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[...] 
Aproveitar o tempo!  
Tirar da alma os bocados precisos - nem mais nem menos -  
Para com eles juntar os cubos ajustados  
Que fazem gravuras certas na história  
(E estão certas também do lado de baixo que se não vê)...  
Pôr as sensações em castelo de cartas, pobre China dos serões,  
E os pensamentos em dominó, igual contra igual,  
E a vontade em carambola difícil.  
Imagens de jogos ou de paciências ou de passatempos -  
Imagens da vida, imagens das vidas. Imagens da Vida. [...] 

 

Álvaro de Campos 

 
 
 
 

 



 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem por finalidade abordar a variedade discursiva que integra o 
romance O Tronco, de Bernardo Élis, em suas dimensões histórica, regional e 
sociológica, apresentando os elementos primordiais de sua tradução, via processo 
criativo e transcriativo. Pretende-se investigar as relações de poder e a condição 
existencial humana, matérias intensamente exploradas pelo escritor e pelo cineasta, 
a partir da representação cultural/ideológica do sertanejo e do ambiente que o cerca 
– um reflexo do imaginário coletivo construído e ainda em construção; compreender 
propriedades comunicacionais presentes na obra literária e em sua 
tradução/transcriação para a linguagem do cinema. Para isso são destacadas três 
dimensões culturais em que se inscrevem os personagens. Chegou-se à conclusão 
de que sua estética relaciona os fatos reais (o “externo”) à narrativa ficcional (o 
“interno”), mas são, de fato, os elementos sociais e históricos que permitem 
demonstrar, com a mimetização do coronelismo, as deficiências e a crueldade do 
sistema (universal) de dominação do homem, este representado pelo sertanejo e por 
sua condição miserável.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso Plural. História. Ideologia. O Tronco. Poder. 
Transcriação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research aims to address the discursive variety that integrates the novel O 
Tronco, by Bernardo Élis, in its historical, regional and sociological dimensions, 
presenting the primordial elements of its translation, through a creative and 
transcritical process. It is intended to investigate the relations of power and the 
existential human condition, subjects intensely explored by the writer and the 
filmmaker, from the cultural / ideological representation of the sertanejo and the 
surrounding environment - a reflection of the collective imaginary built and still under 
construction; to understand communicative properties present in the literary work and 
in its translation / transcription to the language of cinema. For this are highlighted 
three cultural dimensions in which are inscribed the characters. It was concluded that 
his aesthetics relates the real facts (the "external") to the fictional narrative (the 
"internal"), but they are, in fact, the social and historical elements that allow to 
demonstrate, with the mimicry of coronelismo, the deficiencies and cruelty of the 
(universal) system of domination of man, this represented by the sertanejo and his 
miserable condition. 
 
KEYWORDS: Plural Discourse. History. Ideology. The Trunk. Power. Transcreation. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O romance O Tronco, de Bernardo Élis, metaforiza adversidades e tragédias 

do sertão goiano em princípios do século XX, mimetizando uma realidade inculta e 

desigual propiciada por nefasto sistema político. Ao denunciar o apelo de uma 

sociedade esquecida pelas instituições, merece devida avaliação da pluralidade 

discursiva que o integra, em face das possibilidades de sua tradução intersemiótica 

e da transcriação de suas cenas e de seus personagens noutras manifestações 

artísticas. 

É o objetivo das três partes unificadoras desta pesquisa: apontar, 

inicialmente, a percepção da crítica sobre a obra literária O Tronco, com foco sobre 

o aspecto histórico, o regional/universal e o sociológico, ao mesmo tempo vetores e 

reflexos da atividade transcriadora (Capítulo 1); descortinar as relações de poder – 

presentes no contexto histórico-social da narrativa e em sua pluralidade de discursos 

–, como principal objeto do trabalho tradutório, assim como os elementos que 

tornam possível compreender a condição existencial de todos os envolvidos na 

criação (Capítulo 2); e, finalmente, apresentar a viabilidade ou inviabilidade 

tradutória da obra literária, para fazer surgir o filme, e, por consequência, transitar 

em dois sistemas de linguagem, o verbal e o fílmico (Capítulo 3).  

Deste modo, as vertentes discursivas (sob os ângulos histórico, 

regional/universal e sociológico), empregadas por Bernardo Élis na estruturação do 

romance O Tronco, serão descortinadas para que se possa verificar, efetivamente, a 

traduzibilidade por eles proporcionada e bem trabalhada no processo de sua 

transcriação para o cinema. Tais aspectos são identificados em meio a 

características individuais, mas ao mesmo tempo componentes de uma estrutura 

ideológica unitária e inscrita em determinado movimento estético, possibilitando 

reconhecer o meio, o homem e a sua condição. 

No primeiro – o horizonte histórico –, verificar-se-á a temporalidade como 

fator de manifestação da língua, propriamente dos sertanejos retratados por 

Bernardo Élis, e como a mesma se relaciona com os sujeitos que a produzem, num 

momento de profundas mudanças no Brasil do início do século XX e no contexto do 

coronelismo e das lutas intensamente travadas na disputa pelo poder. 
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Depois – no horizonte regional/universal – os personagens, suas histórias e o 

espaço onde estão inseridos, serão verificados além do contexto geográfico do 

sertão goiano, num ambiente em que se conjuga toda a realidade, material e 

ideológica, do mundo ampliado, ressignificado, reconstruído pela ótica do leitor, em 

comparação com suas próprias experiências e com o cotidiano das relações que 

possuem com a natureza e com a estrutura de poder em que se inscrevem. 

Esse conjunto estrutural será também considerado sob o horizonte 

sociológico. Em sua identificação, será possível considerar diversos acontecimentos 

socioculturais como elementos que participam do processo composicional da 

narrativa de Bernardo Élis, quando esta revela as atrocidades praticadas num 

ambiente marcado pela dominação violenta e por toda sorte de injustiças praticadas 

em defesa da manutenção do poder absoluto. 

Num segundo momento, as práticas semióticas que tendem vincular o homem 

ao mundo em que vive serão analisadas levando-se em conta os mecanismos 

antagônicos de distribuição do poder, o que posteriormente viabilizará o melhor 

entendimento da diversidade de conceitos relacionados à atividade discursiva, 

sempre atrelada à construção do fenômeno ideológico. 

Nesse sentido, serão indicados, por meio de fragmentos do romance e do 

filme, os fatos socioculturais que se referem aos personagens e ao ambiente, 

produtos dessa estratificação das classes e mensurados na esteira de uma nova 

dimensão – do regional ao universal, como espaço ideológico construído a partir do 

sertanejo e de sua realidade –, o que, ao final, ensejará reflexões sobre o seu 

próprio existir. 

Igualmente, as construções discursivas serão apontadas como veículos da 

compreensão dos acontecimentos, do homem e do ambiente em que ele vive 

(portanto muito mais que a simples ideia comunicativa), uma estrutura que referenda 

todo um sistema de signos, em torno dos contextos históricos, capazes de associar 

o ato comunicativo a uma percepção mais reflexiva das realidades narradas no 

romance – as ideologias e imagens sociais. 

Finalmente, serão avaliados os aspectos discursivos relevantes no exame do 

processo estético tradutório, especificamente na relação entre as linguagens 

mencionadas, por conta da tradução fílmica do romance O Tronco pelo cineasta 

João Batista de Andrade. Isso permitirá a observação dessas formas narrativas em 

movimento de convergência e, ao mesmo tempo, singularização da nova obra, 
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principalmente em face das propriedades imagéticas incorporadas à prosa 

bernardiana e dos conceitos linguísticos aplicáveis tanto à literatura como ao 

cinema. 

As artes, realmente, comunicam-se entre si sob vários mecanismos 

(genéricos ou específicos) da construção comunicativa, indo além das fronteiras de 

suas formas mais genuínas, mormente ao sofrerem adaptações ou traduções. Neste 

sentido, serão verificadas as influências recíprocas das linguagens verbal e fílmica, 

com a interferência ideológica que permeia o processo transcriativo, numa relação 

que surge também das interveniências ditadas pelos fatos históricos ficcionalizados. 

No caso d’O Tronco e de sua tradução para o cinema, a apreciação de suas 

formas comunicativas leva em conta um sentido histórico que as orientou em 

diferentes contextos, além dos pontos que as harmonizam e as estilizam para 

constituírem o universo do sertão goiano – de sua cultura e linguagem característica 

da região –, tudo proporcionado pelas peculiaridades do romance e do filme. 

São referências estabelecidas pela narrativa d’O Tronco e que prendem o 

sertanejo ao sertão esquecido, em face destas relações antagônicas – uma 

realidade revelada por Bernardo Élis e depois transcriada por João Batista de 

Andrade, a compor e a traduzir a intensa opressão vivida pelo povo goiano, a partir 

de diferentes sistemas de linguagem (a fílmica e a literária, sobretudo), mas sempre 

denunciando o quadro permanente de desigualdade, independente do contexto 

histórico do Estado de Goiás e do Brasil. 
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I – TRÊS OLHARES: VOZES EM MOVIMENTO 

 

 

Como toda obra que revela, em si mesma, a possibilidade intensa de novas 

criações estéticas, O Tronco tem se tornado o ponto de partida e de chegada para 

diferentes olhares, com estabilidade e movimento, placidez e inquietação, com as 

antinomias que, enfim, transcendem a linguagem puramente literária, mas que dela 

se nutrem. 

A leitura da obra de Bernardo Elis descortina, é certo, o horizonte de 

discursos que se editam em busca de novas concepções e elaborações, mas 

também é possível considerá-los como uma perfeita unidade, apesar de suas 

composições – para onde convergem os horizontes histórico, regional/universal e 

sociológico. 

Tais discursos são, assim, as partes de um todo harmonioso e em movimento 

– o discurso bernardiano –, que atesta as qualidades que o inserem numa 

determinada corrente artística e em determinado período, mas que suscita outras 

possibilidades investigativas, como as linguagens do cinema e das artes plásticas. 

Como ensina Eni Orlandi (2007), o vocábulo “discurso, etimologicamente, tem 

em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento” (ORLANDI, 2007, 

p. 15). E, ao afirmar que é na análise do “trabalho simbólico do discurso” que se 

pode compreender “a linguagem como mediação necessária entre o homem e a 

realidade natural e social”, deixa entrever o pluralismo de expressões que podem 

compor uma mesma manifestação linguística, na constituição das perspectivas em 

que se fundamentam os procedimentos transcriativos: o histórico; o 

regional/universal; e o sociológico. O primeiro deles, que converge à moldura pós-

modernista, regionalista e engajada de Bernardo Elis, é o histórico. 

 É certo que a exteriorização da língua é um reflexo – evidente e concreto – 

dos integrantes de um grupo social, em um contexto temporal relativamente definido. 

Aliás, ainda no que se refere à análise discursiva, deve-se levar “em conta o homem 

na sua história”, considerando-se “os processos e as condições de produção da 

linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a 

falam e as situações em que se produz o dizer” (ORLANDI, 2007, p. 15). 

Na composição do romance, as paisagens representadas são construídas 

pelos significados que lhes dão os personagens e pela ideia crítica que o leitor tem 
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desse universo (e em cotejo com sua própria experiência de vida), permitindo 

adivinhar a vinculação do sertanejo à realidade social/geográfica. Segundo Yi-Fu 

Tuan (1983), enquanto o espaço (universal) está ligado às ideias de amplidão, de 

desconhecido, de liberdade, o lugar (regional) representa a familiaridade, a 

identidade, o pertencimento (TUAN, 1983, pp. 3-8). 

De fato, no contexto da narrativa, rememoram-se cenários de pequenas vilas 

ruralistas, sob o jugo político e econômico dos coronéis, que passam a revelar algo 

mais que a mera descrição daquela realidade, evidenciando o cotidiano das relações 

simbólicas, complexas e entrelaçadas, dos homens entre si e entre eles e a 

natureza, verdadeira construção de indivíduos transfigurados em face do mundo. 

Finalmente, a abordagem sociológica sobre o discurso de Bernardo Elis 

encontrada em O Tronco torna-se relevante documento de investigação, para que 

melhor se compreenda o universo presentificado em dois sistemas de produção 

artística.  

O sistema estrutural que identifica esta totalidade permitiu à crítica percorrer 

um caminho de reconstrução de fenômenos socioculturais, refletidos nas mazelas e 

tragédias de uma sociedade marcada por toda sorte de afrontas a direitos 

fundamentais: a manipulação do poder, as profundas desigualdades, as condições 

subumanas do sertanejo, esquecido pelos governos e à mercê da dominação dos 

coronéis. 

Sob essa ótica – que faz de uma criação um sistema fundamental e motivador 

de significações, a partir da análise crítica de suas realidades interna e externa em 

perfeita simbiose –, é interessante citar o teórico e crítico literário checo Jan 

Mukarowsky (1970), num ensaio de sua lavra, segundo o qual as funcionalidades 

estéticas, gravadas e evidentes, de um texto literário (como de toda manifestação 

artística) configuram-se verdadeiros fatos sociais, vinculando o seu significado com 

a sua forma: 

 
 
Na verdade, os elementos formais da pintura são fatores semânticos 
exatamente como os elementos linguísticos o são na literatura. Porém, por 
si mesmos, eles não estão presos por qualquer conexão material a um certo 
aspecto, mas, como elementos numa obra musical, eles carregam energia 
semântica potencial, que, emanando da obra total, indica uma certa atitude 
ante o mundo da realidade. (MUKAROWSKY, 1970, p. 102) 
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Bernardo Élis reinventa a realidade regional, compondo quadros pelos quais 

reconstrói a mencionada opressão ao povo goiano menos favorecido. Os fatores 

semânticos suscitados por meio da combinação de elementos linguísticos 

engendram efeitos de sentido, evocando reações, ao mesmo tempo toscas e 

altruístas, contra as adversidades e revela, ainda, um quadro de permanente 

combate (embora de inevitável interação) diante das forças locais em disputa. O 

trecho abaixo – momento em que Artur Melo obriga Vicente Lemes a alterar certos 

termos de um processo – reflete bem esse dilema: o embate entre o Estado de 

Direito e o domínio ilegal das oligarquias: 

 

 
Foi com ódio, foi com vergonha, foi cheio de humilhação que Vicente tomou 
do processo e, atendendo às imposições de Arthur, rasgou as folhas que 
continham os despachos e informações anteriores. Por que não reagir? A 
Browning estava ali na algibeira com as balas. Era pegá-la e já ir disparando 
em riba daquela gente. Sim, seria morto. Isso não tinha dúvida que Mulato, 
Resto-de-Onça, João Rocha não estavam ali apenas para fazer bonito. 
Morria, mas ficaria a fama. Amanhã, depois, por muitos anos o povo ia se 
lembrar que ali teve um homem de mais coragem do que os Chapadenses, 
mais valente que João Dias, de Boa Vista. Vicente meteu a mão na 
algibeira, apalpou a Browning, mas sentiu a coragem esmorecer. Reagir à 
bala seria o mais inteligente? Estava visto que não. Vicente reagia, matava 
Arthur ali na sala, mas também seria morto e com ele o juiz Valério e outros 
companheiros. E tudo voltava a ser dominado pelo velho Coronel Pedro 
Melo. A mão de Vicente saiu do bolso, tomou o encaixe, molhou o tinteiro 
[...] (ÉLIS, 1988, p. 55) 
 
 

 

Élis foi da classe dos escritores que se empenharam imensamente com as 

verdades históricas, embora seus propósitos não se resumam a isso. Se n’O Tronco 

verifica-se o suporte dos conflitos reais ocorridos no então norte goiano, também por 

meio da técnica ficcional denuncia as misérias e as desigualdades comuns à época 

retratada, quando, após o declínio das reservas auríferas, o Centro-Oeste isolou-se 

ainda mais, geográfica e culturalmente, dos grandes centros urbanos, ficando à 

mercê de sistemas políticos opressores, perpetuando-se, por longos anos, uma 

organização social semelhante ao feudalismo. 

Para Francisco de Assis Barbosa, por exemplo, no prefácio d’O Tronco (sob o 

título “Romance de Protesto”), Élis é adjetivado de “vanguardeiro de um novo ciclo 

da ficção brasileira – o do sertanismo goiano-mineiro”. (ÉLIS, 1988, p. xi) 

De outro lado, Luiz Gonzaga Marchezan (2005) afirma que o discurso regional 

de Bernardo Élis “prende-se, sem dúvida, a uma região, a dos ermos geralistas de 
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Goiás, que enquadra e caracteriza culturalmente fragmentos geográficos 

interioranos da região” (MARCHEZAN, 2005, p. XXIX). 

Gilberto Mendonça Teles (1969), ainda nessa esteira, mas, como também se 

orientam boa parte dos teóricos, já sobrepondo um atributo universal ao 

regionalismo do conjunto da obra, argumenta que Élis não se utiliza de elementos 

anedóticos ou pitorescos ao representar o sertão e os tipos desse lugar. Distingue-

se, portanto, dos autores que  

 
 
 
se enquadram na linha primitivista, acentuando o folclórico e o pitoresco em 
narrativas simples, de cunho popular. Hugo de Carvalho Ramos e Bernardo 
Élis, ao contrário, seguem a linha oposta, intelectualista, em textos de 
elaboração mais complexa e de forte densidade dramática. (TELES, 1969, 
p. 105). 
 
 
 

Mas é importante pensar o regionalismo literário brasileiro não apenas sob 

uma perspectiva estética exclusivista, pois a ele também se associaram, de forma 

definitiva, diversas manifestações históricas, políticas e sociais relacionadas a 

ambientes os mais diversos. Esses aspectos instigaram este estudo, que se move 

em meio a diversas vozes que se organizam a seguir. 

 
 
1.1. O horizonte histórico 

 

 

A verificação da confluência de aspectos históricos e políticos na construção 

estética de O Tronco e, por consequência, a interação conceitual de texto e contexto 

em torno da realidade (natural/existencial) ali representada, contribui para a 

delimitação do complexo exercício que se propõe a teorizar e catalogar opiniões, 

que tratam de um romance comumente enquadrado no regionalismo modernista 

brasileiro, mas contém, por análise da citada convergência, inequívocos elementos 

pós-modernos. 

A imprecisão especulativa – como produto da natureza temporal dos centros 

de poder e de autoridade – foi minuciosamente demonstrada por Linda Hutcheon 

(1991), que classificou o pós-modernismo como “fundamentalmente contraditório, 

deliberadamente histórico e inevitavelmente político”, antinomia que se manifesta, 
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sobretudo, no “conceito pós-moderno da ‘presença do passado’” (HUTCHEON, 

1991, p. 20). 

Entre literatura e história, a apropriação de componentes evocativos, 

referentes a uma época, experimentada ou não, serve como matéria-prima para a 

narrativa, na reconstituição de histórias que possuem como núcleo a imagem de um 

tema concebido na especificidade de um momento pretérito. 

