1944 por aviadores americanos que à época procuravam instalações nazistas. Nas
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imagens produzidas, e enviadas aos interpretes, foram identificadas uma central elétrica, uma
usina de carbeto e uma usina de hidrogenação de combustível. Apesar de visível, o campo de
Auschwitz passou despercebido aos olhos dos intérpretes das fotos: “Eles procuravam usinas de
produção e as encontraram facilmente. Mas foram incapazes de ver a usina de destruição, bem
maior, que se encontrava bem ao lado, no campo de suas imagens aéreas” (DIDI-HUBERMAN,
2018, p. 149, grifo do autor). Somente mais tarde, em 1977, é que as imagens em questão
alcançaram legibilidade. Isto porque, a partir da série de televisão Holocaust, dois funcionários
da CIA debruçaram-se mais uma vez “sobre os clichês aéreos de 1944 para ali ‘lerem’, enfim,
claramente, a organização do campo da morte, identificando sem dificuldades a rampa de seleção,
a fila daqueles que chegavam ao caminho que conduzia a Birkenau, as câmaras de gás...” (DIDIHUBERMAN, 2018, p. 149 – 150).
A legibilidade da imagem do campo de Auschwitz ocorreu após ela ser colocada em
relação com outras imagens, mas isso numa época bem posterior ao ano de sua produção. De
certo modo, algumas cenas descritas em Meu tio Roseno, a cavalo também alcançam maior
legibilidade quando articuladas com acontecimentos de épocas diferentes. Conforme observamos,
depois que Roseno passou pela aldeia guarani, ele não estabeleceu mais contato com os índios do
Guairá. Não obstante, se não aparecem à beira do caminho, ou são despercebidos pelo viajante,
os índios e suas questões ressurgem nas memórias do narrador, que conta a história anos mais
tarde e já imbuído de um olhar mais atento. Denunciando tais questões, as cenas descritas na
novela mostram as violências praticadas pelo homem branco contra os povos indígenas, os
confrontos com o colonizador e o aliciamento praticado pelos grileiros da região, os quais
contratavam os índios para a prática de atos ilícitos. Nesse sentido, a narrativa mostra o modo
pelo qual os guaranis são oprimidos e conduzidos para a margem da história, expulsos de suas
terras e esquecidos à beira das estradas.
A violência retratada em Índio & borracho, onde adolescentes indígenas são oferecidas
pelos próprios pais, em troca de aguardente, torna mais evidente a violência praticada por
Roseno à filha do guarani Tuvichá. O filete de sangue, deixado na esteira de cânhamo pela jovem
Agará, relembra o sangue de Aquilão, morto por tio Roseno. E esses rastros de dor e sangue,
quando dispostos lado a lado ou confrontados, desmascaram a violência encoberta por um
aparente romantismo que perpassa algumas histórias de heróis. Histórias como a que o próprio
autor da novela conta acerca de sua bisavó índia, a qual foi caçada a força e a laço pelo bisavô
alemão que a tomou como esposa. Na façanha do bisavô alemão reside o germe dos abusos,
descasos e violências retratadas em Meu tio Roseno, a cavalo, nem sempre visíveis ao leitor num
primeiro momento. Daí a necessidade de ampliar e aguçar o olhar, inquietar-se com a aparente
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calmaria do texto; tomá-lo como imagens, depois desmontar, decifrar e remontar essas imagens,
tornando-as legível, o tanto quanto possível.
Para Didi-Huberman, o conhecimento pela montagem acontece a partir da interrupção do
movimento de um estado de coisas, sua desmontagem e remontagem. O ato de desmontar supõe
o desconcerto e a queda; a interrupção “provoca um efeito de conhecimento que, de outra forma,
seria impossível. [...] Esse é o duplo regime descrito pelo verbo desmontar: de um lado, a queda
turbilhonante, de outro, o discernimento, a desconstrução estrutural” (DIDI-HUBERMAN, 2015,
p. 131, grifo do autor). A remontagem implica o reconhecimento dos elementos em jogo, bem
como a relação que eles estabelecem entre si. É isso que possibilita recolocá-los em movimento,
alterar suas rotas e observar seus ritmos. Desse modo, a montagem exige, ao mesmo tempo, um
conhecimento e um gesto, ou seja, o conhecimento dos objetos e a ação de dispô-los em nova
ordem, alterando seus movimentos. Significa dizer que não basta selecioná-los e colocá-los lado
a lado, pois “[n]ão se mostra, não se expõe, senão por meio do dispor: não as coisas em si
mesmas [...], mas suas diferenças, seus choques mútuos, suas confrontações, seus conflitos”
(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 79, grifo do autor). Gesto que deve ser repetido tantas vezes
quanto necessário for, para que se obtenha uma imagem que represente e torne legível um
determinado objeto ou acontecimento. Ainda neste sentido, Didi-Huberman observa que o
“trabalho de montagem é um ato de decisão, já que ele corta as imagens e faz com que elas
tomem posição umas em relação às outras” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 158).
