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Vislumbramos em Quarup, romance de Antônio Callado2, uma multiplicidade de 

fontes temáticas que, em sua especificidade formal e/ou literária, compôs uma fascinante 

imagem do Brasil como país incompleto, que está constantemente sendo inventado. Foi 

publicado em 19673,  causando forte impacto tanto no que tange ao público,  como na 

crítica especializada.  De acordo com  Renato Franco, o romance “se dirigia [...]  a um 

público que, tendo perdido a revolução na realidade, quer conservá-la viva, pelo menos 

no  livro”  (FRANCO,  1999,  p.  145).  Conflui  nessa  obra  um  amálgama  de  tópicos 

polêmicos que dominavam até então o debate político e existencial da época: a prelazia 

da Igreja Católica com a crescente politização de seus sacerdotes; a fundação das Ligas 

Camponesas  e dos Sindicatos  de Trabalhadores  Rurais;  a organização e mentalização 

popular  do  Partido  Comunista  e  grupos  trotskistas;  as  perseguições  e  torturas  aos 

guerrilheiros pelos militares; a burocracia do Estado; a revolução sexual; o feminismo; a 

proteção  aos  índios;  as  drogas,  etc.  A  meu  ver,  ainda  que  obteve  reconhecimento 

nacional  à  época  de  sua  publicação,  Quarup é  um  livro  cuja  vitalidade  poética 

excepcional  tem  sido  estranhamente  esquecido  pela  crítica  literária  brasileira 

contemporânea – seja ela acadêmica ou não.

Nas palavras de Mires Bender,  Quarup, apresenta “uma reflexão sobre o Brasil 

daquele momento, conforme é visto pelas personagens que desfilam na narrativa, e a sua 

idealização em busca do país que desejam formar”  (Bender, 2010, p. 2).  O número de 

personagens  nomeadas  excede  a  cinqüenta  que  através  dos  diálogos  –  o  romance  é 

1 Graduada  em Ciências  Sociais  pela  UNESP,  campus  de  Araraquara.  Mestranda  em Letras,  área  de 
concentração em Literatura e Vida Social. UNESP – Universidade Estadual Paulista, campus de Assis. 
natrizz@hotmail.com
2 Além de romancista, Callado praticou atividade de biógrafo, dramaturgo e jornalista. Publicou mais de 20 
livros, entre eles Madona de Cedro (1957), Reflexos do Baile (1976) e Bar Don Juan (1971). 
3 Recordemos que é o mesmo ano da estréia de Terra em Transe, filme de Glauber Rocha; da peça O rei da 
vela, de Oswald de Andrade; e inauguração o Tropicalismo na voz de Caetano Veloso em Alegria, alegria,  
no festival  Record  de  Música.  Como já nos sinalizou Roberto  Schwarz:  “para  a  surpresa  de  todos,  a 
presença cultural da esquerda não foi liquidada naquela data”. (SCHWARZ, R. 1992, p. 89.)
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estruturado quase integralmente  sobre estes  -  expressam suas  vozes.  O que salta  aos 

nossos olhos é que o uso do narrador em terceira pessoa – tomado costumeiramente como 

aquele que invade a intimidade dos personagens, relevando-lhes o mundo interior - não 

pesa no fio narrativo.  Como uma câmera cinematográfica,  o leitor se sente dentro de 

cena. Por esse processo, espécie de recurso estilístico, Callado consegue ser generoso em 

relação  às  discursos  dissonantes  que  ora  se  entrechocam,  ora  se  complementam,  por 

vezes se sobrepõem. 

De tal sorte, a hipótese central de minha leitura é que os discursos heterogêneos - 

plasmados  pelos  personagens -  perpassariam como uma espécie  de  fio  subterrâneo o 

espectro da tradição do pensamento político-social  brasileiro.  Para isso, o enfoque do 

texto será o exame de alguns personagens-chave, os recortando na figura de Otávio, um 

“comuna das entranhas” e ex-militante do Partido Comunista; Fontoura, o chefe do Posto 

Capitão  Vasconcelos,  no Alto Xingu e  o protagonista,  padre Nando.  Os personagens 

revelariam assim as tendências da estrutura social brasileira e por decorrência, revelariam 

uma dimensão fundamental do próprio processo de modernização “incompleta” do país.