Quando se filiam a essa concepção, os autores o fazem pela recriação de 

acontecimentos, podendo ou não utilizar fatos verossímeis, mas, de todo modo, 

avaliando-os e deixando o leitor se posicionar, numa quase perfeita 

correspondência, a fim de se entender explícita ou implícita a vinculação da narrativa 

com circunstâncias concretas. 

É o que ocorre, por vezes, com o regionalismo de Bernardo Élis, ao delinear a 

matéria social por intermédio de eventos históricos e ao proporcionar, quando do 

contato com sua obra, a experiência não ocasional e singular da ficção e da 

realidade. 

De fato, para citar o principal desses liames, o enredo de O Tronco faz 

transparecer nitidamente aspectos ligados ao coronelismo, uma complexa 

composição de poder incorporada à organização política do Brasil durante a 

República Velha.  

Na narrativa, os coronéis Pedro Melo e Artur Melo corporificam esse papel, 

como lideranças controladoras da população e dos agentes públicos, tendo nas 

figuras de Vicente Lemes e Valério Ferreira, especialmente, a oposição que não 

consegue calar a tirania desse sistema. 

São referências a todo tempo interpretadas como a realidade de uma época 

que se entrelaça ao veio narrativo ficcional, à vida proporcionada e intensamente 

desperdiçada dos personagens e à realidade universal que daí se adivinha e se 

confirma na experiência dos leitores de todas as épocas. 

Afinal, as fugas e, ao mesmo tempo, a esperança de Vicente e seus 

companheiros são também os subterfúgios e, como reação, as expectativas dos 

homens de bem por dias melhores, em face do poder opressor em diferentes fases e 

independente de se perquirir acerca da veracidade dos fatos ali narrados. 

Aliás, para a categorização que aqui se propõe, restará em segundo plano 

qualquer discussão sobre ser o objeto desta pesquisa uma obra de ficção ou se tais 

acontecimentos de fato existiram e podem ser comprovados. Mesmo porque, como 
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será verificado, pode não ser possível a tentativa de isolamento ou de oposição dos 

conceitos de uma criação fantasiosa e dos que remetem a um trabalho de cunho 

autêntico ou documentado.  

Afinal, toda a trama só faz sentido porque traduz, aproveitando o mesmo 

exemplo, as agruras do coronelismo, este, sim, de inegável realidade histórica.  

 
 
 
Os Melos eram perigosos e poderosos. Não eram os humildes enxadeiros 
que Mendes de Assis costumava prender e espancar e matar, alegando 
resistência à ordem judicial. Atrás de Artur havia gente grossa: um 
desembargador que mandava no Tribunal de Justiça do Estado; um general 
do Exército; coronéis ricos e prestigiosos da Bahia. Mendes de Assis teve 
vontade de largar a diligência, largar a espada e sair correndo pelo mundo 
afora. Estava prevendo tudo: ia haver luta e ia morrer gente (ÉLIS, 1988, p. 
116). 
 
 
 

De qualquer forma, como se lê no artigo de Albertina Vicentini (2010), o 

próprio Bernardo Élis propagou a ideia da natureza ao mesmo tempo real e fictícia 

d’O Tronco, pois, segundo ele afirma, à exceção de muitos detalhes, os 

acontecimentos principais ali narrados “aconteceram realmente em Goiás. Os 

personagens, entretanto, tendo tudo de comum com o tipo social que representam, 

são fictícios” (ÉLIS, apud VICENTINI, 2010, p. 128). 

O cerne de tal discussão, como dito acima, parece ser o fato de que os 

escritores, ao adequarem componentes históricos na construção estética, passam a 

recriar certos acontecimentos à luz de um objeto delineado, contemporâneo ou não 

à sua escrita, pelo qual é possível estabelecer relação entre arte e realidade, além 

dos ensinamentos, subversivos ou não, que disto advém. 

Mais do que nunca, faz parte de tais lições, proporcionadas ao intérprete ou à 

crítica, constatar a ocorrência desses discursos – históricos e literários – e os limites 

que os unem e os separam, devendo-se, para isso, compreender o romance 

histórico como um gênero a comportar modalidades, inicialmente distintas, sem 

contudo considerar, de maneira estagnada, como advertem Rildo Cosson e Cíntia 

Schwantes (2005), que a verdade seja monopólio da história e que o valor pertença 

tão somente à literatura. 

 
 

Fazendo da ficção história ou história da ficção, o romance histórico pode 
confirmar, reformar ou negar a fronteira que separa a ficção do registro de 
realidade e com isso nos ensinar que verdades e valores não são 
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propriedades discursivas, mas sim resultado de negociações sociais e 
individuais entre o que queremos e o que podemos dizer sobre o mundo e 
nós mesmos. (COSSON & SCHWANTES, 2005, p. 36) 
 
 
 

Os mesmos autores apresentam as seguintes categorias do romance 

histórico, deixando claro, no entanto, que elas não se apresentam sob qualquer 

concepção evolucionista ou hierárquica de valores: 

1) O romance histórico tradicional, que entende a história como um palco para 

o discurso ficcional: 

 
 
[...] a relação entre literatura e história tem uma fronteira bem delimitada que 
não deve ser ultrapassada. O romancista não se considera um historiador e 
o historiador compreende o romance como uma fantasia criada a partir de 
fatos históricos. Isso porque os historiadores, conforme explicita Peter 
Burke, tinham como objetivo elaborar “narrativas de grandes eventos e os 
feitos dos grandes homens”, já os romancistas aceitavam as interpretações 
dos historiadores como verdadeiras, ganhando licença “para inventar 
personagens menores, ilustrando os efeitos de grandes mudanças 
históricas num nível local ou pessoal” (BURKE, 1997, p.112). Em outras 
palavras, o arranjo determinava que o romancista ficaria com a vida privada 
e o historiador com a vida política. Mesmo quando personagens históricas 
invadiam a cena romanesca, destes interessava ao romancista apenas os 
atos íntimos governados pela paixão, ficando o historiador responsável 
pelos atos realmente históricos. Daí a relação de complementaridade entre 
história e romance, pois este subscrevia aquela confirmando o seu valor e a 
sua verdade para o grande público. (COSSON & SCHWANTES, 2005, p. 
32) 
 
 
 

2) O romance histórico revisionista (ou ficção historiográfica), pelo qual se 

pode perceber uma reformulação ou revisão da história oficial por meio da ficção, 

que encontra, na autonomia romanesca – fruto da evolução deste gênero –, 

possibilidades de se complementar as análises históricas. 

 
 
 
Romancista e historiador passam a ser parceiros engajados na busca de 
uma verdade maior que foi perdida ou ocultada. História e literatura se 
confirmam mutuamente em termos de valores e verdades. Não raro, os 
textos de um e de outro lado da fronteira se confundem, não porque esteja 
sendo ultrapassada a linha divisória entre os campos, mas porque são 
irmãos gêmeos nascidos de um mesmo objetivo. Por essa confluência, não 
há espaço para se discutir as diferenças ou as semelhanças entre a 
literatura e a história, uma vez que predomina o acordo tácito de 
equivalência na certeza do valor e da verdade de cada discurso. (COSSON 
& SCHWANTES, 2005, p. 34) 
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3) A metaficção historiográfica, que não aceita divisões entre os discursos já 

mencionados, uma vez que, conforme leciona Hutcheon (1991), a literatura e a 

história, dentro de um conceito pós-moderno, são igualmente responsáveis pela 

indagação em face do “uso comum que dão às convenções narrativas, à referência, 

à inserção da subjetividade, a sua identidade como textualidade e até seu 

envolvimento na ideologia” (HUTCHEON, 1991, p. 142). 

Assim, na diversificada narrativa do romance histórico pós-moderno, que não 

transpõe simplesmente o mundo real para a ficção (romance histórico clássico), nem 

se apresenta com sólidas convicções (romance histórico revisionista),  

 
 

 
 

a verdade da história passa a ser plural e o romance se ocupa dos limites 
de toda e qualquer representação. Dessa forma, o valor da narrativa, seja 
ela histórica ou literária, está não apenas na verdade do que diz, mas 
também na consciência de que usa uma determinada forma para dizer essa 
verdade. A metaficção historiográfica coloca em primeiro plano a 
autoconsciência de que a história e a literatura são construções discursivas, 
motivo pelo qual é possível reescrever o passado como ficção e a ficção 
como passado. A intensa reflexividade presente nessa modalidade de 
romance histórico permite, ainda, o cruzamento dos gêneros e o 
rompimento de fronteiras. (COSSON & SCHWANTES, 2005, p. 34) 
 
 
 

Apesar da tentativa de isolamento e de divergência, por vezes absoluta, a que 

se propõem muitos estudos críticos, deve-se aceitar, como já mencionado, que as 

produções estéticas apresentem, não raro, características comuns a escolas ou 

movimentos artísticos diversos, como é o caso d’O Tronco e sua inserção numa ou 

noutra categoria relacionada ao romance histórico. 

Seria, então, como defendido por Vicentini (2010), perfeitamente possível 

encontrar-se n’O Tronco elementos do romance histórico tradicional, pois a narrativa 

em estudo emprega, repita-se, fatos autênticos para a criação estética – como os 

que relembram o coronelismo no Estado de Goiás –, um relato ficcional claramente 

“repetitivo/informativo ou anafórico, condição clara do discurso realista que é uma 

das prerrogativas daquele romance histórico”, o que identifica, afinal, a “lisibilidade 

histórica e ficcional do texto” (VICENTINI, 2010, p. 128). 

Para a mesma autora, o enquadramento d’O Tronco como romance “histórico 

realista” (e por isso de vertente tradicional) deve excluí-lo de outras duas 

modalidades, que ela identifica como romance histórico “revolucionário” e “romance 

histórico de vida privada” (VICENTINI, 2010, p. 133): 
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No primeiro, há a perspectiva mais ideológica (embora alegórica) de acerto 
de contas sociais, um apelo político conscientizador em conformidade com 
um tempo; no segundo, uma intervenção na História oficial, recontando a 
História pelos seus protagonistas (dentro dos anseios de uma nova 
História), e a partir do foco narrativo de um narrador quase sempre insig-
nificante do ponto de vista social. 
 
 
 

Porém, se sob a ótica desses pontos (peculiares a um discurso realista) é 

possível, sim, considerar a obra em estudo como romance histórico tradicional, já 

não o seria sob a perspectiva que Cosson e Schwantes (2005) emprestam a esta 

mesma categoria: o de que, para assim ser compreendido, haveria a necessidade 

de um claro rompimento entre o romancista e o historiador – este a tratar de 

especificidades políticas; aquele, somente dos traços mais íntimos dos personagens, 

o que não ocorre n’O Tronco. 

Por outro lado, é de se considerar, nesta obra, ainda que em menor medida, 

atributos que remetem ao “romance histórico revisionista” (COSSON & 

SCHWANTES, 2005, p. 34), espécie que, em certos termos, parece identificar-se 

com o “romance histórico de vida privada” a que alude Vicentini (2010, pp. 133-134).  

Realmente, como negar a identidade de valores que os discursos histórico e 

ficcional defendem, cada um a seu modo, na complementação, proporcionada pela 

estética romanesca, dos fatos históricos referentes ao coronelismo e revistos pela 

veia narrativa? 

Uma terceira e bem respeitável possibilidade é a subsunção do mesmo 

enredo à categoria da metaficção historiográfica. Neste caso, são ainda propícios os 

estudos de Hutcheon (1991), pelos quais é factível se pensar, citando, para isso, 

Larry McCaffery, que se refere, no entanto, a outro romance de Gabriel García 

Márquez), acerca do paradoxo de um livro ao mesmo tempo “metaficcionalmente 

auto-reflexivo” e fértil em “realidades políticas e históricas” (HUTCHEON, 1991, p. 

22). 

Pode-se dizer que, n’O Tronco, a autorreflexão – adjetivada como 

metaficcional – traduz uma visão e uma contingência que suplanta a história (ou a 

narrativa amparada em elementos do passado) e ao mesmo tempo induz à reflexão 

sobre o tempo e o local dos fatos, como nos ermos caminhos percorridos pela 

comissão do juiz Carvalho, encarregada de restabelecer a ordem e que vai para o 

Duro pelos “caminhos do sertão, incertos caminhos” (como a incerteza do êxito 
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dessa empreitada), onde “as cidades e povoados são minúsculas ilhas distantes 

umas das outras por dezenas de léguas” e os “sítios e fazendas, quando existem, 

são como navios perdidos no ermo” (ÉLIS, 1988, p. 60). 

Ao final, como há de revelar o enredo, após toda a luta e todo o sangue 

derramado, os mesmos dissabores e violências foram se repetindo, como um câncer 

que a história jamais extirpou de todo, na figura de diversos personagens 

emprestados à observação crítica dos leitores por meio da estética metaficcional. 

 
 
 
Cangaceiro proliferou que nem roduleiro em capoeira. Surgiram homens 
terríveis, como Abade, Piauí, João Rocha, Aldo Borges que fugira da cadeia 
de Uberaba, e muitos outros. Debalde a polícia de Goiás, Bahia, Maranhão 
e Piauí escorraçava, matava e perseguia sem trégua os bandidos, que 
desapareciam aqui para surgir ali com o apoio de chefes políticos e coronéis 
locais. Ei, a sebaça! (ÉLIS, 1988, p. 269). 
 
 
 

É possível que se entenda essa autorreflexão, quando ligada ao conceito pós-

moderno, como relação paradoxal entre arte e história, bem como a ponderação que 

se costuma traçar sobre conceitos e perspectivas do próprio discurso artístico. 

Hutcheon (1991), no entanto, ao apontar essa ideia, expõe-na sob outro prisma 

complementar: 

 
 
Em seu aspecto exterior, poderia parecer que o principal interesse do pós-
modernismo são os processos de sua própria produção e recepção, bem 
como sua própria relação paródica com a arte do passado. Mas quero 
afirmar que é exatamente a paródia – esse formalismo aparentemente 
introvertido – que provoca, de forma paradoxal, uma confrontação direta 
com o problema da relação do estético com o mundo discursivo de sistemas 
semânticos socialmente definidos (o passado e o presente) – em outras 
palavras, com o político e o histórico. (HUTCHEON, 1991, p. 42) 
(...) todas essas obras de arte possuem em comum uma grande 
característica contraditória: são todas visivelmente históricas e 
inevitavelmente políticas, exatamente por serem paródicas em sua forma. 
(HUTCHEON, 1991, p. 43). 
 
 
 

E mesmo que não se verifique, com maior amplitude, o elemento paródico em 

Bernardo Élis, parece inegável a possibilidade de inserção d’O Tronco também na 

categoria particular do romance metaficcional e histórico, ao se constatar, como já 

se afirmou, a convergência de estímulos históricos e, como desiderato e meio dessa 

vertente, as referências políticas que a sua estruturação estética propõe a 

interlocutores diversos. 
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Por isso é tão presente, nessa obra, a contestação típica pós-moderna, 

apontada por Hutcheon (1991), que possibilita reconhecer, para em seguida 

ressignificar, os discursos identificados como históricos e, por isso, repletos das 

ideologias de diferentes épocas – admitidas no seu íntimo e questionadas em 

constante evolução dialética. O pós-modernismo (e seu fundamento 

metaficcional/autorreflexivo), portanto, 

 

 
ensina e aplica na prática o reconhecimento do fato de que a “realidade” 
social, histórica e existencial do passado é uma realidade discursiva quando 
é utilizada como o referente da arte, e, assim sendo, a única “historicidade 
autêntica” passa a ser aquela que reconheceria abertamente sua própria 
identidade discursiva e contingente. O passado como referente não é 
enquadrado nem apagado (...) ele é incorporado e modificado, recebendo 
uma vida e um sentido novos e diferentes. Essa é a lição ensinada pela arte 
pós-modernista de hoje. Em outras palavras, nem mesmo as obras 
contemporâneas mais auto conscientes e paródicas tentam escapar aos 
contextos histórico, social e ideológico nos quais existiram e continuam a 
existir, mas chegam mesmo a colocá-los em relevo. Isso se aplica tanto à 
música como à pintura; é tão válido para a literatura quanto para a 
arquitetura. (HUTCHEON, 1991, p. 45)  
 
 
 

Quando Vicentini (2010, p. 133) nega a possibilidade de se classificar O 

Tronco como romance histórico revolucionário, o que parece recusar, noutros 

termos, é a possibilidade de nele também coexistirem, junto às outras categorias, os 

fatores que o associam a uma narrativa metaficcional e autorreflexiva.  

Evidência disto é a identificação do romance histórico revolucionário com 

Gabriel García Márquez, escritor que também serve de referência para a metaficção 

historiográfica, por bem definir a escola pós-moderna (HUTCHEON, 1991, p. 22). 

Porém, como já se ponderou, essa compartimentação não seria adequada à 

ideia da tênue fronteira (que pode ser confirmada, reformada ou negada) entre 

história e literatura ficcional. Curioso notar que, seguindo as linhas de identificação 

propostas por Cosson E Schwantes (2005) e por HUTCHEON (1991), seria mesmo 

viável localizar n’O Tronco, características de uma metaficção historiográfica, a partir 

de argumentos retirados do próprio artigo de Vicentini (2010). 

A autora, mesmo ao afirmar a existência de uma organização linear de enredo 

(produto do romance histórico tradicional), reconhece também que há nessa obra “o 

compromisso de discussão e avaliação do comportamento social e político do 
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passado como exemplo (a ser confirmado ou evitado) para o presente” (VICENTINI, 

2010, p. 128). 

De outro lado, ainda que utilizando exemplos de personagens que transferem 

ensinamentos ao leitor por meio de ações cotidianas, como requisito do discurso 

realista informativo, essas mesmas instruções inserem o próprio interlocutor “nos 

meandros das causas fora da estória do livro (no caso, a História) – os nós 

aristotélicos” (VICENTINI, 2010, p. 131). 

Além disso, após reiterar a “perspectiva moral” que possibilita “aprender e 

mudar comportamentos com a lição do passado” (VICENTINI, 2010, p. 131), a 

autora também exemplifica sua defesa com a entrevista de Bernardo Élis ao Jornal 

Opção (edições 1.099 e 1.100, de 1996), quando o autor respondeu assim sobre a 

formação de sua obra: 

 
 
 
O Tronco tinha uma certa orientação ideológica. Eu enxergava, na região, 
uma pureza originária e, depois, um pessoal que defendia o atraso e outro 
queria o progresso. Achei esse conflito interessante e resolvi transpô-lo para 
o romance. Essas guerras do sertão marcaram a minha infância. Por 
Corumbá passavam fugitivos, soldados. Todo mundo em petição de miséria. 
Essas cenas ficaram na minha cabeça, constituindo uma espécie de 
literatura de vingança do sertão, uma espécie de reivindicação. O sertão era 
tão grande, importante, mas vivia isolado. Éramos pessoas honestas, 
trabalhadoras, mais ou menos cultas, mas ninguém se lembrava de nós. Em 
minha casa, era comum meus pais e tios dizerem: “Somos apenas bucha 
para canhão. Quando o governo precisa fazer uma guerra, vem aqui e leva 
todo o mundo” (VICENTINI, 2010, p. 134). 
 