No que concerne às singularidades e às oposições das imagens ou objetos da história, o
escritor lembra que é das confrontações e dos conflitos entre os mesmos que advém o
conhecimento pela montagem.
É, de fato, de montagem ou de re-montagem que se deve falar, consecutivamente,
para qualificar a própria operação histórica: enquanto procedimento, a montagem
supõe a desmontagem, a dissociação prévia do que foi construído, daquilo que,
em resumo, ela apenas remonta, no duplo sentido da anamnese e da recomposição
estrutural. [...] A montagem aparece como operação do conhecimento histórico na
medida em que caracteriza também o objeto desse conhecimento: o historiador
remonta os ‘restos’, porque eles próprios apresentam a dupla capacidade de
desmontar a história e de montar junto os tempos heterogêneos, Outrora com
Agora, sobrevivências com sintomas, latências com crises... (DIDI-HUBERMAN,
2015, p. 132 – 133, grifo do autor).

Compreender o processo de montagem em Meu tio Roseno, a cavalo requer levar em
conta o aspecto fragmentado e anacrônico da obra: a sobreposição dos tempos, pela qual as
memórias do presente (céus) e as memórias do passado (entrecéus) se fundem ou se chocam,
fazendo com que outras histórias irrompam no mesmo espaço tempo da viagem de Roseno; as
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memórias do personagem e do narrador que ora se fazem distintas, ora se fazem uma só; as
histórias fictícias que tomam o lugar da história oficial. Além disso, são as percepções e os
sentimentos de alegria e tristeza, esperança e desencanto que caracterizam o estado de espírito do
personagem e estabelecem o ritmo da narrativa. Além destes aspectos, que apontam para um
borramento de fronteiras na novela de Bueno, interessa observar que em determinados momentos
da narrativa o estado de plena consciência do personagem dá lugar a um estado de sonho ou
alucinação.
Na novela de Bueno, o modo como a ficção toma o lugar da história oficial constitui-se
num modo de observar a história sob um novo ângulo, remontando-a de outra maneira. Neste
sentido, o saber lógico e consciente é reforçado por um saber inconsciente, que provém da
decifração dos sonhos, da ordem das premonições e encantações. Desse modo, compreende-se as
coisas do mundo sob outro olhar, seus aspectos objetivos e subjetivos, materiais e psíquicos;
aspectos que dizem respeito às instâncias materiais e psíquicas do conhecimento, às quais DidiHuberman denomina de arqueologia material e arqueologia psíquica, respectivamente.
Discorrendo acerca da novela de Bueno, os professores Perci Schiavon e Peter Pál Pelbart,
em Subjetividade literária, lembram que ao adentrarmos as vias fronteiriças de Meu tio Roseno,
a cavalo ingressamos “numa atmosfera alucinógena, da qual não se sairá mais até o fim da
cavalgada. [...] O real se deixa tocar no alto tempo: ‘sete céus’ cadenciam a narrativa,
intercalados ainda de ‘entre-céus”’ (SCHIAVON, PELBART, 2020, p. 39). Segundo os autores,
os entrecéus representam uma fenda no firmamento, por onde vazam tempos inapreensíveis. E
no inapreensível residem as memórias, os sonhos e as alucinações, ligados à presença e ao uso
encantatório da língua guarani. Notadamente, no quarto dia da viagem as lembranças do passado
predominam e determinam o ritmo da narrativa, momento em que Roseno “cavalga” céus e
entrecéus, emendando o dia com a noite. É como se, nesse momento, o tio se deixasse levar pela
correnteza ou ticavacuá 20 do tempo, e sua lucidez cedesse lugar a um estado de sonho ou
alucinação, estimulado pelas palavras guaranis: “Mba’esporomondîihá, engrolava, pitando o
cachimbo, bem velha, e bruxa, a Avó índia do tio [...], o tio no ticavacuá do tempo. Cunãmbayé,
Ñe’ê ” (BUENO, 2000a, p. 54).