Desmisficações de Otávio 

Encontramos na composição dos diálogos da passagem abaixo o tom das tensões 

entre os personagens envolvidos. Toma-se o imbróglio acerca da estrada como o eixo da 

discórdia.  A  Transbrasiliana,  também  conhecida  como Rodovia  Belém-Brasília (BR- 

153) foi inaugurada em 1959 no governo de Juscelino Kubitschek. É a principal ligação 

do Meio-Norte do Brasil (estados do Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá,  Goiás) com o 

restante do país, tornando-se importante corredor de circulação e escoamento de bens de 

consumo.  A estrada enunciaria,  no texto literário,  o signo da modernidade capitalista. 

Vejamos:

-  Condenados  sem remissão  –  disse  Otávio.  –  [...]  As  índias 
todas conhecem ervas que fazer abortar. Não se iluda não, padre, na 
reserva da pureza já existem os germes impuros. E mesmo para salvar 
os índios como bichos ornamentais e como objeto de estudos para os 
Smithsonian  Institutes  é  preciso  antes  salvar  o  Brasil.  Inútil  querer 
preservar um filete de água pura num cano de esgoto.

- Mas tudo tem de ser feito ao mesmo tempo – disse Nando.
- Existem trabalhos centrais, vitais – disse Otávio.
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- A Revolução – suspirou Vilar, sabendo o que vinha.
- Claro, que a Revolução e ela só poderia ser desfechada por um 

homem como você, Vilar. 
- Mas você sabe que eu acredito em estradas – disse Vilar.
- Mas estradas para quê? – disse Otávio. – Isto é que você deve 

perguntar para você mesmo. 
-  Ué  –  disse  Vilar  -,  para  os  brasileiros  andarem.  Para  se 

conhecerem.
-  A  única  estrada  que  teria  podido  trazer  esse  encontro  dos 

brasileiros foi a que abriu a Coluna Prestes – disse Otávio. 
[...]

- Vilar – disse Otávio irritado - é uma espécie de máquina de 
desbravar.

-  É  preciso  que  alguém  desbrave,  velhinho.  –  disse  Vilar  -, 
depois outros verão o que vão fazer com o roçado.

- Vão deixar crescer o capim outra vez – disse Otávio. – Para 
eles próprios pastarem. 

- Ah, Otávio – disse Vilar -, se me derem tudo que preciso calço 
a  Transbrasiliana de  um jeito  que nunca mais  crescem nem pó em 
cima.  Os  brasileiros  vão poder  patinar  do  Oiapoque  ao  Chuí! 
(CALLADO, 1974, p. 146-148.)

Enquanto Vilar, herdeiro do imaginário positivador da modernização capitalista, 

expressa a tendência da ideologia nacional-desenvolvimentista4, Fontoura, por sua vez, ao 

rechaçar a relevância de sua construção, se aproxima de um sentimento anti-capitalista 

ainda  sem  muitos  contornos  definidos.  O  primeiro  é  um  otimista  acerca  das 

possibilidades do Brasil,  antevendo no desbravamento das matas a integração de uma 

nação “fadada a dar certo”; o segundo, grande defensor da causa indígena, despreza a 

alcunha de “brasileiro” aos mesmos, o que nos remete a um universalismo. 