 
 

Ora, o que seriam tais peculiaridades senão, em certo sentido, o resultado de 

uma narrativa múltipla, identificada por Cosson e Schwantes (2005) na metaficção 

historiográfica, que une discursos aparentemente dissonantes, permitindo ao leitor 

relacionar a ficção questionadora com a história recontada daquele sistema político 

opressor? 

Ou, agora se referindo ao pós-modernismo de Hutcheon (1991), no que 

poderiam se configurar tais referências senão na busca por sentidos novos aos 

ensinamentos de tempos pregressos, por meio da conexão entre os discursos 

mencionados?  

 
O que a escrita pós-moderna da história e da literatura nos ensinou é que a 
ficção e a história são discursos, que ambas constituem sistemas de 
significação pelos quais damos sentido ao passado (“aplicações da 
imaginação modeladora e organizadora”). Em outras palavras, o sentido e a 
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forma não estão nos acontecimentos, mas nos sistemas que transformam 
esses “acontecimentos” passados em “fatos” históricos presentes. 
(HUTCHEON, 1991, p. 122) 
 
 
 

É por conta dessas antinomias, e por vezes imprecisões conceituais em torno 

das modalidades aqui trabalhadas, que o debate referente às conexões entre ficção 

e história torna-se cada vez mais instigante, especialmente na atribuição de uma ou 

outra categoria a uma obra literária, como é o caso d’O Tronco, de Bernardo Élis. 

Em todo caso, tais oposições podem ser entendidas como veículos para uma 

constante reordenação das fronteiras entre os discursos literários e históricos, 

patamares que podem chegar aos extremos da separação ou da impossibilidade de 

individualização, cabendo ao leitor percorrer essas linhas e ratificar, via 

interiorização de todo esse aparato linguístico, a interpretação que lhe desvela o 

passado e a idealização que o remete à sociedade em que vive e ao futuro que 

almeja. 

 
 

1.2. O horizonte regional e o universal  
 
 

Os vínculos, antes revisitados, entre os universos verídico e ficcional, os 

quais, posteriormente, hão de proporcionar, via representação realista, os 

entendimentos, compatíveis com o discurso sociológico de Bernardo Élis, servem à 

identificação de uma literatura eminentemente regional, por retratar, com o engenho 

da palavra, o interior de Goiás em dado contexto histórico, como já se verificou. 

Entretanto, quando se busca classificar a obra literária regionalista, os conceitos 

interior, regional/regionalismo, sertão/sertanismo se embaralham. 

No caso do romance em estudo, outros paradigmas se interpõem, iniciando-

se pela localização do estilo de época. Introduz-se com a discussão do modelo 

norteador da escola romântica, apontada como aquela que se desenvolve na esteira 

de nossa evolução literária, e consolida-se na identificação, atemporal, das múltiplas 

identidades reveladas em variados locais de convivência do homem, 

independentemente das oposições ou dos isolamentos – em face da região ou da 

cultura –, mas sempre a revelar os traços das desproporções sociais e/ou 

econômicas. 
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Essa variedade torna-se mais patente num país como o Brasil, com extenso 

território e tendo sido ocupado por diversas realidades culturais (europeias, africanas 

e indígenas), um povoamento realizado de forma desigual, em inúmeras e por vezes 

conflituosas áreas, distantes entre si, o que também influenciou a dissonante 

evolução linguística nas mais variadas regiões, cada qual construindo a sua própria 

história no meio de uma realidade comum a todas elas. 

Tem-se, deste modo, uma ferramenta expressiva de afirmação individual e 

globalizada, voltada a juízos críticos de valor, propiciados pela releitura constante da 

proposta narrativa, e à indagação acerca do sentido de pertencimento a certa 

realidade política e geográfica, sobretudo se convivem a indubitável consciência do 

esquecimento, face às desigualdades de uma região em relação à outra, e o 

ceticismo em relação às possibilidades de mudança. 

De fato, o regionalismo é um modelo que põe em destaque, especificidades 

locais e, assim considerando, é possível que se conclua, como se extrai das lições 

de Afrânio Coutinho (1955), que qualquer obra literária pode ser reputada como 

regional, ao exteriorizar, como seu principal objeto estético, uma localidade 

específica que torna possível o desenrolar dos fatos narrados ou quando estes 

parecem irromper daquela. 

Por isso, para Coutinho (1955), citado por Adriana de Fátima Barbosa Araújo 

(2006), uma legítima criação regionalista equipara-se “a uma obra que não somente 

é localizada numa região, como também retira a sua ‘substância real’ das 

particularidades deste lugar” (ARAÚJO, 2006, pp. 113-114), ou seja, nutre-se tanto 

da participação física quanto dos costumes relacionados ao ambiente que retrata. 

Esta “substância real”, ainda, segundo o autor,  

 
 
 
decorre, primeiramente, do fundo natural – clima, topografia, flora, fauna, 
etc. – como elementos que afetam a vida humana na região; e em segundo 
lugar, das maneiras peculiares da sociedade humana estabelecida naquela 
região e que a fizeram distinta de qualquer outra (COUTINHO, 1955, pp. 
146, 147) 
 
 
 

No entanto, também para Araújo (2006, pp. 113-114), fica evidente, a partir 

daí, o que os teóricos costumam denominar de oposição entre o regional e o 

universal, já que uma determinada obra, ainda que identificada com uma região 

específica, pode abordar um conteúdo universal, de maneira que a singularidade 
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surgida, a priori, de elementos geográficos e culturais, seja incluída de forma 

eventual, fenômeno que, aliás, não pode ser considerado raro nessa vertente. 

Essa é a posição adotada por Lúcia Miguel Pereira (1988), que também 

classifica qualquer obra como regionalista, sempre que a mesma tratar de um lugar 

específico, para, só então, restringi-la ao que considera como regionalismo 

autêntico: 

 
 
[...] para estudar, pois, o regionalismo, é mister delimitar-lhe o alcance: só 
lhe pertencem de pleno direito as obras cujo fim primordial for a fixação de 
tipos, costumes e linguagem locais, cujo conteúdo perderia a significação 
sem esses elementos exteriores, e que se passem em ambientes onde os 
hábitos e estilos de vida se diferenciem dos que imprime a civilização 
niveladora (PEREIRA, 1988, p. 175) 
 
 

E Araújo (2006), após observar o processo evolutivo do regionalismo 

brasileiro, descrito por Pereira (1988, p. 177), formula o raciocínio de que a 

emancipação desse movimento se deu pela busca constante das “concepções mais 

universais do homem”, no momento em que se “abriu mão do localismo em busca 

do cosmopolitismo” (ARAÚJO, 2006, p. 116) 

Foi decerto na busca da demarcação desse momento de ruptura que 

Coutinho (2001) apontou a superação do regionalismo romântico (que 

sobrevalorizava o exótico, imposto pelo colonizador, emprestando aos personagens 

características que não lhes eram próprias) pelo sentido verossímil do regionalismo 

realista, que 

 
perdeu o sentimentalismo na consideração da regionalidade e passou a 
compreender que o regionalismo literário consiste, no dizer de Howard W. 
Odum, em apresentar o espírito humano, nos seus diversos aspectos, em 
correlação com o seu ambiente imediato, em retratar o homem, a 
linguagem, a paisagem e as riquezas culturais de uma região particular, 
consideradas em relação às reações do indivíduo, herdeiro de certas 
peculiaridades da raça e tradição (COUTINHO, 2001, pp. 202-203). 
 
 
 

Entretanto, assim como no exercício teórico da conceituação, que nem 

sempre é satisfatório ou praticável, como ocorre com o vocábulo regionalismo 

(apesar de algumas vozes uníssonas em alguns aspectos), também aparece 

recheada de incertezas a prática das subdivisões, à guisa de novos conceitos e 

delineamentos, como acontece com os termos sertão, interior ou regional, para citar 

apenas alguns.  
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Um exemplo é o que Coutinho (2001) conhece por regionalismo romântico, 

identificado por Nelson Werneck Sodré (1988) como sertanismo: 

 

O Regionalismo que se desenvolve a partir do desencadeamento do largo 
movimento de ideias que corresponde às transformações operadas no 
Brasil nos fins do Século XIX, difere fundamentalmente do sertanismo com 
que a escola romântica se ornamentara [...] (SODRÉ, 1988, p. 403) 
 
 
 

Isso se deve pelo fato de Sodré (1988) acreditar que o regionalismo só 

passou a existir depois do Romantismo, com as primeiras narrativas de Valdomiro 

Silveira, que retratava o dialeto caipira do interior de São Paulo, afirmação que, no 

entanto, é considerada por alguns como polêmica e frágil. 

 De qualquer modo, concorda, no que tange à substância, com a distinção 

proposta por Coutinho (2001), mas enfatizando a dissimulação do regionalismo 

romântico e o não compromisso com a realidade social e mesmo geográfica. 

Esta visão, sem dúvida, é mais contundente que a de Coutinho (2001), por 

entender que esse regionalismo está muito mais ligado ao Naturalismo do que ao 

Realismo, exorbitando das cores reais de todos os elementos do meio ambiente, 

tornando-o um fenômeno muito mais importante do que as relações sociais e 

culturais que ali existem, o que faz sobressair o determinismo e destacar o incomum, 

o insólito ou o surreal, tanto nos aspectos naturais como na perspectiva do ser 

humano. 

Interessante perceber que a mencionada “substância real” 

(COUTINHO,1955), identificadora da produção estética brasileira, que se origina 

tanto no ambiente geográfico como nas marcas típicas dos grupos humanos, foi 

igualmente impregnada, nesse contexto evolutivo da obra regionalista, pela 

transformação experimentada pelo termo sertão, de onde vem, por exemplo, o 

“sertanismo goiano-mineiro”, com o qual se costuma denominar um ciclo de ficção 

iniciado por Bernardo Élis, desde Ermos e Gerais (1944). 

Com o objetivo de, num momento posterior dos seus estudos, registrar a 

generalização de tal palavra entre os “viajantes do século XVI” como a “oposição 

litoral X sertão”, o que ocorre desde a Carta de Pero Vaz de Caminha e que, em 

muitos aspectos, ainda persiste, Gilberto Mendonça Teles (2009) leciona: 
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A palavra sertão tem servido, em Portugal e no Brasil, para designar o 
“incerto”, o “desconhecido”, o “longínquo”, o “interior”, o “inculto” (terras não 
cultivadas e de gente grosseira), numa perspectiva de oposição ao ponto de 
vista do observador, que se vê sempre no “certo”, no “conhecido”, no 
“próximo”, no “litoral”, no “culto”, isto é, num lugar privilegiado — na 
“civilização”. É uma dessas palavras que traz em si, por dentro e por fora, as 
marcas do processo colonizador. (TELES, 2009, p. 72) 

 
 

E devido a várias incertezas etimológicas, esse vocábulo foi ao longo do 
tempo adquirindo inúmeras significações, 

 
 
 

à medida que o espaço brasileiro se foi ampliando para Oeste. Dir-se-ia que 
a horizontalidade da conquista territorial atuou no esvaziamento do símbolo 
colonialista, transformando-o em signo linguístico da nova realidade 
nacional e ampliando o imaginário dos nossos escritores (TELES, 2009, p. 
72) 
 
 
 

De todo modo, não há dúvida de que esse olhar dicotômico ficou muito tempo 

impregnado na cultura brasileira (e em outras com processo colonizador 

semelhante), o que influenciou, sem dúvida, na “substância” pensada por Coutinho 

(1955) e, por conseguinte, na estética regionalista, condição que sempre foi notada 

e comentada pelos críticos. 

Alfredo Bosi (1980), um outro exemplo, considera o regionalismo uma espécie 

de ficção romântica, que denomina sertanismo, e o pressupõe como uma 

manifestação literária inferior, mesmo reconhecendo que, em certos casos, tenha 

conseguido fugir do modismo superficial europeu. 

 
 
[...] as várias formas de sertanismo (romântico, naturalista, acadêmico e, 
até, modernista) que tem sulcado nossas letras desde os meados do século 
passado, nasceram do contato de uma cultura citadina e letrada com a 
matéria bruta do Brasil rural, provinciano e arcaico. Como o escritor não 
pode fazer folclore puro limita-se a projetar os próprios interesses ou 
frustrações na sua viagem literária à roda do campo. Do enxerto resulta 
quase sempre uma prosa híbrida onde não alcançam o ponto de fusão 
artístico o espelhamento da vida agreste e os modelos ideológicos e 
estéticos do prosador (BOSI, 1980, p. 155) 
 
 

 
E Antonio Candido (2004), em Brigada Ligeira (com primeira edição de 1945), 

assim discorre:  

 
Talvez se possa dizer que os romancistas da geração dos anos 1930, de 
certo modo, inauguraram o romance brasileiro, porque tentaram resolver a 
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grande contradição que caracteriza a nossa cultura, a saber, a oposição 
entre as estruturas civilizadas do litoral e as camadas humanas que povoam 
o interior – entendendo-se por litoral e interior menos as regiões 
geograficamente correspondentes do que os tipos de existência, os padrões 
de cultura comumente subentendidos em tais designações. Essa dualidade 
cultural, de que temos vivido, tende, naturalmente, a ser resolvida, e 
enquanto não for não poderemos falar em civilização brasileira (CANDIDO, 
2004, p. 41). 
 
 
 

Ao pronunciar-se dessa forma, Cândido (2004) refere-se claramente à imensa 

desigualdade social entre as mencionadas regiões, bem como à conjuntura 

econômica que se firmou na Era Vargas, pela qual houve significativo 

desenvolvimento nas grandes cidades, enquanto o interior continuava esquecido 

pelo poder central. 

Em momento posterior, com seu livro Literatura e Sociedade, de 1967, volta a 

apresentar libelo com avaliações similares, agora na análise de Os Sertões, de 

Euclides da Cunha, obra que, segundo Cândido (2009), vem fazer frente a um 

período (séculos XVIII e XIX) no qual as “ciências naturais e humanas” não tinham 

ainda o mesmo desenvolvimento da literatura e da ciência jurídica (campos que, 

mesmo assim, eram limitados a poucos grupos sociais). 

Isso porque os interesses dominantes eram a formação e a consolidação das 

leis e da política, o que fez desenvolver “o espírito da burguesia brasileira” sob forte 

influência da literatura “e a sua maneira de interpretar o mundo circundante foi 

estilizada em termos, não de ciência, filosofia ou técnica, mas de literatura.” 

(CÂNDIDO, 2009, p. 139) 

 

Toda essa onda vem quebrar n'Os sertões, típico exemplo da fusão, bem 
brasileira, de ciência mal digerida, ênfase oratória e intuições fulgurantes. 
Livro posto entre a literatura e a sociologia naturalista, Os sertões assinalam 
um fim e um começo: o fim do imperialismo literário, o começo da análise 
científica aplicada aos aspectos mais importantes da sociedade brasileira 
(no caso, as contradições contidas na diferença de cultura entre as regiões 
litorâneas e o interior) (CÂNDIDO, 2009, pp. 139-140). 
 
 
 

Isso significa que a cientificidade presente n’Os Sertões, mesmo nascendo 

daquela mal arranjada mistura, apresentou, nos dizeres de Teles (2009), uma 

“linguagem audaciosa que se queria literária” (TELES, 2009, p. 89) e o positivismo 

de Euclides da Cunha 
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contagiou muitos cientistas sociais que no entanto não tiveram o talento de 
criar uma forma especial de escrever, como ele o fez, com um olho na 
paisagem e nos acontecimentos, e outro na linguagem que refletia 
duplamente — as formas de um conteúdo de miséria e o sofrimento do 
cientista-escritor em denunciá-las (TELES, 2009, p. 89) 
 
 
 

É inteiramente razoável, nesse sentido, identificar-se n’O Tronco, assim como 

nas demais obras de Bernardo Élis, cuja ambientação goiana é muito clara, essa 

preocupação com o cenário: o sertão, e com os personagens: o sertanejo, o 

jagunço, o coronel, dentre outros. 

Pode-se dizer que esse painel histórico e sociológico traz, sob a ótica do 

conteúdo, o cenário sempre revisitado do sertão, no qual se subsume a literatura de 

Élis, eis que os temas relacionados a tal perspectiva atraem à superfície as 

condições propícias (novamente a “substância real”) para uma construção de cunho 

regionalista. 

Por isso que, muitas vezes utilizando termos que, sob outra ótica, remetem a 

tal movimento estético, a crítica é uníssona em incluir O Tronco e as demais obras 

de Élis na moldura regional, que o romantismo apresentou em primeira exibição, 

mas que depois se incorporou (apesar de vozes dissonantes) a outras épocas e a 

escolas posteriores. 

Se, por um lado, o regionalismo se consolida na literatura brasileira e o 

interior, com todas as suas variações, assume um papel relevante neste processo, 

inclusive motivando desde a literatura mais acessível (o cordel), até a prosa 

romântica e a realista, por outro, o sertão foi sendo definitivamente ampliado, 

deixando de ser puramente a consciência de uma dimensão geográfica, o que fez 

evoluir, igualmente, as possibilidades de significação de toda obra passível de se 

obter o selo de qualidade regional. 

De fato, se uma grande parcela de obras literárias, em certo período, retrata o 

meio rural, com os personagens típicos de cada lugar específico (os índios, os 

sertanejos, etc), ambiente ao qual se vincula historicamente o regionalismo literário, 

também é possível vislumbrar-se o surgimento de um regionalismo urbano, 

especialmente com a década de 1950, momento de grande concentração de 

pessoas nas grandes cidades. 

Em última análise, é a universalidade e a pluralização, local e interior, que 

surgem como estímulos para se enfrentar o que Lígia Chiappini (1995) exibiu em 
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sua terceira tese, dentre as dez que propôs (Do Beco ao Belo: dez teses sobre o 

regionalismo na literatura), em face dos regionalismos que apontou ressurgidos 

como decorrência da globalização: 

 

 
Regionalismo na literatura, como tema de estudo, constitui um desafio 
teórico, na medida em que defronta o estudioso com questões das mais 
candentes da teoria, da crítica e da história literárias, tais como os 
problemas do valor; da relação entre arte a sociedade; das relações da 
literatura com as ciências humanas; das literaturas canônicas e não-
canônicas e das fronteiras movediças entre clãs. Estudar o regionalismo 
hoje nos leva a constatar seu caráter universal e moderno. Surgindo como 
reação ao iluminismo e à centralização do Estado-nação, hoje se reatualiza 
como reação à chamada globalização. Se, para um pensamento não-
dialético, a chamada “aldeia global” suplantou definitivamente a “aldeia” e 
tudo o que dela fale e por ela se interesse, a dialética nos faz considerar 
que a questão regional e a defesa das particularidades locais hoje se 
repõem com força, quanto mais não seja como reação aos riscos de 
homogeneidade cultural, à destruição da natureza e às dificuldades de vida 
e trabalho no “paraíso neoliberal”. (CHIAPPINI, 1995, p. 158). 
 