Narrativa fragmentada, tempos heterogêneos, hibridismo linguístico, subversão dos
gêneros narrativos e borramento de fronteiras caracterizam a novela Meu tio Roseno, a cavalo,
fazendo com que o texto literário adquira aspectos de montagem. O texto como uma imagem que
mostra ao invés de dizer, onde o conhecimento é dado pela montagem de seus elementos e
tempos, dispostos na narrativa de forma dispersa ou irregular. Uma obra inacabada, que exige o
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olhar atento e a cumplicidade do leitor para a produção de sentidos. É desta forma que Bueno
escreve suas narrativas, deixando espaços vazios que deverão ser preenchidos pelos leitores, o
que poderá ser feito com maior ou menor facilidade, a depender do conhecimento que cada um
possa ter acerca da história pessoal, da produção literária e do estilo do escritor.
Característica marcante na escrita de Bueno é a comunicação ou interpenetração entre
algumas de suas obras, ou seja, a presença em uma nova história de fragmentos de obras já
publicadas; além disso, é comum em suas narrativas a presença de nomes de pessoas familiares,
às quais o autor concede outra existência em suas ficções. Em ambos os casos, essas presenças
artificiosas conferem à obra o aspecto de montagem ou constelação. É o que acontece, por
exemplo, em Mano, a noite está velha (2011), último romance do escritor, onde podemos
encontrar crônicas já publicadas. Este romance apresenta uma narrativa cheia de saudosismo, na
qual Frederico, alter ego do escritor, escreve uma espécie de carta ao irmão morto, como forma
de dar vazão a sua tristeza e solidão; sentimentos causados pela idade avançada, pela vida vazia e
pela iminência da morte, a qual Frederico sente se aproximar, trazida pelo tempo que já levou
seus amigos e familiares.
O romance Mano, a noite está velha traz na íntegra ao menos três crônicas, dos livros
Diário Vagau e Bolero’s Bar, inseridas à narrativa e sem os títulos, as quais funcionam como
fragmentos ou capítulos do romance. Do livro Diário Vagau, (2007a, p. 29), a crônica Cão
Intimo; do livro Bolero’s Bar (2007b, p. 69 – 74), as crônicas Rude é a ternura dos solitários e
Mano, a noite está velha. Acentuando o caráter de montagem, o romance traz o mesmo título da
crônica Mano, a noite está velha.
No romance Amar-te a ti nem sei se com carícias (2004), o narrador protagonista se
assemelha bastante ao narrador de Mano, a noite está velha. Naquele, enquanto espera a morte
chegar, o septuagenário Leocádio anota suas memórias em um caderno, as quais revelam seu
estado de solidão e desencanto com a vida. Como marca de seus momentos felizes, tanto
Frederico quanto Leocádio relembram suas aventuras amorosas, nas quais jovens de corpos
apolíneos revivem e aquecem seus devaneios. Iguais devaneios e fantasias que fazem passar as
horas das também personagens narradoras de Mar Paraguayo (1992) e Mascate (2014), novelas
escritas por Bueno, cujas protagonistas, velhas marafonas aposentadas, se assemelham muito aos
personagens Frederico e Leocádio. Em tudo se parecem, seja pelas lembranças e solidão que
padecem, seja pelas fantasias sexuais que todos eles e elas imaginam com amantes jovens e
cheios de vida. A vida que se esvai, envelhece e falta aos protagonistas solitários e derruídos, das
obras citadas, que agora flertam com a morte.
As características apontadas na escrita de Bueno, tanto são importantes para o estudo e
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compreensão de sua obra, como dizem respeito ao seu processo criativo. Neste sentido, suas
narrativas contêm histórias já contadas, reais ou inventadas, por ele mesmo ou por outrem;
“histórias dos outros, ainda que estas sejam histórias profundamente nossas e que só não são dos
outros porque as descobrimos primeiro” (BUENO, 2018, p. 1). As obras de Bueno, quase sem
exceção, exigem certo trabalho do leitor quanto ao processo de reconstrução das mesmas. São,
pois, obras inacabadas, cujos sentidos são criados pela conexão de elementos constelares, os
quais o leitor precisa captar e decifrar. É nesse sentido que José Castello salienta que Wilson
Bueno “acredita que fabula, que só transmite impressões, que faz piadas tolas e caseiras, e que
somos nós, seus leitores, que pensamos em seu lugar” (CASTELLO, 2011, p. 23).