O personagem Otávio nos chama a atenção por dois aspectos. Por um lado, ele é 

conivente com a opinião de Fontoura sobre a inutilidade da construção de estradas. Há, 

nos  dois  personagens,  uma  afinidade  eletiva  que  os  afastam  da  doutrina  do  Partido 

Comunista  que,  em  sua  formulação  etapista  propagava  que  o  “atraso”  brasileiro, 

necessitaria da consolidação de uma ordem social democrático-burguesa (competitiva), 
4 Denominou-se “política econômica desenvolvimentista” a  postura governamental  que ganhou força a 
partir  da  década  de  1950 e  que,  baseada  na  meta  do crescimento  da  produção  industrial,  propagou  a  
concepção de superar o atraso do país para se igualar aos países do Primeiro Mundo. Para tanto, contou  
com o apoio teórico de três grupos que variam em torno dessa discussão: a Comissão Econômica para a 
América  Latina  (CEPAL);  o  Instituto  Superior  de  Estudos  Brasileiros  (ISEB);  e  o  Partido  Comunista  
Brasileiro (PCB). Salvando as diferenças e especificidades de cada grupo, o foco dos intelectuais era os  
“[...]  obstáculos  ao desenvolvimento  do capitalismo no Brasil,  no intuito,  sobretudo de remover  essas  
barreiras em nosso caminho para o moderno” (ARANTES, 1992, p. 15).
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para só assim pensar em socialismo. A vista disso, não é à toa que Otávio seja retratado 

justamente como ex filiado do PC, sem desatar-se, porém, ao comunismo. Por outro lado, 

Otávio ironiza a postura de Fontoura ao ensinar os índios a se manterem selvagens assim 

como, na réplica ao padre Nando, retira-lhe a ilusão de “reserva da pureza” atribuída às 

comunidades  indígenas.  Desligado  institucionalmente  das  visões  partidárias  e/ou 

religiosas, Otávio injeta doses de retidão em suas concepções: quer sobre o arruinamento 

da cultura indígena encabeçada pelo homem civilizado (de cuja abertura de estradas seria 

o  primeiro  passo  rumo  à  transição  capitalista-moderna),  quer  sobre  uma  suposta 

superestimação da cultura indígena pelo mesmo homem civilizado (embutida na estrutura 

de  sentimento  anticapitalista).  Em  outro  momento  do  romance  a  lucidez  “otaviana” 

resplandece. Julguei pertinente remetê-la:

- [...]  Mas você sabe que de quando em quando ocorrem aqui 
tremendas surras de marido traído em mulher?

- Bem – disse Nando -, isto...
-Isto você talvez aceite por fazer parte muito integrante do que 

você considera fundamental na natureza, na ética do bom selvagem sei 
lá. Para Otávio foi um golpe profundo a descoberta de que o índio tem 
ciúme de alguma espécie. 

Lídia riu e continuou:
- Otávio acreditava de tal maneira na naturalidade do amor livre 

e na possibilidade de destruir por completo o ciúme burguês que teve 
sua única rixa com Lênin a esse respeito. (CALLADO, 1974, p. 139)

No  caso  acima,  ainda  que  o  Otávio  esteja  ausente,  ele  serve  de  suporte 

comunicativo para o diálogo travado entre Nando e a psicóloga Lídia.  É notável que, a 

existência  de  relações  monogâmicas  no  Xingu,  sobressaltou  as  lentes  do  comunista. 

Engels,  no clássico texto  A origem da família,  da propriedade privada, e do Estado, 

analisa historicamente as formas societárias que se sucederam a partir da dissolução da 

comunidade primitiva  e conclui  que a  família  (ou casamento  monogâmico)  corrobora 

para a manutenção do regime de propriedade privada. Daí então o rechaço da corrente 

comunista  às  relações  conjugais  monogâmicas.  O  choque  de  culturas  foi  fatal  para 

Otávio. Sua adesão simpática aos colonizados não escapa às descobertas contraditórias.