 

Por conta disso, o sertão passou a ser pluralizado: os sertões. O termo 

começou a traduzir a própria universalidade, repleta de conexões sociais, do mundo 

que o homem habita.  A partir da múltipla idealização, passou-se à redimensão dos 

personagens das obras regionalistas, inseridos nesse contexto de antinomias e 

aproximações, para simbolizar todos os homens, toda a existência e todas as 

questões cruciais relacionadas. 

Como se depreende da obra de Tuan (1983), o espaço é um emblema de 

liberdade, de vastidão, de infinito e, por este motivo, é possível que em seu interior 

ocorram incontáveis, dramáticos e emblemáticos conflitos, que podem ocorrer entre 

os homens e entre estes e a natureza. 

 Porém, a simples compreensão do mecanismo de funcionamento do espaço 

em que se vive, especialmente dos papéis que devem ser desempenhados, ante a 

representação simbólica de humanização, coerente com os anseios universais, pode 

evitar a insegurança do convívio. O sertão, assim, torna-se um lugar em que o 

sertanejo alia-se de fato à natureza, mesmo que para o simples ato de sobreviver: 

“Os seres humanos necessitam de espaço e lugar. As vidas humanas são um 

movimento dialético entre refúgio e aventura, dependência e liberdade” (TUAN, 

1983, p. 61). 
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Aqui nasce a simbologia da condição do homem sertanejo, que se relaciona 

com o ambiente – natural e ideológico – no qual está inserido por intermédio da 

representação literária, responsável por tornar nítida a leitura do espaço, do tempo e 

da conjuntura ideológica. 

É o momento em que, do metafórico presente na narrativa, ocorre a 

transfiguração destes elementos para a (re) construção do homem como sujeito 

universal em suas relações com a natureza e com todos a sua volta. 

Retornando a Teles (2009), em sua tentativa de esclarecer os sentidos do 

singular e do plural para o termo sertão, especialmente à luz da obra de Euclides da 

Cunha, que parte do “‘sertão de Canudos’ – o sertão da Bahia” para os outros 

“‘sertões’, o de Minas Gerais, de Goiás e Tocantins, do Mato Grosso e do Pará, pelo 

menos” (TELES, 2009, p. 101), é possível entendê-los como 

  

os sertões geográficos e horizontais que se juntam no grande espaço 
brasileiro, com todos os problemas humanos e sociais, como o dos 
latifúndios em face do movimento dos sem terra, como o da anemia e da 
fome, da saúde e da falta de escola e lazer, verdadeiro purgatório do 
homem brasileiro. 
 

 

Todas essas afirmações – acerca das múltiplas possibilidades de observação 

de um mesmo espaço – possibilitam compreender que a nacionalidade buscada no 

discurso narrativo de Élis, via exploração e inclusão das particularidades regionais 

do sertão goiano, ultrapassa essas fronteiras e é traduzida numa categoria universal, 

pois, conforme ensina Coutinho (2001), as “regiões não dão lugar a literaturas 

isoladas, mas contribuem com suas diferenciações, para a homogeneidade da 

paisagem literária do país” (COUTINHO, 2001, p. 205). 

É no contexto das histórias revividas no discurso bernardiano, muito além dos 

simples traços pitorescos e da descrição realista romântica, passando a revelar 

diversas e complexas associações figurativas do tipo sertanejo e da paisagem – não 

meramente física – que o circunda, que ele enfim alcança o traço universal, 

construído, desse modo, pela transfiguração dos personagens, para uma nova 

representação dos mesmos, uma síntese da própria condição existencial em face do 

mundo. 
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1.3. O horizonte sociológico 

 

Algumas perspectivas – olhares internos e externos – se afiguram caminhos 

idôneos para análise das significações de cunho histórico e sociológico em O 

Tronco, desde os contextos (a) temporal e espacial, que unificam, em sua trama, a 

vivência do autor, dos personagens e do homem em constante evolução, até a 

estrutura textual que deu forma àquele conteúdo e que o identifica com a substância 

e as nuances do gênero literário eleito.  

Sob o ponto de vista da elaboração formal, existe uma primeira e 

imprescindível correspondência entre as possibilidades narrativas do gênero 

romance e o êxito alcançado pela obra, que, muito além de um projeto voltado à 

abordagem histórica e ficcional (dualidade que, em si, é mais uma apreciação 

possível), possibilitou acurado exame da condição social do povo goiano, à época 

dos fatos, mas cuja apreensão da realidade permitiu verificar contradições 

fundamentais da sociedade como um todo. 

Essa possibilidade de expressão de conteúdos literários tem sido 

profusamente teorizada, desde que se buscou compreender a relação, tecida nos 

ambientes estéticos, entre realidade, efetividade ficcional e a contínua evolução das 

relações humanas. 

É inevitável, nesse sentido, percorrer inicialmente a visão de Georg Lukács 

(2000), que, afirmando a superioridade do épico (a epopeia) em relação ao romance, 

coaduna-se ao entendimento hegeliano deste gênero como um reflexo da cisão 

entre homem (sua pretensa completude) e mundo (com toda verossimilhança que 

lhe é possível). 

No discurso épico, a cosmovisão revelada possui caráter heroico, nacional e 

público, não se importando com particularidades secundárias, mas com a essência 

do existir, cujas fronteiras “encerram um mundo perfeito e acabado” (LUKÁCS, 2000, 

p. 30). 

 
Nosso mundo tornou-se infinitamente grande e, em cada recanto, mais rico 
em dádivas e perigos que o grego, mas essa riqueza suprime o sentido 
positivo e depositário de suas vidas: a totalidade. Pois totalidade, como 
prius formador de todo fenômeno individual, significa que algo fechado pode 
ser perfeito; perfeito porque nele tudo ocorre nada é excluído e nada remete 
a algo exterior mais elevado; perfeito porque nele tudo amadurece até a 
própria perfeição e, alcançando-se, submete-se ao vínculo. Totalidade do 
ser só é possível quando tudo já é homogêneo, antes de ser envolvido 
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pelas formas; quando as formas não são uma coerção, mas somente a 
conscientização, a vinda à tona de tudo quanto dormitava como vaga 
aspiração no interior daquilo a que se devia dar forma; quando o saber é 
virtude e a virtude, felicidade; quando a beleza põe em evidência o sentido 
do mundo (LUKÁCS, p. 31). 
 
 
 

Porém, se Lukács afirma o ocaso do gênero romance, levando em conta, 

especialmente, a suposta negação da totalidade (essencial) da existência, como 

sequela da materialidade dos sistemas político e econômico da classe burguesa, 

Ferenc Fehér (1972) o contrapõe, sustentando a “ambivalência”, e não o caráter 

problemático, deste conteúdo estético – uma coexistência de elementos diversos em 

face de uma civilização também multifária. E se o romance surge com a sociedade 

burguesa, também a questiona, sobrevivendo assim numa nova instabilidade 

representativa. 

É assim que, em Fehér (1972), o alicerce da harmonia romanesca torna-se 

uma busca por respostas às questões enfrentadas pelo homem, às voltas, é certo, 

quando do surgimento desse gênero, com a ideologia burguesa, mas que, por isso 

mesmo, possibilitou novos avanços e soluções em face dos mesmos problemas 

destacados por Lukács. 

 
 
Deste modo, o romance exprime uma etapa de emancipação do homem 
não somente em seu ‘conteúdo’, isto é, nas noções coletivas estruturadas 
por suas categorias, mas também em seu ‘continente’, a forma. Essa forma 
do romance não poderia aparecer sem o surgimento das categorias de 
sociedade ‘puramente social’; ora, o nascimento desta sociedade significa 
um enriquecimento, mesmo levando em conta sua evolução desigual. [...] O 
romance não é problemático, é ambivalente. Entendemos por esta distinção 
que o conjunto de suas estruturas comporta, em parte, traços que derivam 
do mimetismo da construção de uma ‘sociedade social’ concreta (o 
capitalismo no qual se enraíza) e, por outro lado, traços que caracterizam 
todas as sociedades desta espécie (FEHÉR, 1972, pp. 11-12) 
 
 
 

O Tronco é um romance aos moldes clássicos do gênero e, claro, apenas por 

meio de sua particular representação formal (em sua vertente histórica e realista) 

seria possível descrever a luta contra as oligarquias rurais no início do século XX e 

analisar a estrutura social, política e econômica naquele período. 

Com tal arcabouço, ele relaciona-se a um momento, a uma época, porém 

reproduz-se em termos de valores hierarquizados, mas universais – circunstância 
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que se permite conhecer no cotidiano das desigualdades vividas e enfrentadas, 

restringindo, finalmente, a natureza do indivíduo a elementos sociológicos. 

Graves afrontas a direitos elementares da população sertaneja de Goiás, no 

início do século passado, constituem o centro explanativo, sem se limitar, porém, ao 

mero relato sensitivo dos acontecimentos, nem ao engajamento político de Bernardo 

Élis, em face da situação infamante vivida pela população, nem à pretensa 

orientação paradigmática de cunho realista e local, mas, antes, evidenciar as 

imperfeições e as contradições de todo um sistema (universal) de exploração 

humana. 

Candido (2009), no entanto, em Literatura e Sociedade, ao relacionar a “obra 

e o seu condicionamento social”, alerta para duas concepções (opostas) que devem 

ser superadas: a que faz o valor da produção criativa depender de “certo aspecto da 

realidade”, que ela exprime ou não, emprestando a essa referência o caráter de 

indispensabilidade; e a que entende ser secundária “a matéria de uma obra”, mesmo 

(e principalmente) as de cunho social, dando ênfase, tão somente, às “operações 

formais postas em jogo” (CANDIDO, 2009, p. 13): 

 

 
Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma 
dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e 
contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho 
ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, 
norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se 
combinam como momentos necessários do processo interpretativo. 
Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, não como 
causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um 
certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno 
(CANDIDO, 2009, pp. 13-14). 
 
 
 

Nessa relação entre o “externo” e o “interno”, torna-se indispensável uma 

abordagem do elemento histórico – o contexto –, a influenciar na construção estética 

ficcional – o texto –, ambos integrados na estrutura do gênero utilizado em O 

Tronco, e esse elemento é uma das condições para a compreensão do discurso 

sociológico que o integra. 

Isto ocorre mesmo que – sobretudo no feitio romanesco, onde se encontram 

diversos jogos de criação artística, que permitem a realização de um produto 

finalístico, antes concebido – não seja assumido pelo autor o seu desiderato de 

recriação histórica, a partir de fatos reais, com adaptação crítica de elementos 
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fictícios, ou ainda que o liame das narrações e descrições com tal realidade 

registrada não seja de todo explícito, o que tenderia a limitar percepções de outros 

campos do saber, tais como a sociologia, a psicologia social ou a própria história. 

Antes, porém, Candido (2009) faz atentar para enfoques diversos da crítica 

literária e da sociologia da literatura, em relação, ainda, aos mencionados fatores – o 

“externo” e o “interno”. Para esta disciplina, de cunho eminentemente científico, 

segundo o autor, o ponto crucial não é o valor da obra, mas outras condicionantes, 

como a inclinação “estatística por um gênero, o gosto das classes, a origem social 

dos autores, a relação entre as obras e as ideias” ou “a influência da organização 

social, econômica e política” (CANDIDO, 2009, p. 14).  

Já à crítica literária importa a perquirição da “intimidade das obras”, dos 

elementos que agem na organização estrutural e que lhes são característicos. 

Assim, ao tomar como objeto o “fator social”, há a possibilidade de se verificar se o 

mesmo serve de instrumento na orientação da “corrente criadora” ou se, de forma 

concomitante ou não, é ingrediente indispensável de valor estético (a essência da 

obra de arte) (CANDIDO, 2009, pp. 14-15). 

 

 
É o que vem sendo percebido ou intuído por vários estudiosos 
contemporâneos, que, ao se interessarem pelos fatores sociais e psíquicos, 
procuram vê-los como agentes da estrutura, não como enquadramento nem 
como matéria registrada pelo trabalho criador; e isto permite alinhá-los entre 
os fatores estéticos. A análise crítica, de fato, pretende ir mais fundo, sendo 
basicamente a procura dos elementos responsáveis pelo aspecto e o 
significado da obra, unificados para formar um todo indissolúvel [...] 
(CANDIDO, 2009, p. 15). 
 

 

Mesmo assim, ainda segundo este autor, devem-se evitar novos preceitos 

absolutos e acolher, ainda que os aspectos formais sejam priorizados, outras 

“disciplinas independentes como a sociologia da literatura e a história literária 

socialmente orientada”, além dos “estudos aplicados à investigação de aspectos 

sociais das obras” (CANDIDO, 2009, p. 18). 

A criação de Bernardo Élis, como já se tornou evidente, relaciona a matéria 

histórica (o “externo”) à estrutura ficcional (o “interno”), uma relação endógena que 

encontra em elementos histórico-sociais os estimuladores e condutores da criação 

estética, o que traz verossimilhança ao conjunto dos fatos, a par do viés imaginativo 

ou simulatório.  
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Essa endogênese reflete-se, de início, em aspectos sociais elementares, que 

ficam evidentes em muitos momentos da narrativa, fazendo funcionar o motor de 

tantos ensaios críticos, como se atestou pela proeminência do ambiente em que a 

trama se desenrola, tornando-o referência (novamente citando o prefácio de O 

Tronco, assinado por Francisco de Assis Barbosa) para a vanguarda “de um novo 

ciclo da ficção brasileira – o do sertanismo goiano-mineiro” –, além da reputação 

adquirida nacionalmente pela “literatura do Oeste”, quando, até então, havia apenas 

o domínio de um ciclo nordestino (ÉLIS, 1988, p. xi). 

É o cotejo do assunto (a disputa de poder, em meio ao coronelismo reinante, 

por meio de violenta guerra, envolvendo pessoas e famílias poderosas, contra a 

égide do Estado de Direito) com sua representação social agora descoberta, 

resumida na própria simbologia do “tronco” – instrumento de tortura usado para calar 

desafetos políticos e perpetuar, à força bruta, os desmandos de uma sociedade 

estratificada na injustiça. 

O romance O Tronco suscita, desde o início, tais observações, revelando 

grande sensibilidade e realismo diante da pouca perspectiva de vida no “coração do 

Brasil”, reflexões estas que se originam nas experiências dos personagens, sob a 

orientação das convicções do autor, os quais exprimem uma totalidade social 

marcada pelo abismo da contradição. 

É o tipo sertanejo, cruelmente revelado, que recria o contexto político do 

coronelismo – com as mazelas referentes à questão agrária, ao voto de cabresto, à 

violência, à opressão e à corrupção generalizadas – um discurso literário que 

adentra as raízes coloniais de nossa formação econômica e social, antecedentes de 

um modelo estatal não comprometido com o interesse público. 

A esse respeito, é pertinente citar pontos da investigação de Raymundo Faoro 

(1987) sobre o processo de construção da sociedade brasileira, com início no 

desdobramento do Estado patrimonialista português, que formou, aqui deste lado do 

Atlântico, toda uma estrutura de dominação já conhecida e em todas as épocas 

verificada. 

 
O PATRIMONIALISMO, organização política básica, fecha-se sobre si 
próprio com o estamento, de caráter marcadamente burocrático. Burocracia 
não no sentido moderno, como aparelhamento racional, mas da apropriação 
do cargo — o cargo carregado de poder próprio, articulado com o príncipe, 
sem a anulação da esfera própria de competência (FAORO, 1987, p. 101) 
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O patrimonialismo privado tem sua origem no “estamento burocrático” 

(FAORO, 1987, p. 738), que sempre visou à manutenção dos privilégios da 

aristocracia, transformou-se no patrimonialismo estatal, já protegido a partir do 

surgimento do “estado-maior” (FAORO, 1987, p. 242) – sistema unificador de poder, 

que buscou seus domínios, nem sempre com sucesso, sobre todos os territórios. 

Essa organização do Estado possuía também caráter flexível e estabilizador, 

capaz de sobreviver às transições, inclusive as de regime de governo, e o fazia por 

meio de manipulações financeiras, da concessão pública de benefícios, cargos e 

funções (em prol de interesses particulares) e da regulação direta da economia. 

Eis o pano de fundo em que se molda o fenômeno do coronelismo, de 

“coloração estadualista”, que se libertou, com o novo “agrarismo republicano”, das 

amarras que o ligavam financeiramente ao “patrimonialismo central do Império”. A 

par do coronel investido pelo chefe do regimento, surge a figura do “coronel 

tradicional”, líder político e econômico, “rico por excelência [...], dono da terra” 

(FAORO, 1987, pp. 736-737). 

 
 
Ocorre que o coronel não manda porque tem riqueza, mas manda porque 
se lhe reconhece esse poder, num pacto não escrito. Ele recebe — recebe 
ou conquista — uma fluida delegação, de origem central no Império, de 
fonte estadual na República, graças à qual sua autoridade ficará 
sobranceira ao vizinho, guloso de suas dragonas simbólicas, e das armas 
mais poderosas que o governador lhe confia. O vínculo que lhe outorga 
poderes públicos virá, essencialmente, do aliciamento e do preparo das 
eleições, notando-se que o coronel se avigora com o sistema da ampla 
eletividade dos cargos, por semântica e vazia que seja essa operação 
(FAORO, 1987, p. 737). 
 
 
 

Como bem dissertou Cristiane Roque de Almeida (História e Sociedade em 

Bernardo Élis: Uma Abordagem Sociológica de O Tronco, 2003), a narrativa em 

Bernardo Élis evidencia a distinção entre “pessoa” e “indivíduo” (ALMEIDA, 2003, p. 

69). 

No “sistema de pessoas”, atuam os “medalhões”, os “figurões”, as “pessoas-

instituições: aqueles que não nasceram, foram fundados”, detentores de privilégios e 

a quem a sociedade estratificada concede um posto de hierarquia superior aos 

demais – aos “indivíduos” (ao “povo”). Almeida (2003) destaca, ainda, a existência 

de “leis gerais e impessoais”, aplicáveis aos “indivíduos”, plenos no exercício da 

cidadania, ao lado de um “tratamento pessoalizante”, destinado às classes 
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inferiores, que flexibiliza perigosamente o nosso sistema legislativo (ALMEIDA, 

2003, p. 69). 