No ensaio A penteadeira de Wilson, o escritor José Castello presta uma homenagem ao
escritor e amigo, destacando sua pluralidade, seu estilo e sua maestria com as palavras. Estas,
segundo Castello (2011, p. 23), o escritor as usava como fantasias ou mantos que o protegiam do
mundo real e hostil. Na frente do computador ou da velha máquina de escrever, à qual Castello
chama de penteadeira, Bueno vestia muitas fantasias, multiplicava-se. Dessa forma, desafiava a
vida inventando mundos, histórias e personagens; espaços e tempos nos quais ele fazia conviver,
lado a lado, bichos e homens, doutores da lei e velhas marafonas, poetas e michês baratos. A
velha penteadeira, rangente máquina de escrever, é a mesa de montagem de onde nascem suas
criaturas. Ali o escritor arma-se contra as hostilidades do mundo, criando mundos que seguem
outra ordem. Segundo Castello, Bueno opunha-se à boa ordem, pensava sem ordem, pensava por
imagens, em ziguezague:
Wilson semeia a liberdade. Semeia certa desordem – que sustenta sobre uma
ordem sutil: a da beleza. [...] Wilson pensa por imagens. Para pensar, imagina.
Pensa por histórias, anedotas, ilusões, fofocas, versões. Pensa por aproximação pensa em ziguezague. [...] Pensa aos saltos (dança folclórica). Tem seu folclore
pessoal, seus personagens, seus bichos (zoofilia, bestiários, cães desdentados) e,
mexendo as peças no tabuleiro da razão, pensa ‘sem raciocínio’, mas por
demonstração (CASTELLO, 2011, p. 22 – 23).

Como de uma mesa de montagem, nascem do engenho de Bueno os fragmentos ou
histórias que ele escreve e reescreve. É assim, pois, que o escritor ourives extrai da pedra bruta,
ou seja, da linguagem a joia preciosa, a sua obra de arte, a qual é entregue aos leitores que a
recebem e a percebem como arte “inacabada”, um jogo de montar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A novela Meu tio Roseno, a cavalo apresenta uma narrativa fragmentada, contada a partir
das muitas memórias que ressurgem na mente do narrador, o qual reconstrói a tumultuada
história do personagem. A história é contada a partir de tempos e acontecimentos que, em vez de
serem contíguos, aparecem dispersos ou desmontados ao longo da narrativa, a qual se caracteriza
pela não linearidade, remontada com memórias, histórias e tempos heterogêneos. De modo
análogo, não há unicidade ou constância no ponto de vista do narrador da novela, pois ao mesmo
tempo em que o mesmo imprime o ritmo e a forma da narrativa é também moldado por ela,
deixando transparecer seu caráter complexo e anacrônico. Além destas, outras características
podem ser apontadas na obra citada, como o experimentalismo e o hibridismo linguístico, marcas
recorrentes em Wilson Bueno e que dizem respeito ao seu estilo de escrita. O trabalho esmerado
de pesquisa, escrita e reescrita e o período de cinco anos, até o livro ficar pronto, comprovam a
total entrega do escritor a sua criação. O livro de pouco mais de oitenta páginas é uma verdadeira
obra aberta, a qual convida o leitor a participar de sua construção e a desvendar seus enigmas.
No primeiro capítulo desta pesquisa discorremos brevemente acerca da vida e obra de
Wilson Bueno, evidenciando sua relação com a literatura, da qual e para a qual ele dizia viver.
Ainda neste capítulo buscamos refletir a respeito do narrador da novela Meu tio Roseno, a cavalo,
com base em textos teóricos que tratam da narrativa. Pelas análises, verifica-se que a novela
apresenta um narrador de tipologia complexa ou anacrônico, em razão do aspecto heterogêneo e
fragmentado da narrativa. A história trata de uma viagem que aconteceu antes do nascimento do
seu narrador, o qual é sobrinho do viajante protagonista e que, baseado em memórias e
suposições, relata a jornada do tio. Desta forma, elementos como narrador, tempo da narrativa e
memória são postos em evidência logo no começo da novela. Ao tempo cronológico da viagem
sobrepõem-se as lembranças e histórias do passado do personagem; fragmentos do passado
recolhidos pelo sobrinho que reconstrói e relata as memórias do tio.