Paira  uma áurea  de mistério  sobre modo de vida do índio. Adentramos  numa 

discussão  espinhosa.  “Sabe-se  que  os  índios  trabalhavam  sempre  o  suficiente  para 
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garantir a subsistência sua e dos seus e, o restante do tempo era dedicado ao lazer e aos 

seus rituais cotidianos. Não havia uma preocupação tal como os brancos em  acumular 

riquezas” (SILVA, 2007, p. 201). Ou seja, a noção de excedente econômico e de lucro 

inexiste no seu horizonte. A coerência e estabilidade desse modelo de organização sócio-

econômica,  sobretudo  em  relação  ao  meio-ambiente,  elevam-se  à  atual  demanda  da 

civilização ocidental  a qual,  despida do ávido desejo por “crescimento” a todo custo, 

enseja uma nova consciência política. 

Refiro-me à crítica ao progresso desenfreado e pouco humano, dimensão prescrita 

na  metáfora  do  “Anjo  da  História”  benjaminiano.  Entrevemos  hoje,  no  alvorecer  do 

século  XXI,  que  o  colapso  da  modernização  e  no caso do Brasil, o  esgotamento  do 

“projeto desenvolvimentista”,  se converteram em testemunho eloqüente dos limites da 

modernidade  capitalista  de  cuja  “crise  ecológica”  é  o  expoente  mais  visível  e  a 

conseqüência direta. Ora, nesse sentido a revitalização da teoria social crítica – que, alude 

à necessidade de um abandono da aposta na modernização - não só pode como deve, 

resgatar  elementos  resguardados aos  povos não civilizados  como fonte de inspiração. 

Contudo, o calibre de uma constatação desse porte, não pode desabar no reconhecimento 

de uma fórmula mágica. Isso porque, como bem atesta o personagem Otávio, o mundo 

primitivo engendra surpresas paradoxais. A imagem dos índios “como bons  selvagens, 

puros e incorruptíveis. Aquele ser em sintonia perfeita com a natureza, desprovido da 

maldade européia, heróico por existir”  (SILVA, 2007, p. 203) abre precedente para as 

clássicas idealizações. 

No  caso  do  Brasil,  por  exemplo,  a  transfiguração do  índio  na  literatura  foi 

histórica  e  psicologicamente  importante,  porque o considerou “um altivo  antepassado 

fundador, que, justamente por ser idealizado com arbítrio, satisfez a necessidade que um 

país  jovem  e  em  grande  parte  mestiço  tinha  de  atribuir  à  sua  origem  um  cunho 

dignificante.” (CÂNDIDO, 2007, p. 50) Por esse prisma, o romantismo deu-lhe cor local 

“assimilando-os ao cavaleiro medieval, embelezando os seus costumes, emprestando-lhes 

comportamento requintado e suprema nobreza de sentimentos” (CÂNDIDO, 2007, p. 50). 

O retoque decisivo reverberará no imaginário popular. No limite, o índio deu ao povo 

brasileiro a ilusão compensatória de um herói puro e bom, genuinamente brasileiro. 
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Assim, tanto nas ciências sociais quanto na representação literária entrevemos em 

alguma medida (e salvando as devidas proporções) certa  tonalidade épica à figura do 

índio.  Nesse  sentido,  o  tratamento dado  por  Callado  destoa  da  plataforma  até  então 

vigente.   Ele  acolheu  e  deu  dignidade  própria  a  expressão  lingüística  do  indígena, 

mostrando que seria possível uma cultura menos senhorial, porém, em tensão dialética 

com as disposições do mundo vivido. Mostrou-nos, assim uma faceta inexplorada das 

comunidades indígenas. Aliás, em  Quarup Callado trabalha em diversas ocasiões com 

“quebras de expectativas”. 

Melancolia em Fontoura 

O único interesse do sertanista Fontoura, além das doses cavalares de cachaças, é 

proteger e preservar o índio da destruição causada pelos  avanços do progresso. É com 

pesar que ele se dá conta que “contatar” os índios era necessariamente destruí-los  5 . 