A autora exemplifica tal situação estrutural com certas tensões vivenciadas 

por Vicente Lemes, o coletor idealista de O Tronco: 

 
 
 
Vicente Lemes olha para fora de sua casa e se depara com sua dura 
realidade: se aceitasse o rol de bens tal qual apresentado por Artur ele o 
denunciaria como no caso da boiada; se exigisse o cumprimento da lei ele o 
denunciaria como perseguidor. O interesse maior era desmoralizá-lo, 
obrigá-lo a deixar a vila e, em seu lugar, colocar gente de sua confiança. O 
drama da personagem revela a dificuldade em executar os códigos legais 
numa terra onde o poder dos coronéis se revela mais forte do que o poder 
do Estado, tirando do caminho, a qualquer custo, os empecilhos que 
interferissem na realização de seus desígnios (ALMEIDA, 2003, p. 70). 
 
 
 

Após a Proclamação da República, as oligarquias rurais travaram intensa 

disputa pelo poder, que se pulverizava ainda mais com a nova organização do 

Estado brasileiro. 

Em Goiás, desde os Bulhões até os Caiado (fins do século XIX e primeiras 

décadas do século XX), a turbulência política propiciou a surgimento de grupos 

políticos antagônicos e o seu território, em franca decadência desde o ocaso da 

mineração, restou por muito tempo isolado, com população eminentemente rural e 

sem perspectiva de crescimento. 

É o instante em que o coronelismo atinge seu nível mais acentuado, com 

interferências danosas dos interesses privados no setor público, numa relação de 

compromisso e de troca de proveitos, que passava necessariamente pela opressão 

política e econômica, em relação às camadas mais pobres da pirâmide, e com os 

sistemas jurídico e eleitoral manipulados. 

A trama tecida em O Tronco desnuda as terríveis consequências dessas 

manobras e do exercício do poder arbitrário, sem limites e sem questionamentos, 

que se afirmava, sobretudo, pela situação de isolamento e da falta de recursos 

(periferismo e autonomia-negativa) reinantes no Estado de Goiás, o que contribuía 

sobremaneira para o sucesso de um nefasto projeto de dominação política. 

São ilustrativas, neste sentido, outras reflexões do personagem Vicente, 

acerca das dificuldades em fazer valer uma certa execução fiscal, após a lavratura 

de um “auto de contrabando” pelo não pagamento de tributos: 
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Vicente lavrou o auto de contrabando, testemunhou-o, enviou para Goiás. 
Levaria dois meses para chegar lá, dois para ser informado, mais dois para 
retornar ao Duro. Aí Vicente ia requerer força para garantir a execução. Os 
soldados viriam de Goiás a pé, gastando cerca de três meses na marcha. 
“Uma besteira o diabo daquele auto” – pensava Vicente (ÉLIS, 1988, p. 21). 
 
 
 

É possível, deste modo, vislumbrar tais aspectos (históricos e políticos), 

inscritos na estética do gênero narrativo, como a possibilidade de compreensão das 

condições de profunda deterioração e desequilíbrio sociais, impelidas, 

especialmente, pela ausência do Estado de Direito e, por conseguinte, pela 

supremacia das decisões juridicamente informais, pessoais e sem qualquer 

supedâneo de equidade.  

Esse desgaste da função pública jurisdicional, de fato, concorre, em qualquer 

ambiente ou momento que se analise, para o surgimento de relações pautadas no 

despotismo dos chamados “donos do poder”, e para a perpetuação das injustiças 

estruturais. 

A propósito, como conceito próprio de sociologia jurídica, o termo “justiça”, 

idealizado pelo personagem Vicente Lemes até o último instante da obra, está 

assentado em questões como solidariedade, igualdade e garantia de direitos 

fundamentais; também no empenho, individual e coletivo, pela busca de condições 

dignas para todo grupo excluído ou oprimido pelo abuso do poder político e 

econômico. 

 



41 

 

II – IMAGINÁRIO E CONDIÇÃO EXISTENCIAL 

 
 

Como já se verificou, existe um conjunto harmonioso de atividades 

comunicativas condensadas na literatura de Bernardo Élis, particularmente no 

romance O Tronco, as quais foram segmentadas conforme particularidades 

definidas como históricas, regionais/universais e sociológicas, sem, contudo, 

esquecer a necessária apreciação do diálogo (ou influência recíproca) entre suas 

parcelas componentes, a agir no trabalho de estruturação da narrativa. 

O alcance desses olhares – os horizontes identificados no capítulo anterior – 

se perfaz no empreendimento discursivo presente no romance O Tronco, podendo 

mesmo se falar que há nessa obra um sistema de discursos correlatos, 

perfeitamente interligados e concernentes àqueles aspectos – o histórico, o 

regional/universal e o sociológico –, a traduzir o imaginário e a condição do sertanejo 

do início do século XX, mas em situações que denotam um caráter ideológico 

atemporal, bem percebido quando de sua transposição para a linguagem fílmica. 

Deste modo, como veículo de novas ponderações sobre esse conjunto 

bernardiano, é imperioso reforçar o que Orlandi (2007), em linhas bem iniciais de 

Análise de Discurso, identificou como dinamismo da palavra e “prática de linguagem” 

(ORLANDI, 2007, p. 15) entendida como fenômeno discursivo, que permite conciliar 

o homem (e sua condição existencial) com todos os fatos que ocorrem a sua volta, 

de forma natural e social, e que revelam pluralidade linguística. 

A autora afasta da ideia de discurso a simples organização esquemática 

comunicativa, centrada no emissor, no receptor, no código utilizado, no referente 

(elemento da realidade) e na mensagem, por julgar que a língua não é só um código 

entre os demais e que não há divisão nem sequência predeterminada de atos entre 

o emissor e o receptor, uma vez que esses recursos, disponíveis para a significação 

ser alcançada, são utilizados ao mesmo tempo (ORLANDI, 2007, p. 21), 

independente dos objetos discursivos pretendidos e/ou alcançados. 

O movimento proporcionado pela linguagem, assim, tende a associar os 

integrantes do ato comunicativo à percepção que se lhes preenche – uma complexa 

estrutura que se alimenta de um sistema abstrato de signos e da própria história –, 

porém não se limitando à simples ideia de comunicação, já que a “linguagem serve 
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para comunicar e para não comunicar”, sendo o discurso, de maneira mais 

abrangente, “efeito de sentidos entre locutores” (ORLANDI, 2007, p. 21). 

 
 
 
Também não se deve confundir discurso com “fala” na continuidade da 
dicotomia (língua/fala) proposta por F. de Saussure. O discurso não 
corresponde à noção de fala pois não se trata de opô-lo à língua como 
sendo esta um sistema, onde tudo se mantém, com sua natureza social e 
suas constantes, sendo o discurso, com a fala, apenas uma sua ocorrência 
casual, individual, realização do sistema, fato histórico, a-sistemático, com 
suas variáveis etc. O discurso tem sua regularidade, tem seu funcionamento 
que é possível apreender se não opomos o social e o histórico, o sistema e 
a realização, o subjetivo ao objetivo, o processo ao produto. (ORLANDI, 
2007, p. 21). 

 

 
Também é necessária a elucidação de outros elementos, cujos conceitos, do 

mesmo modo, encontram-se intimamente ligados à ideia de discurso e integram 

quaisquer atos reflexivos e comunicáveis, como os que o relacionam com o texto e 

com as possibilidades de enunciação, além da relação entre o discurso visual e a 

imagem em movimento, com a qual será possível analisar (no capítulo seguinte) o 

processo tradutório da linguagem literária para a linguagem fílmica. 

É comum, deste modo, afirmar-se que o discurso é responsável pela 

elaboração (muitas vezes transcriativa, como na tradução estética de um sistema de 

linguagem para outro) das realidades social e histórica – alicerce de valores e de 

símbolos, com os quais se pode vislumbrar o imaginário de uma dada coletividade 

cultural –, enquanto o texto e as imagens são efeitos da operação discursiva, ficando 

claro que, sem esses mecanismos linguísticos, aquela composição (do que se quer 

representar) restaria ininteligível aos olhos do intérprete. 

Já a enunciação seria um processo que se realiza entre o concreto e o 

abstrato, a fim de transformar uma construção frasal ou oracional em enunciado, 

com potencialidade para gerar sentido e assim proporcionar entendimento dos 

signos propostos, por isso mesmo, reflexo e síntese da natural elaboração, inerente 

ao homem, de todos os conceitos com os quais pretende compreender sua própria 

existência. 

O significado que se extrai desse complexo, desta forma, ultrapassa uma 

aferição simplesmente linguística, pois se subordina a um conhecimento mais 

universal, que passa pelas experiências, individuais e coletivas, pelo saber 
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compartilhado, pelos princípios e valores, além das próprias convicções com as 

quais se nutrem as atividades artísticas, em suas relações umas com as outras. 

A propósito, ao analisar as condições de produção discursiva (sujeitos, 

situação e memória), Orlandi (2007) separa-as em “sentido estrito” – aí identificando 

o “contexto imediato” – e em “sentido amplo” – quando, então, a elas se incorporam 

“o contexto sócio-histórico, ideológico” (ORLANDI, 2007, p. 30). 

E o fenômeno ideológico, naquilo que mais o identifica, representa a 

exteriorização do discurso, que se expressa justamente por meio do imaginário – a 

base não cognitiva da imagem social. 

 
 
2.1. Vinculação do homem com o poder 

 
 

Conforme expõe Carlos Augusto Serbena (2003), o conceito de ideologia foi 

superado e passou de mera “distorção da realidade” – com foco no conteúdo (falso 

ou não) que legitimava o poder dominante – para uma análise do “processo de sua 

enunciação e seu contexto”, quando, agora, o importante é se entender de que 

maneira “se configura sua função de discurso dentro de uma dinâmica social” ou, 

noutros termos, de que forma “se engendra, articula, dissemina, reproduz e se 

mantém um discurso que assume uma função ideológica” (SERBENA, 2003, p. 2). 

A ideologia e a imagem social (frutos e reflexos da existência retratada) são 

elementos que integram a expressão artística, mas também guardam componentes 

em sua estrutura – aqueles mesmos que vão além da racionalidade –, possuindo 

antes uma natureza simbólica, a qual, ainda segundo Serbena (2003), integra o 

humano e se divide nos grupos 

 

 
do imaginário e da representação semiótica. Este teria como fundamento o 
signo e aquele o símbolo. Nesta concepção, o símbolo é vivencial, 
polissêmico, liga-se a imagens, remete a um significado invisível e não 
passível de ser traduzido em palavras, ele é a melhor expressão possível de 
algo relativamente desconhecido enquanto o signo possui significado 
convencional, unívoco e opera com experiências definidas e discurso lógico 
e racional. Assim, o sentido afetivo e emocional de integração vivencial do 
indivíduo frente a realidade e a construção de um significado para a sua 
existência são realizados por meio do símbolo, através da imaginação 
simbólica (que opera com símbolos) e da função transcendente (que 
permite integrar opostos). O signo, presente no campo racional e com suas 
operações entre si podendo ser explicadas racionalmente e conjugadas 
segundo regras representa uma espécie de “enquadramento” da 
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multivocidade do símbolo. Desta forma, o símbolo antecede aos conceitos, 
às ideias, às ideologias e a todas as representações e produções humanas 
semióticas, sendo o substrato do qual elas emergem (SERBENA, 2003, p. 
08). 

 
 

O símbolo, portanto, é a íntima e anterior concepção arquetípica, com a qual 

se intensificam as representações e os comportamentos na lógica da consciência – 

cujos signos podem ser também apresentados pelos discursos literário e fílmico 

(dentro de cada sistema particular de linguagem), seja na obra original, seja naquela 

que a adaptou/recriou – e se transmutam numa síntese uniforme, expressiva, que 

proporciona sentido à existência, real e/ou ficcional, do objeto representado. 

Tal sistema, intensamente apreendido e transcriado para a linguagem fílmica, 

pode ser identificado no romance O Tronco, cuja simbologia remete a significados 

inerentes às estruturas de poder, vivenciadas pelo escritor e pelo cineasta e 

unificadas na história do coronelismo (suas ideologias) e no imaginário dos 

agrupamentos humanos e realidades sociais do já mencionado ambiente 

sociocultural do interior goiano em princípios do século passado. 

Essa realidade do sertão e do sertanejo, com os componentes históricos e 

ideológicos das obras em estudo, tornou-se a simbologia que, tanto no romance 

como no filme, soube cumprir com êxito a sua função mediadora, qual seja a de 

proporcionar ou figuratizar o próprio comportamento humano, pois possibilita à 

consciência expressar o imaginário ou tecer variações em torno dos temas 

retratados, dentre eles a condição subumana gerada pelo coronelismo no Brasil. 

José Fernandes (1992) afirma ser inerente ao homem a busca pelo futuro, 

porém, nesse intento, ele sempre se volta ao passado. Essa conexão possibilita 

concluir que o “tempo é a duração da essência e da existência” (FERNANDES, 

1992, p. 183) e que, por tal medida, ele é, igualmente, a matéria fundamental na 

estruturação do ser. 

Não seria incorreto julgar que a natureza dos personagens d’O Tronco 

confunde-se com as experiências (amálgama do real e do regional) e os ideais do 

próprio Bernardo Élis, uma vez que a condição de existir, proporcionada pelo criador 

às criaturas, implica estar no mundo, que o indivíduo, ainda que inscrito numa 

realidade ficcional, precisa viver num tempo e num espaço. 
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Diante da indagação que lhe fora formulada pela jornalista Consuelo Nasser, 

acerca da visão que tinha sobre a vida, na altura de seus 75 anos de idade, 

Bernardo Élis foi enfático: 

 
 
Não sei. Olhando para trás, pelo ângulo existencialista, observo que a vida 
é uma grande inutilidade. Herdei um pouco o pessimismo paterno. Pode até 
existir (sic) vidas úteis, mas úteis em que sentido? Úteis no sentido de se 
construir um palácio, de se fazer uma obra de arte? Mas, para a 
humanidade, isso tem importância? O que é importante para a humanidade 
é também para o indivíduo? Não creio que a pessoa se sinta realizada com 
o trabalho que desempenha. (NASSER, Revista Presença, 1991). 
 
 
 

Neste sentido, é interessante, ainda que de forma bem sintética, citar uma 

abordagem do movimento existencialista e seu maior representante, Martin 

Heidegger (2001), que buscou refletir sobre a existência do homem moderno e 

tentou reorganizar a metafísica utilizando o método fenomenológico do estudo do 

ser, criado por Husserl, de quem Heidegger foi discípulo. 

Heidegger (2001), ao afirmar o desprestígio do homem em relação à máquina 

(considerada em sua plenitude organizacional e hierárquica), propõe uma solução 

que possibilita entender o determinismo que há por detrás da mesma relação – a do 

homem com as circunstâncias estruturais onde é incluído (e que, em certa medida, 

limitam as suas possibilidades de mudança) e, por outro lado, a do ser com o mundo 

real (natural e ideológico) que o rodeia.  

Assim, para este movimento, é duvidosa a existência no homem de um 

estímulo poderoso e infinito, como uma força espiritual e racional que existe antes 

dele. Para o existencialismo, nem o ser nem os estímulos que o movem possuem 

natureza infinita, o homem acha-se no mundo e nele realiza suas ações por conta e 

risco próprios.  

Conforme Nicola Abbagnano (2003), para o romantismo, o mundo possui uma 

organização (proveniente dessa força infinita) que assegura, de forma definitiva, o 

sucesso final dos comportamentos humanos. Já o existencialismo estabelece que o 

ser humano encontra-se “lançado no mundo”, entregue ao determinismo, que pode 

tornar vãs ou improváveis as suas iniciativas (ABBAGNANO, 2003, p. 402). 

Tais ponderações permitem superar, por meio da reflexão metafísica, a 

simples estruturação das sociedades capitalistas como o cerne da valoração, 

positiva ou negativa, das relações que se originam quando da criação dos grupos 
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humanos e, por extensão, também da estratificação social presente entre os 

personagens de uma narrativa literária.  

Isso porque a ordenação de poder e de hierarquia, que relaciona o 

personagem, real ou fictício, com a realidade do grupo que ele integra, pode ser 

implantada pela força ou por quaisquer formas de dominação, inclusive quando da 

elaboração discursiva. 

E isso se verifica independentemente do momento histórico ou do espaço que 

tais grupos vivenciam (ou no qual são retratados) ou, ainda, se são ou não fruto de 

uma criação artística e/ou representantes de uma realidade histórica ou ficcional.   

Todo sistema de poder torna-se uma formação de saberes e as verdades que 

surgem dessa estrutura são conhecidas a partir do saber. O poder, portanto, 

emancipa o homem no momento da produção dos saberes e, por consequência, dos 

olhares diversos propostos pela existência. 

Ainda em Análise de Discurso, Orlandi (2007) propõe reflexões relevantes 

sobre a ideologia, a linguagem, o sujeito e a história, elementos essenciais para a 

construção ou idealização discursiva, fenômeno que se verifica pela imagem social – 

reflexo do imaginário coletivo – e se relaciona ao antagonismo de realidades 

estruturadoras da distribuição do poder entre as classes, numa dinâmica psíquica 

que se processa ao final pela representação simbólica, mormente explorada pela 

prática discursiva. 

Como já ficou evidenciado no capítulo anterior “TRÊS OLHARES: VOZES EM 

MOVIMENTO”, em especial nas considerações históricas do primeiro subcapítulo), a 

autora afirma que a sua análise, ajustada entre a linguística e as ciências sociais, 

busca entender o modo como a linguagem encontra-se corporificada no fenômeno 

ideológico e como este se revela por meio da língua, considerado o discurso como 

ambiente propício ao desenlace deste relacionamento (ORLANDI, 2007, p. 16-17). 

Mas as manifestações artísticas, como a literatura e o cinema, possuem uma 

relevante função questionadora, que não as prende a quaisquer tipos de dominação 

ou do exercício do poder. Roland Barthes (1978) verifica na linguagem uma missão 

social por excelência e na língua, que faz parte da estrutura de poder, um objeto de 

alienação: “a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, 

nem progressista; ela é simplesmente fascista, pois o fascismo é não impedir de 

dizer, é obrigar a dizer” (BARTHES, 1978, p. 14). 
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Deste modo, partindo-se da premissa de que as ações humanas sempre têm 

por objetivo a busca pela liberdade, e reputando-se esta como a não vinculação ao 

poder absoluto, a proposta de Barthes (1978) seria “trapacear” a língua por meio da 

arte, uma vez que somente a linguagem artística (seja a literária, a fílmica ou 

quaisquer outras) consegue se opor ao fascismo da língua. 