O narrador conta a história de Roseno valendo-se daquilo que ouviu acerca de suas
viagens e aventuras. Neste sentido, tem-se um narrador clássico ou contador de histórias, o qual
Walter Benjamin, (2018, p. 140), considera como o único que sabe contar uma história
devidamente. Mas nem todas as vivências de Roseno são exemplares ou expressam sabedoria e,
por esta razão, elas não estariam à altura de serem repassadas de uma geração para outra, sendo
este o princípio básico das narrativas clássicas. Por esse viés, o narrador da novela de Bueno não
se comporta como um modelo perfeito de contador de histórias, segundo o conceito
benjaminiano. O protagonista da novela é descrito como um ser comum, ora agindo com
grandeza de espírito, ora comportando-se como vilão. Além disso, o narrador faz conjecturas
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acerca do passado do personagem, adivinhando-lhe os pensamentos e segredos pelo poder da
onisciência que possui, caraterísticas estas atreladas ao gênero romance. Desse modo, o narrador
em Meu tio Roseno, a cavalo ao mesmo tempo em que apresenta as características do contador
de histórias, ligado à oralidade, também possui as características do narrador do romance, ligado
a escrita e à teoria da narrativa. Embora possuindo características de ambos, ele não se quer fiel
nem a um nem a outro, ou seja, em vez de caracterizar-se como um ou outro, caracteriza-se como
um e outro.
Acerca do narrador pós-moderno, Silviano Santiago, (2002, p. 52), esclarece que a ele
pertencem a palavra e a sabedoria, mas elas são de pouca valia na pós-modernidade. Por isso este
narrador subtrai-se da ação narrada, a qual acontece no agora e diz respeito a pessoas ou
acontecimentos observados e narrados em tempo real, ao modo de uma reportagem,
aproximando a produção literária das produções jornalísticas. Não mais a experiência e o bom
conselho, mas a juventude, o agora e a ação dizem respeito às narrativas pós-modernas, as quais
inventam “ações silenciosas dentro do precário. Inventando o agora” (SANTIAGO, 2002, p. 58).
Narrativas em que os personagens em vez de olharem para o leito de morte, como quer Benjamin,
olham para o sol e para a vida. Ao contrário dos narradores que contam histórias a partir de suas
memórias, como é o caso na novela de Bueno, o narrador pós-moderno não tem nenhuma
história pronta para contar, ou seja, ele move-se no presente à procura de acontecimentos que
possam ser transformados em histórias vivas.
Embora a novela Meu tio Roseno, a cavalo contenha características do narrador clássico,
ela também apresenta características que condizem com outras tipologias de narrador. Não
obstante, a narração simultânea de tempos e histórias heterogêneas, que se interpenetram, diz
respeito e evidencia o aspecto anacrônico do narrador da novela, cujo final enigmático, sempre a
recomeçar, aponta para o caráter experimental, complexo e aberto da obra. Constata-se que a
tipificação do narrador em Meu tio Roseno, a cavalo é relativa, pois a preponderância de um ou
outro tipo está atrelada aos momentos e movimentos da narrativa.
No segundo capítulo investigamos a questão da memória em Meu tio Roseno, a cavalo à
luz das teorias que tratam do tema. Constata-se que o relato feito pelo sobrinho de Roseno, em
uma época posterior aos acontecimentos, apresenta-se de forma fragmentada e não linear,
advindo daí os aspectos heterogêneo e anacrônico da memória. Neste caso, ela funciona como
uma passagem mal iluminada entre o passado do personagem e o presente do narrador. Acerca da
memória, Candau (2016, p. 09) lembra que o ato de rememorar é, acima de tudo, uma forma de
atualizar e reconstruir o passado. No entanto, essa reconstituição é parcial, uma vez que o
passado que ressurge é afetado pelas questões do presente. A história de Roseno é reconstruída a
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partir de fragmentos de sua breve e turbulenta jornada; restos de uma existência recolhidos pelo
sobrinho narrador; memórias sobrevivente ou inventadas, pelas quais o passado é restaurado no
presente. De acordo com Candau (2016, p. 61), a memória pode ser definida “como uma forma
particular de conhecimento dos acontecimentos do passado, consistindo, da parte de quem
rememora, em reativá-los e ordená-los, em parte ou totalmente, de maneira verídica ou errônea,
ou ainda meio-verdadeira ou meio-falsa”.