Mesmo que confie na “pureza e inocência dos povos indígenas”, ao contrário do padre 

Nando,  ele  “não acredita  em recomeço para a nação brasileira  mesmo através  deles” 

(BENDER, 2010, p. 11) Sua visão é ambígua: participa apaixonadamente (e até de forma 

irracional)  da  luta  diária  por  uma  causa,  mas  é,  a  bem  da  verdade,  um  pessimista. 

Analisando a concepção do melancólico em Walter Benjamin, Maria Rita Kehl diz:

O  melancólico  benjaminiano  vê-se  desadaptado,  ou  excluído,  das 
crenças que sustentam a vida social de seu tempo; mas ao contrário do 
empenho  investigativo  e  criativo  que  caracteriza  seus  precursores 
renascentistas, sente-se abatido pelo sentimento da inutilidade de suas 
ações. Daí a relação entre a melancolia e o fatalismo, sentimento de 
insignificância do sujeito como agente de transformações, tanto na vida 
privada quanto na política. (KEHL, 2008, p. 81)

Pensando no caráter errático de Fontoura, há um simbolismo no episódio da busca 

ao Centro Geográfico do Brasil. A aventura da Expedição perpassa situações dramáticas: 

o contato com o séquito de famintos cren-acárore,  uma tribo  que se dizima devido à 

epidemia de sarampo; as nuvens de lambe-olhos, uma espécie de minúsculos insetos que 

lhes limitam a visão; dentre outras mazelas  que a vivência direta na floresta abriga. Ao 

5“O piloto Olavo sempre dizia que quando Fontoura via de cima a estrada de Vilar varando a selva, punha 
os  óculos  escuros  quebrados  que  herdara  de Ramiro para  esconder  os  olhos que  se enchiam d’água.” 
(CALLADO, 1974, p.209)
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contrário da expectativa de um paraíso perdido e/ou um santuário do sagrado eis que o 

marco zero descortina-se num enorme formigueiro.

-  Formiga  – gemeu  Vilaberde.  –  Isto  é  o  maior  panelão de 
saúva do Brasil.

E de longe se viam formigas despertadas pelo movimento das 
pessoas, pela fixação do padrão, milhares, milhões de saúvas, como se 
os grãos de terra do mundo tivessem começado a andar transformados 
em içá, sabitu, tanajura. (CALLADO, 1974, p. 291)

Há novamente uma “quebra de expectativa”,  desta vez,  no cerne do romance. 

Aliás,  a  presença  de  formigas  no  coração  do  Brasil  é  sugestiva6:  elas assumiriam a 

conotação do conteúdo genuíno do Brasil. E é ali, no epicentro nacional  que Fontoura 

morre, entregue a embriaguez e às ferroadas das saúvas. Joga-se no caldeirão borbulhante 

como um mártir que, ao reconhecer a inutilidade de seus esforços pela causa indígena, 

encontra no fatalismo o fim dos sofrimentos. Fontoura encarna a desilusão de parte dos 

intelectuais brasileiros contra os rumos da política nacional. A boemia, o fatalismo e a 

crença  num ideal  passadista  não  mais  possível,  são  aspectos  que  o  aproxima  de  um 

aspecto  romântico-melancólico. “Sua morte,  deitado  sobre  o  enorme formigueiro  que 

sinaliza o centro geográfico do País, é emblemática da desesperança neste novo começo 

do Brasil, tomado pelas saúvas” (BENDER, 2010, p. 11).

A identificação do Centro Geográfico com a idéia da plena integração nacional foi 

um fracasso. Nem mesmo a bandeira do Brasil (o espírito da nacionalidade almejada pela 

Expedição)  pôde ser  hasteada,  pois  ela  fora esquecida.  Ou seus  integrantes  “estavam 

muito  ligados  aos  seus  projetos  pessoais  para  lembrarem”  de  transportá-la  ou talvez, 

“sinalizavam com este ato, que o seu verdadeiro lugar não era ali” (BENDER, 2010, p. 