 
 
Só resta, pois, (ao homem), a fuga da linguagem por meio de uma trapaça 
lingüística utilizando-se da própria língua. Essa trapaça salutar, essa 
esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no 
esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto 
a mim: literatura. (BARTHES, 1978, p. 16) 
 
 
 

De outro lado, para afirmar de forma mais clara a relação entre o raciocínio 

proposto e os instrumentos de análise de discurso, Orlandi (2007) relaciona alguns 

conceitos básicos que dão sustentação a essa teoria, tais como condições de 

produção (como citado acima), esquecimentos, paráfrase e polissemia, formações 

imaginárias e formação do discurso.  

É preciso destacar, porém, suas lições sobre ideologia e linguagem: 

 
 
Este é o trabalho da ideologia: produzir evidências, colocando o homem na 
relação imaginária com suas condições materiais de existência (...) O 
indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o 
dizer (...) A evidência do sentido – a que faz com que uma palavra designe 
uma coisa – apaga o seu caráter material, isto é, faz ver como transparente 
aquilo que se constitui pela remissão a um conjunto de formações 
discursivas que funcionam como uma dominante (...) Por sua vez, a 
evidência do sujeito – a de que somos sempre já sujeitos – apaga o fato de 
que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. Esse é o paradoxo 
pelo qual o sujeito é chamado à existência: sua interpelação pela ideologia 
(ORLANDI, 2007, p. 46). 
 

 

Se o fenômeno ideológico possui essa particularidade, assim como 

argumenta a autora, ele não deve ser algo naturalmente encoberto, mas uma 

condição essencial para que a linguagem e o mundo (e o próprio existir humano) se 

relacionem e para que os discursos (como no caso dos três olhares desenvolvidos 

no capítulo anterior) possam representar uma realidade histórica/existencial (ainda 

que impregnada de ficção) por intermédio das obras de arte. 

 
 
Linguagem e mundo se refletem no sentido da refração, do efeito imaginário 
de um sobre o outro. A relação da ordem simbólica com o mundo se faz de 
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tal modo que, para que haja sentido, como dissemos, é preciso que a língua 
como sistema sintático passível de jogo – de equívoco, sujeita a falhas – se 
inscreva na história. Essa inscrição dos efeitos linguísticos materiais na 
história é que é a discursividade. O sentido é assim uma relação 
determinada do sujeito – afetado pela língua – com a história. É o gesto de 
interpretação que realiza essa relação do sujeito com a língua, com a 
história, com os sentidos. Esta é a marca da subjetivação e, ao mesmo 
tempo, o traço da relação da língua com a exterioridade: não há discurso 
sem sujeito. E não há sujeito sem ideologia. Ideologia e inconsciente estão 
materialmente ligados. Pela língua, pelo processo que acabamos de 
descrever (ORLANDI, 2007, pp. 46-47). 
 
 
 

É pela estruturação do discurso que o sujeito imprime determinada marca 

ideológica, que será interpretada pelo leitor sob a ótica dominante e/ou da 

submissão e que, inevitavelmente, integrará os vínculos de poder presentes na 

narrativa, revelando-os. 

 É nesse sentido que Michel Foucault (2006) sugere que “o poder não é nem 

fonte e nem origem do discurso. O poder é alguma coisa que opera através do 

discurso, já que o próprio discurso é um elemento em um dispositivo estratégico de 

relações de poder” (FOUCAULT, 2006, p. 253). 

Numa primeira acepção, Foucault (2006) considera o poder heterogêneo, 

composto de uma pluralidade de forças inscritas em um mesmo domínio. Ele não 

está vinculado a um estrato social ou a uma instituição específica e, por tais 

características, não se efetiva somente pelos fundamentos da dominação, nem 

apenas pela relação de autoridade jurídica, legal e coercitiva.  

E completa dizendo que o poder tem inúmeras faces e instâncias, podendo 

ser considerado como microfísico, ou seja, algo de que não se pode dispor já que 

não existe por si mesmo, permeia todos os vínculos (naturais ou artificiais) que 

existem. 

Se o poder é assim difuso e circundante, não pode ser hierárquico nem pode 

pertencer a um indivíduo ou a algum grupo, ele gera novos resultados, amolda-se a 

inúmeras situações, modifica-se constantemente. 

O núcleo essencial do romance O Tronco é, sobretudo, o jogo político e as 

ideologias dissonantes que marcaram com vigor a história desse grupo humano nas 

três primeiras décadas do século passado. 

É uma temática que se tornou habitual entre os representantes da literatura 

regionalista em grande parte do Brasil e que, em processo universalizante, 
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relativizam o tempo, essencialmente existencial, que possibilita o entendimento 

acerca das estruturas sociais marcadas pela desigualdade social e econômica. 

 

 
2.2. Vozes da dominação e dos subjugados 

 
 

Sucede que, na trilha desse panorama típico dos universos longínquos e 

contrários ao progresso, Goiás viu-se impelido a aceitar duas influências políticas 

absolutamente contrárias, consideradas em suas formas relativamente puras. 

Numa das extremidades, o Estado Moderno, com toda uma estrutura moral e 

política referendada pelo Estado de Direito (primícias do posterior Estado 

Democrático e obediente às leis); na outra ponta, a força do coronelismo, um 

complexo de poder e dominação muitas vezes contrário à prescrição legal, mas, em 

peculiar dialética política, dependente das instituições componentes daquela ordem 

estatal. 

 O domínio arbitrário do coronel podia ser medido pelo forte empenho na 

salvaguarda de seus interesses, para quem estes se confundiam com os direitos 

coletivos e que os demais – integrantes das classes inferiores e servis – deveriam 

aceitar que as decisões tomadas pela estrutura dominante serviam a todos, mesmo 

que, para isso, muitos meios ilegais e injustos (mas vistos como necessários) 

fossem aplicados. 

Este paradigma se projeta sobre o cenário ideológico e político do romance O 

Tronco: a força orientada pela coerção agressiva, corroborada pelo intenso temor 

(não raro identificado nas atitudes covardes de muitos personagens) e mensurada 

pelo desconhecimento geral da própria condição que a todos subjugava. 

Essa temática, que marcou a mencionada vertente regionalista, percorreu 

grande parte da obra de Bernardo Élis, que sempre teve grande proximidade com as 

classes sociais abandonadas pelo poder público (embora a elas não pertencesse), 

surgindo daí a necessidade de representar o seu tempo e o seu povo com uma 

literatura permeada pela denúncia dos sistemas políticos opressores. 

Élis foi hábil em retratar o sertanejo goiano em toda a sua crueza e debilidade 

e, de forma concomitante, desenhava a caricatura de um Brasil que não conseguia 

se modernizar (ou o fazia a muito custo) em meio à morfologia colonial do sistema 

ruralista vigente à época. 
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A tônica discursiva empregada pelo autor, formada sobretudo por elementos 

históricos e sociológicos (fio condutor para construção da narrativa ficcional d’O 

Tronco), revela aos interlocutores uma vivência – simbólica e eivada de realismo – 

configurada no tempo e no espaço de um centro-oeste brasileiro peculiar (o local e o 

seu imaginário). 

Essa realidade vivencial passa a representar a estrutura de dominação 

presente em todas as regiões do país e em todas as épocas, constituindo o diálogo 

entre literatura e história que consegue permear e se implantar noutros sistemas de 

linguagem e noutras formas de expressão artística, uma tradução que torna 

universal o regional pela transformação de um mundo em outro mundo, verídicos 

ambos, embora a verve fictícia que possa compô-los. 

O coronelismo e suas bases (como se confirmará adiante) não deixam de 

atuar como forças preponderantes, ao longo da narrativa: esse estado que impõe a 

inferioridade e a injustiça não permitirá qualquer retirada honrosa aos moradores, 

antes haverá a expulsão vergonhosa, aviltante, como desfecho do intenso conflito 

armado que se travou na Vila do Duro. 

Não há, ao final, um retorno aos ditames da justiça, mesmo porque tais 

enfrentamentos não são vividos somente por aqueles personagens, naquela história 

específica, mas são um retrato cruel da própria condição submissa presente em 

todas as sociedades. 

 

 
Não se sentia seguro. No fundo, a consciência o acusava. Parecia que 
praticava um ato mau e indigno. Fugir, deixando a família na mão de 
jagunços! Agora, no silêncio do campo, a fala da velha lhe aparecia falsa e 
mentirosa. Podia lá essa velha defender ninguém? Por acaso Artur atendeu 
aos seus rogos de não atacar o povoado? Fugir, deixando amigos, 
parentes, gente que atendera a seu apelo e viera de longe, sem nada ter 
com o barulho. Não seria uma covardia? Estaria praticando um ato vil? 
Censurara tanto Carvalho, censurara Mendes de Assis e estava obrando 
igualzinho a eles. (...) Agora era a derrota, era a fuga, com a polícia em que 
depositara tanta esperança, tanta confiança, massacrando gente inocente, 
acovardando-se. Afinal de contas de que valera toda a luta? Lutara contra 
os Melos por causa dos crimes e dos desmandos; no entanto, poderia haver 
maiores crimes e maiores desmandos do que os cometidos pela polícia? [...] 
Entretanto, agora, Vicente queria fugir de verdade. Estava cansado, estava 
exausto, faminto, desacorçoado, tinha medo de enfrentar os bandidos, tinha 
medo de enfrentar Severo com seus homens. Vicente estava disposto a não 
voltar para a Vila (ÉLIS, 1988, pp. 245-247) 
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Na construção do romance O Tronco, Bernardo Élis absorveu, propriamente, 

a condição existencial do homem sertanejo, num ambiente de precariedades e de 

expropriação a que estavam subjugados e para o qual marchava sempre sua 

história, como incultos e humildes seres do interior goiano. São vozes nitidamente 

reveladas em sua narrativa, cuja função literária expunha a marca explícita da 

denúncia social. 

Por elas, se tornaram sedimentados e conhecidos os antecedentes, os 

conteúdos ideológicos e as consequências de um sistema político e cultural 

assinalado pelo absolutismo e pela tirania dos grupos dominantes, bem como a 

extenuante luta pela subsistência de homens e mulheres destituídos de liberdade e 

pela insegurança de uma economia frágil e escravista, condições para a 

marginalização das pessoas devido à impossibilidade de se auto representarem. 

É justamente esse chamado intenso às questões da nudez existencial em que 

se acha o homem, imperfeito em seus traços psicológicos e morais, vazios da 

liberdade subjetiva que a busca da sobrevivência, pura e simples, lhe impõe, que 

acende o combustível do discurso sociológico (subcapítulo 1.3), com o qual bem 

representa o silêncio do sertanejo sem perspectiva ou esperança de vida melhor. 

 Há, desse modo, no romance, a influência de uma conformação social 

fracassada e enganosa, que gera uma anulação do homem e de todas as suas 

necessidades e anseios mais essenciais, transportada a um nível bem além da 

escrita (e por isso traduzível esteticamente) como um retrato da essência 

dependente dos subjugados e da inquietação diante da própria condição humana e 

do meio geográfico e ideológico em que vive o sertanejo.  

Os acontecimentos, inscritos num contexto histórico, e os homens e mulheres 

representados naquele romance repercutem ainda nos mais variados momentos e 

ambientes, o que demonstra a tendência do discurso bernardiano em retratar a 

nossa condição existencial, evidenciada em meio a um recurso estético que 

sobreleva a dimensão do universal, do multivalente e da atemporalidade, 

subjetivamente conectados à ideologia do autor e da classe intelectual brasileira à 

época. 

A estrutura de poder e de subalternidade, que se forma na esteira dos fatos 

históricos, como a que se deu por intermédio do coronelismo (sistema político já 

analisado no Capítulo I), compõe um conjunto de símbolos, de percepção e de 

memória consolidados, um imaginário que suplanta os próprios grupos humanos 
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diretamente afetados por tal sistema político, como a gente humilde do sertão 

mimetizada no romance O Tronco.  

A sensibilização em relação a esses símbolos não é mais somente 

compartilhada pelos membros daquele ambiente (o regional, em oposição ao 

universal), mas de todos aqueles que observam e passam a compreender as 

estruturas de dominação, nem se limitam a um momento histórico específico ou às 

ideologias de cunho político ou religioso. 

Aliás, o imaginário (a simbologia antes apreendida e depois sedimentada nos 

signos) forma-se, mesmo, ante a percepção e a imaginação, que se opõem, mas, ao 

mesmo tempo, possibilitam conjugar o ficcional e o histórico, sempre explorados n’O 

Tronco, como propriedades de discursos diversos que se uniram para a perfeita 

consciência da transposição para o cinema, realizada por João Batista de Andrade, 

que retratou um conteúdo histórico da República Velha sob o olhar da década de 50 

e de outras tantas releituras que fez.  

O ambiente geográfico permaneceu, mas as diferentes épocas – a de 1919 

(dos fatos narrados), a de 1956 (do romance) e a de 1999 (da produção fílmica) – 

mantiveram o diálogo fértil que permitiu identificar, ainda que sob o crivo da tradução 

transcriativa, as estruturas de poder e de subalternidade componentes da realidade 

existencial daqueles homens e mulheres sertanejos. 

Vejamos o seguinte trecho de O Tronco: 

 
 
– Tem gente que está conosco para fazer bandalheira, Vicente. Para fazer 
coisa direita eles não precisam de ninguém. Se você continuar com essa 
bobagem de justiça, de lei, de não sei mais o quê, você acaba ficando 
sozinho na chapada. – Ferreira fechou a boca fortemente, apertou os lábios, 
sacudiu a cabeça, consertou a garganta, para prosseguir: – Não viu o 
exemplo do Carvalho? Estávamos achando que era o direito em figura de 
gente, no entanto é isso que se sabe. Tinha trato secreto com Artur para 
não prender e acabou traindo. 
[...]  
– Olha, menino, nem governo não quer saber de justiça. Ele apóia nós para 
fazer aquilo a que a lei não dá direito. Porque é que Artur é respeitado? É 
porque segue a lei? Você vai ver. (ÉLIS, 1988, p. 162). 
 
 

 

Muitas vezes, no romance e no filme, o sonho de justiça do idealista Vicente 

Lemes é questionado e contraposto ao estado da estratificação desigual, mantido às 

custas de tantos crimes. Em sua recriação do romance, João Batista de Andrade 

escreve duas cenas originais.  
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Figura 01: Cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de 
Andrade / Raiz Produções. Disponível em: http://www1.uol.com.br/ 
joaobatistadeandrade/tronco.htm 
 
 
 
 

Na primeira, o Juiz Carvalho (Antônio Fagundes) está em sua tenda (atrium 

central da vila), de onde comanda os soldados do governo. Vicente Lemes (Ângelo 

Antônio) entra repentinamente, discutem sobre a morte do coronel Pedro Melo 

(Rolando Boldrin) e a prisão ilegal de seus parentes. É imperceptível, mas, nas vias 

de fato que seguem uma imagem da Justiça cai ao chão e quebra. 

 

 

 
      Figura 02: cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de Andrade / Raiz Produções. 

 

Momentos depois, no fragmento acima, Tenente Catulino (Chico Diaz), 

personagem dos mais violentos e perigosos remonta a mesma estátua, logo após 

mandar dois de seus soldados executarem um dos membros da tropa, por 

considerá-lo traidor.  
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Esse gesto representa as visões dissonantes para o mesmo termo “justiça”, a 

dos opressores e a dos subjugados, uma demonstração da inversão do estado de 

direito por instituições oficiais e pela força do coronelismo – retratadas pela ficção 

bernardiana (a oligarquia brasileira na primeira metade do século XX) e pelo roteiro 

de João Batista de Andrade (a era globalizada e neoliberal posterior à década de 

90). 

As imagens que emergem no corpo da narrativa suscitam uma compreensão 

que forja o saber além do observável e do que antes apenas se constituía de 

convicções das imagens mentais, reflexos das primeiras observações e 

componentes de um posterior complexo ideológico, que pode se aprofundar a ponto 

de exercer influência nas criações e recriações estéticas, que, por suas linguagens 

(a literária e a fílmica, por exemplo), buscarão desnudar esses componentes, 

contrapondo-se ou não. 

O Tronco revela uma dupla polaridade narrativa – a que se nutre do poder e a 

que se consolida na luta dos subjugados. Bernardo Élis, evidenciando os quadros de 

miséria e resignação do ser humano, mas também de reivindicação, num momento 

em que o Brasil já afirmava sua consciência (imaginário coletivo e simbólico em 

sedimentação) em torno dos graves problemas nacionais, volta-se para as imagens 

do sertão goiano e para os problemas do homem rural, com a clara intenção 

ideológica de envolvimento com as reformas sociais. 

Bernardo Élis reforçou, sem dúvida, a construção desse imaginário de 

contrastes, com a segurança de quem se amparou no histórico, apesar da linha 

ficcional assumida pelo mesmo, para revelar, de forma contundente, acontecimentos 

tão transformadores da alma e da condição humana. É esse o diagnóstico de Nelly 

Alves de Almeida (1970): 

 

 
Bernardo Élis veio acumulando, com a segurança e a intrepidez de um 
desbravador de rumo certo, essa longa saga de espantos que tem sido a 
sua revelação dos intermúndios nos confins de Goiás, lá onde até hoje a 
civilização ainda espia de longe, pávida, o limbo de tantas almas em penas 
de purgatório [...]. Porque o mundo onde se agita aquela gens (...) tem uma 
mistura de cheiro de terra empapada de água, com o silêncio da 
cidadezinha sertaneja “desfalecida de atraso e de trevas”, o terror atávico 
dos sofrimentos de um cativeiro ainda impérvio à aurora da Lei Áurea, os 
amores de ácido sabor firmado sobre túmulos, o suprassumo do mistério 
cósmico emparelhado a mais desgarrantes invenções da maldade do 
homem. Muito sangue, muita morte, muito instinto feudal, uma 
universalizante miséria moral e física, uma onda negra de amarguras sem 
remédios nem esperança, mas ao mesmo tempo a virulência duma diátese 
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de sarcasmo flagelante, uma prodigiosa reserva de humor temperado a 
vitríolo (LIMA, 1976, p. xxvi – xxvii – grifos do autor). (ALMEIDA, 1970, pp. 
57-59). 
 

 

São imagens que ressignificam as convicções já intuídas, no processo de 

consolidação do imaginário, de que nos mundos arcaicos, independente dos 

períodos históricos, persistirão, indeléveis, as marcas cruéis da dominação dos 

poderosos frente aos subjugados, em que o medo e o risco de morte se fazem 

presentes no cotidiano das sociedades, simbolicamente representadas, no romance 

e no filme, pelas relações desiguais que se perpetraram na Vila do Duro, 

comandadas pelos poderosíssimos donos das terras e, por conseguinte, titulares 

das prerrogativas inerentes ao poder político. 

Os discursos que compõem a estrutura do romance O Tronco conseguem, ao 

final, expor as cicatrizes (com a base significativa que passou a compor todo um 

imaginário, local e universal) do isolamento e da involução propagados no espírito 

do povo goiano desde quando o ciclo aurífero entrou em franca decadência. 