Em A memória coletiva, Maurice Halbwachs dá ênfase para o aspecto social da memória
enfatizando que nossas lembranças “permanecem coletivas, e elas nos são lembranças pelos
outros” (HALBWACHS, 2004, p. 30). Neste sentido, uma corrente de pensamento social é
imprescindível à sobrevivência de um passado que se quer salvaguardar, pois o que uma pessoa
relembra pertence muito menos a ela do que ao grupo do qual ela faz parte. Desse modo, pode-se
dizer que as recordações pelas quais o narrador reconstrói a história de Roseno, além de serem
memórias restauradas ou inventadas, são também memórias herdadas. Herança esta que
sobreviveu aos tempos, graças ao seu compartilhamento entre os familiares e pessoas próximas a
Roseno. Da mesma forma, ao recontar as vivências do tio, o sobrinho narrador perpetua no
tempo a memória de sua família, de seu grupo social ou comunidade.
O narrador da novela faz menção às guerras que afetaram a vida do tio, parentes e
pessoas próximas a ele. No entanto, estes acontecimentos não constam nos livros de história. A
partir daí, depreende-se que a obra literária dá ênfase e visibilidade aos eventos e personagens
anônimos, negligenciados pelas narrativas oficiais, ou seja, a novela de Bueno propõe, entre
outras questões, uma leitura a contrapelo da história, conforme as teses de Benjamin sobre o
conceito de história. Meu tio Roseno, a cavalo é uma espécie de viagem ao contrário da ordem
dos acontecimentos, onde questões familiares e locais ensejam reflexões em outros âmbitos, ou
seja, questões que dizem respeito desde as necessidades básicas de sobrevivência do ser humano
às questões históricas e existenciais. A narrativa mostra, a um só tempo, os aspectos nobres e
torpes do caráter do personagem, dentro de um cenário que lhe é imposto historicamente. Assim,
o narrador lança um olhar dialético que ora enaltece e ora reprova as atitudes do tio viajador, ou
seja, relembra suas tragédias, coragem e altruísmo, mas não o exime de suas faltas e vilanias,
como a mostrar a frágil e mal delineada fronteira que separa herói e vilão, o humano e o animal
no mesmo ser.
No terceiro capítulo desta pesquisa discutimos a questão do anacronismo em Meu tio
Roseno, a cavalo, ou seja, evidenciamos e discorremos acerca do imbricamento de memórias,
histórias e tempos heterogêneos na narrativa. Neste sentido, o tempo e as lembranças que dizem
respeito aos acontecimentos da viagem de Roseno (céus), disputam espaço com as lembranças
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pretéritas do viajante (entrecéus), fazendo da narrativa uma viagem ao contrário do tempo e da
história, daí seu caráter anacrônico. Além disso, evidenciamos questões que dizem respeito à
estética da obra de Bueno, entre elas o caráter pictórico do texto e a decifração da narrativa pela
técnica da montagem. Acerca do anacronismo, Didi-Huberman (2015, p. 34) o define como “a
intrusão de uma época em outra”, e mais adiante: “O anacronismo como ‘definição a contrário’
da história também fornece a definição heurística da história como anamnese cronológica,
remontagem do tempo a contrário da ordem dos acontecimentos” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.
36, grifo do autor).
Enquanto viaja, os sonhos de Roseno são embalados pelas ternas lembranças de Doroí e da
filha que nascerá em breve. E assim como as pesadas e escuras nuvens encobrem o sol de janeiro,
também as lembranças aziagas do passado embotam a alegria de Roseno, trazendo incertezas e
temores quanto ao destino de Andradazil. Ao tempo da viagem juntam-se as memórias de um
passado insepulto. São, pois, esses fragmentos de velhas histórias que o sobrinho recolhe,
remonta e conta para o leitor, muitos anos mais tarde, dando à novela um caráter de viagem
memoriosa. À medida que o viajante solitário avança no tempo e no espaço, tanto a paisagem ao
seu redor muda de cor, como o ritmo da cavalgada se torna mais veloz. As cores da natureza e o
ritmo vertiginoso tanto indicam o estado de ânimo de Roseno, denunciando suas incertezas e
pressa, quanto dão movimento e cor à narrativa. Esses e outros elementos estéticos, presentes em
Meu tio Roseno, a cavalo conferem à novela os aspectos de montagem e de obra inacabada.
Desse modo, conforme observa Santiago (2019, p. 32), o leitor é convocado a abandonar sua
posição tranquila “de cliente pagante na sociedade burguesa” e participar ativamente na
construção dos sentidos da obra.
Por fim, pode-se dizer que a novela Meu tio Roseno, a cavalo é, em seu conteúdo e forma,
uma narrativa de viagem, ou viagem-narrativa, na qual as cores do presente abrem-se e deixam
entrever outros tempos e outras histórias; recriação e pintura da história do tio viajante, seus
sonhos e precipícios, céu de estrelas e tormentas.
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