14). O sentido instaurado no episódio poder ser, igualmente, o malogro do projeto de 

expansão  nacional-desenvolvimentista.  Há  uma  inflexão  de  aspectos  subjetivos  –  o 

sentido de vida para cada personagem é redescoberto e especialmente para Fontoura a 

descoberta é mediante a transcendência da morte – e aspectos objetivos, pois o “destino 

pode  se  deparar  apenas  com  a  constatação  de  que  a  resposta  está  em  outro  lugar 

6 Também em Macunaíma (1928), de Mário de Andrade já aparecera a imagem das formigas representando 
um problema para  nação. É o dístico metrificado:  Pouca saúde e muita saúde, os males do Brasil são.  
Gabriel García Márquez, nas últimas e belíssimas páginas de Cem Anos de Solidão (1967) retoma-as, onde 
o manuscrito da família Buendía é destruído pela praga.
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”(BENDER,  2010,  p.  14). Estabelece-se,  assim,  uma  ligação  umbilical  entre  as 

existências  individuais e o destino do Brasil onde a morte  de Fontoura é a derrocada 

simbólica de um sonho de unidade e de desenvolvimento da nação. 

E Nando, afinal?

Nando é a interrogação que encerra o próprio  Quarup.  Ele percebe a distância 

entre a fé religiosa e as necessidades imediatas dos pobres e diante dos conflitos de um 

mundo conturbado, ainda busca os propósitos de sua própria  identidade.  Seu conflito 

existencial resume-se, basicamente, na insuficiência e na incapacidade humana em vencer 

a injustiça da sociedade moderna. Portanto, o que há de “existencial” no protagonista (e 

por extensão no romance) interpõe-se ao político.

A  trajetória  e  as  mudanças  concluídas  por  Nando  “reflete  as  transformações 

vividas pela nação” podendo ser lida “como o processo de amadurecimento por que passa 

a  consciência  nacional”  (BENDER,  2010,  p.  5).  Da  ingenuidade  em  reconstruir  o 

comunismo cristão, passando pela educação freyriana e por um hedonismo caiçara, ele 

desemboca na adesão às lutas armadas. Nessa escolha, encaminha-se efetivamente uma 

solução afinada à concepção revolucionária.  Lembremos que é final dos anos 70, e a 

Revolução,  tal  qual  o  PCB propalava,  era  inevitavelmente  determinada pelo  nível  de 

desenvolvimento das forças produtivas. No encaminhamento guerrilheiro-armado não há, 

contudo a resolução do conflito pois  não coube ao romance nos dizer.

Nando, o protagonista, terminado seu aprendizado de Brasil, recebido 
o batismo de revolucionário (a adoção de um codinome), parte para a 
luta  armada,  cujo desfecho o leitor  não  sabe  na  instância  ficcional, 
porque a narrativa fica aberta às diversas possibilidade de conclusão. 
(DIAS, 2007, P. 143)

A obra ficcionalizou as pautas latentes do debate da  esquerda da época onde as 

“diversas  interpretações  de  Brasil  que  [as]  personagens  oferecem  no  contato  com o 

protagonista vão evidenciar [a] percepção da situação do País [...]” (BENDER, 2010, p. 

3).  A estilização do elemento  social  e  externo,  “importa não como causa,  nem como 

significado,  mas  como  elemento  que  desempenha  um certo  papel  na  constituição  da 

estrutura [da obra], tornando-se, portanto, interno” (CANDIDO, 2008, p. 13-14). Antônio 
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Callado recolhe do caldeirão cultural  da época os diversos pontos de vistas acerca da 

modernização e formação do país, internalizando-os na fatura da obra literária através de 

uma mediação que é estética, mas também histórica. 

Quarup pode ser considerado como “literatura engajada” e de denúncia, porém, 

com a ressalva de que há muito mais questões levantadas do que respondidas. Ainda que 

as perguntas já contenham de antemão um direcionamento político- programático não é 

uma  superposição  indigerida,  algo  freqüente  aos  romances  com  intuito  ideológico 

ostensivo.
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