Nesse sentido, as particularidades discursivas de Bernardo serão analisadas 

em seguida sob o molde das qualidades imagéticas, acentuando o caráter 

denunciador da exploração humana: o estilo rápido e incisivo, as cenas cortantes e 

realistas que trazem à tona a violência, a fome e os mais comezinhos interesses, 

que se aliam para formar o quadro deplorável das lutas pelo poder e da perpetuação 

das desigualdades, com foco no jogo transcriativo, ou seja, na passagem da 

linguagem verbal para a cinematográfica. 
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III – DO ROMANCE AO FILME 

 
 

Consideradas genericamente (e mesmo em torno de elementos que lhes são 

específicos), as artes guardam entre si intensa relação. É possível, nesse contexto, 

afirmarmos que elas não são autossuficientes e operam, não raro, formas de 

expressão “emprestadas” umas das outras.  

Tal conexão torna-se evidente cada vez que algumas criações percorrem 

signos diversos e muito além da sua forma original, especialmente no campo da 

tradução estética, restando claro o diálogo incessante entre a escrita e outras 

manifestações artísticas, como as artes sonoras e visuais e a mídia eletrônica. 

A poesia e a música, por exemplo, transmitem, uma à outra, elementos 

essenciais como as expressividades da letra e do ritmo musical, o que também pode 

ser notado, embora noutras dimensões, entre a literatura, que se serve, de forma 

preponderante, da palavra escrita, e o cinema, que utiliza muito mais a 

representação visual e sonora. 

Júlio Plaza (1987) cita Roman Jakobson (1970), para quem 

 

 
a tradução intersemiótica (ou transmutação, ou tradução interartes) “é um 
tipo de tradução que ‘consiste na interpretação dos signos verbais por meio 
de sistemas de signos não verbais’ ou ‘de um sistema de signos para outro, 
por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura’ 
ou vice-versa, poderíamos acrescentar” (PLAZA, 1987, p. xi) 

 

 

É, assim, um movimento, um processo, que reconhece a especificidade de 

diversas linguagens semióticas (não apenas da literatura e do cinema, mas também 

de inúmeras outras, como a do teatro ou da fotografia), proporcionando um 

intercâmbio entre elas. 

A tradução intersemiótica ocupa-se, precipuamente, da verificação de tais 

signos específicos e da proposta de soluções a quesitos relacionados com esse 

processo, tais como a tradução como intersemiose e intertextualidade, o potencial 

(re) interpretativo, a interlocução autoral em face de diferentes contextos históricos 

e, muito neste sentido, a diversidade dos públicos (os leitores, os espectadores e 

suas épocas e histórias singulares). 
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A par do processo tradutório como percepção mental de signos que 

estruturam as realidades experimentadas pelo artista (que hão de propor, em suas 

obras, o seu peculiar modelo comunicativo), temos, assim, mais aprofundada a 

tradução intersemiótica, esse processo de recriação mais intrincado, por lidar com a 

influência de mecanismos múltiplos quando da produção semântica. 

Em relação ao cinema, especificamente, são utilizados diversos mecanismos 

tecnológicos para levar a efeito as recriações ou reapresentações pretendidas, 

sendo certo que, nesse intento, dois sistemas de linguagem (o verbal e o fílmico) 

estarão sempre interagindo. 

Os variados instrumentos expressivos das linguagens literária e 

cinematográfica possuem, desde muito tempo, tal vínculo de convivência com as 

mais variadas intenções no campo da formação cultural humana. 

Mas é forçoso verificar que, ao lado da abordagem intersemiótica, um estudo 

do procedimento tradutório interartístico não pode prescindir, sobretudo, das 

influências históricas sobre a produção estética. 

A transposição fílmica do romance O Tronco (1956), de Bernardo Élis, dirigida 

pelo cineasta João Batista de Andrade (1999), pode, portanto, em linhas bem 

iniciais, ser analisada sob uma perspectiva histórica, o que permite a apreciação 

dessas duas formas comunicativas em contextos diversos, porém convergentes.  

Um dos vetores desta possibilidade é a utilização da linguagem imagética 

tanto no romance como no filme, que descortina os retratos possíveis para os 

acontecimentos narrados, dentro do âmbito temporal de cada uma dessas 

produções. 

Literatura e cinema, é verdade, possuem peculiaridades comunicativas e as 

exercem de modo diverso. Porém, embora não seja perfeitamente exequível o 

trabalho de localização de pontos coincidentes no tocante às técnicas empregadas 

pelas duas artes, há muitos conceitos de ordem linguística que se aplicam a ambas. 

Como se lê em artigo de Naiara Sales Araújo (2011), “o código narrativo é um 

código translinguístico que pode ser manifestado em várias linguagens, tanto verbal 

como não verbal” (ARAÚJO, 2011, p. 10). 

E pela perspectiva do discurso, que é vário, devemos evitar posições que 

enfatizam somente o conteúdo e restringem, sob a ótica da compartimentação, as 

variações verbais e visuais da linguagem em leituras heterogêneas, quando, na 

verdade, os textos admitem várias compreensões e o discurso é assimilado 
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conforme os mencionados aspectos, sobretudo os de ordem histórica, que também 

valem para os interlocutores, sujeitos da comunicação, assim como também 

informam o próprio trabalho criativo e transcriativo. 

Dessa forma, ao se observarem os textos e as cenas do romance e do filme 

O Tronco, torna-se possível perceber a gama de traduzibilidade e de 

intraduzibilidade (que proporciona o processo tradutório) que, ao mesmo tempo une 

e singulariza cada uma de suas obras, depois da criação e estudo do texto fílmico, 

particularidade que dá relevância a esta investigação, já que permite identificar o 

caminho percorrido pelo cineasta, na confecção do roteiro, e identificar quais 

elementos primordiais da narrativa foram transcriados.  

Por tais fatores, é imprescindível a análise da recriação fílmica com o esteio 

das relações entre cinema e literatura, em todas as principais minúcias da produção 

cinematográfica, a partir das considerações estéticas propostas pelo roteiro, também 

com ênfase no campo imagético encontrado tanto no filme como na obra adaptada, 

o que permitiu um retrato fiel das condições geográficas, sociais e políticas do 

interior goiano, durante a República Velha. 

 
 

3.1. Palavras em movimento: História e traduzibilidade 

 
 

São bem nítidas as relações entre imagem e palavra no romance O Tronco, 

de Bernardo Élis, que ali projetou, deliberadamente (como ele próprio admitira), as 

cenas que reconstruíram um mundo (homem e ambiente) – ao mesmo tempo real e 

fictício – onde trágicos acontecimentos, ocorridos no interior de Goiás, foram 

revelados com vigor e tangibilidade, recriando no branco da página a mobilidade 

expressiva inerente às grandes obras de arte. 

Deste modo, podemos verificar a harmonização do imagético e do verbal, em 

meio à edificação das cenas, levada a efeito pelos discursos que estruturam a sua 

criação, e à tradução em palavras das imagens antes idealizadas, anteriores à 

escrita e influenciadoras desta, que resultaram, por tais motivos – a traduzibilidade –

, em elementos próprios do cinema, tudo a indicar que a produção bernardiana é, 

neste sentido, um trabalho de cinematografia. 

Essa dimensão artística, conforme acentua Henrique José Vieira Neto (2010), 

não é uma peculiaridade única da obra de Bernardo Élis, já que diversos autores já 
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escreveram obras com atributos narrativos próprios da linguagem cinematográfica, a 

exemplo de Mário de Andrade e de Oswald de Andrade – expoentes do Modernismo 

e de um momento em que o cinema passou a influenciar, com mais vigor, as novas 

produções literárias (VIEIRA NETO, 2010, pp. 119-120). 

A escolha dos componentes estilísticos para a composição do romance 

absorveu características genéricas (porém não absolutas) da linguagem visual, 

tendo como ingrediente imprescindível a imagem – signos em movimento – 

construída por meio de técnicas próprias do discurso narrativo literário, mas que 

depois permitiram a expressão do estilo e dos desígnios do texto fílmico.  

Um desses traços estilísticos consiste nos diálogos que, em sua maioria, são 

contaminados pela intrusão do narrador, mas, mesmo assim, são acelerados e se 

interpõem, de forma precisa, sem redundância ou exagero, nos principais 

acontecimentos narrados e nos retratos sociais do sertão goiano, cujo efeito 

transcriador pode ser notado, como exemplo, pelos seguintes fragmentos: 

 

a) No romance: 

 
 
Uma noite, Vigilato vinha pelo Largo cambaleando de bêbado. O velho 
estava na porta da casa, na calçadona alta, sentado na cadeira. Pelo Largo 
deserto rolava a voz do bêbado, cantarolando uma modinha, lutando contra 
a treva e a solidão (...) A voz pastosa do bêbado rolava nas trevas e de sua 
porta o velho tio saiu, chamou lá dentro do quintal Tito e Resto-de-Onça. 
Mandou em casa do genro e sobrinho Tozão buscar o capanga Aleixo, tudo 
em silêncio, na ponta dos pés, cochicho nos ouvidos. Muito de sutil os três 
homens esperaram o bêbado; e quando ele encostou na calçadona alta do 
tio para soltar a sua cantiga, foi um vup e ram; meteram-lhe o porrete no 
piolho. Alguma velha que estava rezando no escuro de uma casa, bem que 
notou que a voz de Vigilato esbarrou num baque, a mó que engasgada, 
deixando o breu da noite ainda mais escuro. Na ponta dos pés e com o 
dedo na boca, o Coronel Pedro Melo desceu e sua calçadona, mandou 
buscar uma laterna furta-fogo; com ela alumiou a cara do bêbado tombado 
no chão. Clareou e meteu fogo, arrebentando-lhe os miolos. (ELIS, 1988, 
pp. 11-12) 
 
 

b) No filme: 



60 

 

 
  Figura 03: cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de Andrade / Raiz Produções. 

 

 

O trecho, retirado do romance, apresenta a morte de Vigilato, agente dos 

Correios, assassinado friamente por seu tio, Pedro Melo. A descrição deste fato, 

com todos os pormenores típicos da linguagem literária, é apoiada em outros 

momentos da narrativa, com os quais o narrador explica os motivos (todos fúteis e 

egoístas) determinantes do homicídio. 

Entretanto, na linguagem fílmica não existe essa vastidão estrutural a permitir 

que um romance seja recontado em minúcias. Comparando o texto escrito com o 

filme (imagem retro), pode-se notar que o fragmento fílmico transcria o literário, em 

virtude do elevado grau de intraduzibilidade, em face do código específico que 

caracteriza a linguagem do cinema. 

Na película, ao contrário do trecho correspondente no romance, a cena da 

morte – que inicia o filme e dura aproximadamente dois minutos e meio – apresenta 

muitos gritos e discussões, o coronel Pedro Melo (Rolando Boldrin) e seus jagunços 

a cavalo, cercando Vigilato (Almir de Amorim), para depois ultimar a execução com 

um golpe na cabeça. 

São os diálogos desta cena (inexistentes no romance) que revelam, no tempo 

habilmente cronometrado pelo roteiro (eis que o diretor dispõe de recursos 

diferentes dos utilizados pelo escritor), os motivos que levaram àquele crime: “duas 

terrinhas” que Vigilato herdara do pai – também morto por Pedro Melo, segundo se 

depreende da troca de acusações – e que o coronel naquele momento ambicionava. 

Uma análise da linguagem fílmica d’O Tronco (1999), de João Batista de 

Andrade, deve seguir primeiramente a trilha de organização do romance homônimo 

(1956), de Bernardo Élis, considerando a influência de três momentos – o dos fatos 

narrados no livro, o da época em que este foi escrito e o momento da produção 

cinematográfica. De forma concomitante, é necessário partir-se da estruturação 
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narrativa e, finalmente, da transposição do texto literário para a linguagem do 

cinema. 

Isso porque, pela generalidade e abstração do tempo, toda e qualquer 

abordagem histórica que se empreste a elementos estéticos e (re) criativos de uma 

obra irá revelar a pluralidade interpretativa dos acontecimentos narrados, 

multiplicidade esta que, n’O Tronco, faz transparecer, eminentemente, relevantes 

questões de ordem social. 

Nesse ponto, é a História Cultural – podendo se relacionar com quaisquer 

daqueles momentos (dos fatos e de suas representações) – que oferece o padrão 

intelectual para se apreender as reproduções da realidade, levadas a efeito pela 

literatura, pelo cinema ou outra manifestação artística qualquer, sempre no contexto 

dos grupos humanos retratados. Roger Chartier (2002), nesse sentido, ensina que 

 
 
 
Trabalhando sobre as lutas e representações, cujo objetivo é a ordenação 
da própria estrutura social, a história cultural afasta-se sem dúvida de uma 
dependência demasiado estrita a uma história social fundada apenas ao 
estudo das lutas econômicas, mas também faz retorno útil sobre o social, já 
que dedica atenção às estratégias simbólicas que determinam posições e 
relações em que constroem, para cada classe, grupo ou meio, um “ser-
percebido” constitutivo de sua identidade (CHARTIER, 2002, p. 67). 
 
 
 
 

Tal mecanismo é notado no romance de Bernardo Élis, que utilizou a ficção 

para traduzir em simbologias, próprias da linguagem regional/universal (que serão 

aprofundadas posteriormente), o sangrento conflito entre oligarquias dominantes no 

antigo do Estado de Goiás, cuja transposição para a linguagem fílmica proporcionou 

o enlace de temáticas variadas, próprias de um e de outro sistema comunicativo. 

Realmente, as linguagens literária e fílmica que se extraem d’O Tronco 

representam muito bem, cada uma a seu modo, a oposição que existia entre os 

representantes do governo e os coronéis que dominavam o sertão goiano, mas 

ambos amparados pelo esteio de dominação pela violência das armas, a almejarem 

a conquista do poderio político e econômico, enquanto que, como figura central, a 

representar o idealismo e a justiça, esforçava-se, sempre sem êxito, o coletor 

Vicente Lemes (Ângelo Antônio). 

No romance, toda a história do inventário de Clemente Chapadense tem o 

objetivo de, logo em suas primeiras linhas, revelar essas divergências:  
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Como muito bem dissera o juiz, era preciso denunciar o ocultamento das 
reses e dos sítios. (...) A viúva era casada com um capanga de Artur Melo e 
esse Artur e seu pai, o Coronel Pedro Melo, era gente poderosa. (...) 
Tinham tanto prestígio que logo depois da revolução estadual de 1909 o 
nome de Artur Melo foi indicado para Presidente do Estado de Goiás; seus 
correligionários Eugênio Jardim e Totó Caiado, entretanto, discordaram da 
indicação e acabaram rompendo com ele. (...) No Rio, os Caiados 
conseguiam depurá-lo, como então se dizia. Foi aí que Artur Melo instalou-
se na Capital do Estado com seu jornal de oposição, disposto a atacar o 
caiadismo na sua própria toca. Em represália, os Caiados, senhores do 
Governo, davam apoio político aos opositores dos Melos, no Norte do 
Estado, criando as bases para uma firme e poderosa oposição a Artur Melo 
e seu pai. Sentindo fugir o prestígio, Artur Melo abandona a Capital, e 
regressa para sua região, a fim de recuperar a antiga influência, mas lá 
chegando depara um quadro desanimador: os cargos públicos estão em 
mãos de adversários, o bafejo político faz do humilde bajulador de ontem 
um rancoroso inimigo. Adeus os bons tempos em que a vontade de Artur ou 
seu pai era a suprema lei! Na própria vila do Duro, residência dos Melos, aí 
mesmo o Governo contava com dois homens de valor: um era o Juiz 
Municipal, Valério Ferreira; o outro, o Coletor Estadual, Vicente Lemes, 
pessoa de confiança de Eugênio Jardim. O regresso de Vicente era má 
coisa para Artur que ainda se lembrava de como nasceu a rixa com o primo. 
(ELIS, 1988, p. 08) 
 
 
 
 

 
Figura 04: cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de Andrade / Raiz Produções. 

 

 

Já na película, logo nas primeiras cenas, enquanto Anastácia (Letícia 

Sabatella) tem aulas de piano, o coronel Arthur Melo rememora discussão acalorada 

na casa legislativa em que atuava como deputado, na qual denunciava perseguições 

políticas por parte do governo central, enquanto seus opositores bradavam ser os 

Melo uma “corja de vagabundos”. 
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Figura 05: cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de Andrade / Raiz Produções. 

 

De outro lado, ainda no filme, o governo é retratado já na capital do Estado, 

para onde se dirigiu Vicente Lemes, após o incêndio criminoso que devastou a 

coletoria. Lá ele participa de reunião com o então presidente de Goiás, com o 

tenente Mendes de Assis (Mauri de Castro) e com o juiz Carvalho (Antônio 

Fagundes), quando este é designado para impor a ordem no norte goiano, dominado 

pelos Melos, “inimigos do governo e da lei”. 

A História, de fato, é utilizada de forma completa e transversal pela literatura e 

pelo cinema, embora este tenha se afirmado apenas a partir do século XX como 

forma de comunicação das mais eficientes e populares, enredando-se por assuntos 

que permeiam aquela ciência em si (suas fórmulas conceituais, inclusive) e, ainda, 

pela obtenção de elementos de análise que extrapolam as narrativas propostas por 

outros autores, como na captação de obras literárias, especialmente. 

Porém, como pano de fundo essencial para as produções literária e fílmica, a 

História possui uma função planificadora em face das mesmas, no sentido de 

possibilitar as condições necessárias, principalmente com a utilização do método 

científico, para a correta investigação das estruturas sociais que serão transmutadas 

e repensadas esteticamente tanto pela literatura como pelo cinema. 

É também com este significado que Philippe Tétart (2000) entende a História 

como “ciência”, como “narração” e, num aspecto mais unificador, como apuração do 

real, aduzindo que o primeiro trabalho nesse campo é 

 
 
investigar, reunir um saber. Quanto à raiz grega de análise – outra palavra-
chave analuein, ela significa primitivamente “soltar”, “resolver”. Desta dupla 
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etimologia resulta toda a dificuldade do trabalho do historiador. Não é 
simples esforço de acumulação, de retransmissão de um saber, recitação 
do passado (soltar o passado, contá-lo). Fazer história, analisar, é abarcar o 
passado mediante uma certa forma de escrita (científica e narrativa). 
(TÉTART, 2000, p. 147). 
 

 

Nesse sentido, a história que o romance O Tronco alcançou veio na esteira de 

uma narrativa ficcional, própria de um tempo literário que se embebia dos 

regionalismos (como adiante se explicitará) e da relação com os fatos que, 

historicamente, mereciam a carga de denúncia em face das desigualdades, o 

descortinar visceral das estruturas e das relações de poder, a proposta de resolução 

por meio dos discursos que a própria História sempre revelou, seja sob a forma 

escrita (a linguagem literária), seja sob as formas visual e sonora (a linguagem 

fílmica) ou sob quaisquer outras formas de expressão. 

Especificamente, ressaltando o caráter esclarecedor das pesquisas e da 

contribuição proporcionada pela linguagem cinematográfica, transcriadora das obras 

literárias, Marc Ferro (1992) ensina que a preocupação primordial deve ser “restituir 

à sociedade a História da qual os aparelhos institucionais a despossuíram” (FERRO, 

1992, p. 76), ou seja, escutar e dar voz à sociedade:  

 
 
 
Quanto a mim, tento descobrir métodos de análises aplicáveis à História 
contemporânea, mas difícil de se estudar devido à falta de distanciamento. 
O filme foi a grande ajuda nesse caso, tanto os filmes de ficção, quanto os 
cine-jornais. Na verdade, não acredito na existência de fronteiras entre os 
diversos tipos de filmes, pelo menos do ponto de vista do olhar de um 
historiador, para quem o imaginário é tanto história, quanto História. 
(FERRO, 1992, p. 77). 
 

 

Devemos, neste caso, afirmar a consolidação dos olhares de Bernardo Élis e 

de João Batista de Andrade: o imaginário proposto pelo cineasta foi, com efeito, 

estruturado nos mesmos elementos – históricos e fictícios – utilizados pelo escritor, 

com as recriações necessárias ditadas pela traduzibilidade ou pela intraduzibilidade, 

elementares dessas obras, próprias de cada sistema de linguagem e influenciadoras 

de todo observar histórico presente nas narrativas. 

Se a escrita da História (como na história contada por meio da literatura) pode 

ser o resultado das pesquisas de componentes verídicos – os quais, por meio da 

transformação estética, hão de compor o enredo e a montagem de diversas formas 
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de expressão linguística –, a sua releitura deve originar-se do combate ao monopólio 

das fontes oficiais (e pretensamente únicas), representadas pelas instituições 

dominantes, públicas ou privadas. 

Na idealização do romance O Tronco, Bernardo Élis foi o historiador que não 

se ateve à utilização de arquivos ou da história oficializada, ele a revelou noutras 

feições (e perpetuou transcriações pela traduzibilidade alcançada), dando voz a 

quem restou silenciado pela imposição da força, aos sempre esquecidos e 

subjugados, verificando, assim, os discursos múltiplos da História, descortinando 

realidades muitas vezes imperceptíveis. 

É o que ocorre, no romance, com Vicente Lemes, obrigado a essa condição 

ao final de todas as lutas vãs que enfrentou em sua cidade: 

 
 
 
Pela estrada, o vaqueiro trazia os animais que conduziriam os fugitivos para 
Goiás. Dentro do rancho as chamas da fogueira crepitavam, refletindo-se na 
pupila de Vicente Lemes que, pensando no seu mundo, no velho Duro que 
ficara para trás e que não voltaria nunca mais, sentiu os olhos arderem 
como se fosse chorar. Foi quando o trovão roncou. (...) Pelo vale do rio 
abaixo, o trovão retumbava (...) (ELIS, 1988, p. 276). 
 
 
 
 

 
Figura 06: cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de Andrade / Raiz Produções. 

 

 

No filme (figura 04), a cena correspondente ao fragmento do livro permite 

verificar, mais uma vez, a traduzibilidade do texto literário, que passa, igualmente, 

pelo processo transcriativo levado a efeito pelo cineasta: com o recurso do 
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flashback, apresenta (no início e no fim) a fuga de Vicente Lemes junto com sua 

família, ao contrário do que ocorre no livro, onde Vicente parte só para seu exílio. 

É que, apesar de, neste caso, ter havido a possibilidade de se repetir 

fielmente os fatos narrados no romance, João Batista de Andrade preferiu tornar o 

desfecho do filme menos trágico e menos pessimista. No texto literário, o jovem 

Hugo Melo (Henrique Cabral), por exemplo, é brutalmente assassinado pelos 

soldados do governo, mas no roteiro para o cinema sua vida é poupada, embora não 

ocorra o mesmo aos outros parentes presos ao aparelho de tortura. 

Encontramos, ainda, na dissertação de Vieira Neto (2010), mais elementos 

que demonstram esse processo de adaptação e de transcriação do romance O 

Tronco (seja pela traduzibilidade ou pela intraduzibilidade), pelas mãos de João 

Batista de Andrade, que conferiu, por dever de ofício, uma marcação condizente 

com a linguagem fílmica, além de, em face deste mesmo sistema, ter suprimido 

grande parte dos personagens e criado outros: 

 
 
 
Outro personagem, Tenente Catulino (interpretado por Chico Diaz), não 
existe no romance e foi desenvolvido pelo cineasta J. B. de Andrade, 
condensando inúmeros outros praças do texto de Élis em uma combinação 
competente para criar-se um vilão e que dá sustentabilidade dramática ao 
filme. (...) No romance e no filme, a personagem central, no desenrolar da 
trama, vai se diluindo até tornar-se um simples coadjuvante perante aos 
acontecimentos trágicos sucedidos na Vila do Duro. A paralisia da 
personagem não significa alienação, é apenas uma reação indignada 
perante o horror e a carnificina que os representantes do Estado e das 
oligarquias patrocinaram. A personagem literária de Vicente Lemes deixa 
transparecer sua impotência por não saber para que lado recorrer, até o 
momento em que decide salvar sua própria parentela; a personagem 
cinematográfica correlata, recriada por J. B. de Andrade, incorpora os 
aspectos já apresentados, mas sua reação aos acontecimentos vai da 
inoperância de seus atos à explosiva atitude de assassinar o perverso 
Tenente Catulino, algoz do jovem Hugo Melo e representante das 
Instituições nas quais confiava. Trata-se de um momento de ruptura. 
(VIEIRA NETO, 2010, pp. 123-124). 
 
 
 

Essas abordagens – nos textos literário e fílmico – pressupõem os caminhos 

resultantes da verificação dos acontecimentos (ligados à cultura das sociedades no 

decorrer do tempo) e sua vinculação com tais materializações artísticas.  

É nesse intuito que os historiadores empenham-se em dialogar com as mais 

diferentes linguagens, o que faz iniciar uma troca interdisciplinar riquíssima, a fim de 
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se perquirir sobre o homem e o meio que o cerca e, em última análise, a traduzir a 

universalidade presente, inclusive, nas obras estritamente de cunho regionalista. 

É comum que a literatura (e sua estrutura semiótica de longo alcance) seja o 

ponto de partida dessa decodificação e se torne objeto ou inspiração da produção 

cinematográfica (significativamente superficial), sendo evidente a relação dialógica 

entre os dois sistemas de linguagem.  

A possibilidade intensa de variações linguísticas, próprias do discurso literário 

(e que o imortaliza e faz gerar sua releitura noutras obras de arte), é assim explicada 

por Flávio René Kothe (1994): 

 
 
 
A estrutura profunda é um gesto semântico, conjugando um sentido a um 
modo de dizer, destinado a doutrinar pessoas sob a aparência de diversão 
(...) ela corresponde ao inconsciente do texto quando constitui e 
operacionaliza o inconsciente do leitor (KOTHE, 1994, p. 30). 
 
 
 

Essas diferenças estruturais podem ser identificadas nos fragmentos 

expostos acima e em muitos outros, presentes no romance e no filme, como 

esclarece, ainda, o trabalho de Vieira Neto (2010), o que faz entendermos também a 

ligação do processo transcriativo com os diversos momentos históricos: 

 
 
Tais mudanças, desenvolvidas por J. B. de Andrade e incorporadas ao 
roteiro, não comprometeram a gênese do romance bernardiano que foi 
transposto com maestria para a linguagem cinematográfica. O filme de J. B. 
de Andrade retoma a temática do coronelismo no antigo Estado de Goiás da 
República Velha, possibilitando inclusive, de forma alegórica, que seu 
autor/roteirista dissertasse sobre o Brasil da última década do século XX e 
de si próprio, um intelectual e artista engajado, num tempo de desinteresse 
pelas causas sociopolíticas e pelo cinema autoral. (...) Apesar da aparente 
derrota da personagem Vicente Lemes (Ângelo Antônio), sua fuga com a 
família rumo a um destino ignorado nos ermos sertões do cerrado, depois 
do massacre da Vila do Duro, cuja cena abre e fecha o filme (...) propõe ao 
espectador que há possibilidades de retomada das ações e movimentos 
sociopolíticos e de uma arte mais politizada. Os planos-sequência dos 
créditos iniciais e do fim do filme, que vislumbram infinitos horizontes, 
sustentam essa ideia mais esperançosa do que a imprimida por Bernardo 
Élis em seu livro de 1956. Isso não significa que J. B. de Andrade visualizou 
um futuro promissor após todos os acontecimentos ocorridos no Brasil 
depois da redemocratização em 1985, ele apenas indica que há outros 
caminhos para serem perseguidos, tanto por intelectuais e artistas com sua 
formação político-ideológica como por aqueles que se encontram 
mergulhados na apatia e no pragmatismo. O filme de J. B. de Andrade 
abasteceu-se na fonte da História e da Literatura ao levar para a tela fatos 
ocorridos em Goiás nos anos de 1910, entretanto, absorvidos pelo crivo 
ficcional da prosa bernardiana e da releitura pelo cineasta na conjuntura do 
Brasil dos anos de 1990. (VIEIRA NETO, 2010, pp. 124-125) 
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Tudo isso advém da essencial característica da linguagem literária: a que 

possibilita ressignificar, de forma contínua e ilimitada, inúmeros instrumentos 

conotativos e que outorga uma vocação adaptativa múltipla a esse tipo de expressão 

artística, ou seja, novos direcionamentos determinados pela estrutura, naturalmente 

ambígua, da obra literária. 

Tal sistema é que proporciona o nascimento de novas manifestações 

artísticas, as quais, de certo modo, já carregam aquela essência inicial, apesar de 

recobertas por outros ornamentos que, por vezes, prejudicam a identificação da obra 

inspiradora, exigindo que o leitor não se restrinja à letra, que ele fique sempre 

acessível aos inúmeros alicerces da união, intensamente heterogênea, da literatura 

com outras formas de arte. 

Mas a estrutura essencial do romance O Tronco, pensada em termos 

históricos e sociológicos (como se verá adiante, com maior nitidez) – em grande 

medida um reflexo dos movimentos literários da época –, proporcionou ao cineasta 

uma organização de roteiro muito mais fiel a tais escolas, com uma ornamentação 

menos significativa, embora também permeada, simbolicamente, do momento 

histórico vivido pelo cineasta. 

No que se refere ao sentido literário assumido pelo escritor, a partir de Ermos 

e Gerais e com seu romance O Tronco, Bernardo Élis estabeleceu-se naquilo que 

Moema de Castro e Silva Olival (1981) qualificou como uma prosa neoregionalista, 

por ser a mesma 

 
 
reivindicatória, surrealista, espelho de uma ideologia social-telúrica, prenhe 
de perfis psicológicos e caricatos do homem, de seus sentimentos, de sua 
alma, de suas reações às normas e instituições vigentes, ou à falta delas. 
Bernardo Élis é um dos artífices da Retórica do Silêncio; a sua parole é a 
síntese da dicotomia silêncio versus fala, ambos dizendo na mesma 
intensidade, como partes do contexto reivindicatório. É o contraste da 
natureza assistindo, impassível, aos mais hediondos crimes, é o balbuciar 
dos oprimidos, são as reticências prolongando o arrojo dos pensamentos 
contidos. E, como significante de sua grande proposta literária, utiliza a 
oralidade transfigurada ou a estilização da oralidade, da fala da região em 
seus aspectos característicos, servindo-se dela como de significante 
altamente motivador do significado que pretende realçar. Bernardo Élis não 
nos oferece quadros ou situações preconcebidas. Agita ante nossos olhos a 
própria realidade. A sua ideologia é progressiva no campo da reivindicação 
social, isto é, sacode uma tradição medieval, preparando novas eras: a da 
prevalência dos direitos humanos nesse “chão analfabeto” que era o seu 
Goiás d’antanho (OLIVAL, 1981, Prólogo) 
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Tudo isso aproximou Bernardo Élis da História do Brasil e de Goiás e o fez 

debruçar-se sobre as inquietudes daquele momento, época de imensas contradições 

e profundas desigualdades, para bem compreendê-las e retratá-las naqueles 

terríveis acontecimentos da antiga Vila de São José do Duro, com os quais atestou 

as muitas omissões acerca dos mesmos, originadas pela quase absoluta escassez 

de pesquisas. 

Em tal abordagem, ainda que envolvida em processo criativo ficcional, o 

romance O Tronco adquiriu a importante característica de fazer conhecer um 

episódio sombrio da história goiana, atraindo os olhares de pesquisadores e críticos 

para especificidades locais e regionais, por meio da crítica contundente à sociedade 

da época, para isso utilizando uma linguagem relativamente arrojada, considerando-

se os padrões daquele novel regionalismo. 

E para reforçar o vigor de tais denúncias, Bernardo Élis consegue imprimir um 

estilo rápido e intenso, de imagens rápidas e prosaicas, próprios do neorrealismo 

identificado em sua obra, com o qual as suas metáforas provocam o asco e o horror 

que envolve a miséria, a fome e a ignorância, experimentadas nos rincões mais 

esquecidos, um retrato do ambiente geográfico e existencial onde se subsumem as 

condições extremamente desumanas em que vivem os sertanejos. 

 
 
3.2. Tradução, adaptação e cenário pictórico 

 
 
O universo real e ficcional presente no romance O Tronco respalda décadas 

depois o texto do filme de João Batista de Andrade, em que fica preservada a 

condição dos personagens e as denúncias contra o sistema social e de poder, 

mesmo após as releituras e diante de contextos históricos distintos. Além disso, a 

estética da linguagem fílmica foi, sem dúvida, parâmetro essencial para os discursos 

empregados na prosa bernardiana: é, de fato, um gigantesco complexo cultural que 

se relaciona com outras e variadas representações e, como visto, tornou-se uma das 

principais fontes de inspiração para a produção cinematográfica.  

Por meio da tradução e da adaptação, inúmeras narrativas são recriadas e 

reapresentadas ao público como sendo inéditas, pois são muitos os instrumentos 

tecnológicos que favorecem esse processo. 
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Para James Naremore (2000), “a adaptação é parte de uma teoria geral da 

repetição, já que narrativas são de fato repetidas de diversas maneiras e em meios 

artísticos ou culturais distintos” (NAREMORE, 2000, p. 44). 

São as mencionadas estruturas superficiais, portanto, que se incumbem da 

criação de novas roupagens para uma mesma narrativa, a exemplo do meio 

audiovisual e as inúmeras possibilidades derivadas de seu nível de abstração – 

particular e intenso. A esse respeito, Hélio Guimarães (2003) leciona: 

 

 
O processo de adaptação, portanto, não se esgota na transposição do texto 
literário para um outro veículo. Ele pode gerar uma cadeia quase infinita de 
referências a outros textos, constituindo um fenômeno cultural que envolve 
processos dinâmicos de transferência, tradução e interpretação de 
significados e valores histórico-culturais (GUIMARÃES, 2003, p. 91). 
 
 
 

A transposição de uma linguagem literária para a fílmica é, em verdade, uma 

tradução intersemiótica, mas que, em sua base, apresenta os mesmos elementos 

localizáveis na teoria de Haroldo de Campos (2010), que vê a tradução como 

criação e como crítica dos textos estéticos, os quais, em princípio, trariam consigo a 

intraduzibilidade, mas que, em face deste mesmo desafio, faz surgir a ideia da 

recriação: “[...] admitida a tese da impossibilidade em princípio da tradução de textos 

criativos, parece-nos que esta engendra o corolário da possibilidade, também em 

princípio, da recriação desses textos” (CAMPOS, 2010, p. 34). 

Através do sistema de linguagem fílmico, são apresentados produtos culturais 

que captam, principalmente, ao invés de uma composição verbal, um contexto 

representativo do ambiente e do comportamento dos personagens, por meio de 

cenários, de figurinos e da própria arte cênica (para citar apenas alguns dos 

inúmeros componentes da produção), aspectos que incitam o espectador a 

assimilar, via fruição estética, o amálgama de significados sonoros e imagéticos 

incorporados à trama.  

As cenas e suas simbologias, assim, diversamente da palavra escrita, 

possuem seus códigos específicos para dialogar com o público, mas esses campos 

distintos acabam se identificando na configuração de valores sociais e culturais, 

numa interação do texto original com sua forma adaptada, mediante o contexto em 

que aquele é inserido e que o atualiza, ainda que esta tenha por finalidade a 

imitação fiel da obra literária.  
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No fim das contas, literatura e história são os atores responsáveis para a 

legitimação do cinema, pois vencem as suas resistências institucionais por meio da 

linguagem audiovisual.  

Realmente, é difícil que um mesmo conjunto de representações possa 

traduzir ideologias e culturas ou condições sociais e políticas de épocas distintas. 

Porém, segundo confirma Tânia Pellegrini (2003), essa “capacidade que o cinema 

tem de fazer montagem e colagem permite um número infinito de produções” 

(PELLEGRINI, 2003, p. 19). 

Mesmo assim, a questão do ajuste de obras literárias para a linguagem 

fílmica sempre trouxe polêmicas, como a que considera ser reduzida a possibilidade 

de propagar uma mesma mensagem ou narrativa por meio de distintos sistemas 

comunicativos ou a que questiona o valor estético das traduções ou adaptações. A 

esse respeito, Randal Johnson (1982) examina os signos inseridos numa linguagem 

audiovisual adaptativa, para considerar que  

 

 
com uma imagem visual, o espectador tem a ilusão de perceber objetos 
representados como se fossem os objetos mesmos, mas com a linguagem 
escrita, o leitor pode criar sua própria imagem mental dos acontecimentos 
narrados (JOHNSON, 1982, p. 7). 
 
 
 

Além disso, segundo o mesmo autor, a reprodução fílmica é um encontro de 

luzes e de sombras capazes de propagar uma aparência da realidade, elaborada por 

um mecanismo intrincado que se oculta na técnica de produção. A imagem é uma 

tradução analógica e inconstante de acontecimentos, ao passo que o código verbal 

é uma reprodução não virtual e essencialmente simbólica da realidade (JOHNSON 

1982, p.46). 

Deste modo, pode-se afirmar que a principal diferença entre as linguagens 

fílmica e literária encontra-se na maneira como as duas são repassadas ao receptor: 

aquela carrega em si uma mensagem direta, praticamente hermética no que tange à 

ação do espectador; esta admite a cooperação influente do leitor, o qual exerce uma 

função sempre original na estruturação do significado das mensagens. Por outro 

lado, no entender de Sandra Jatahy Pesavento (2001), a literatura 

 
 
recria o tempo do mundo que transcorreu no passado, reconfigurando-o na 
narrativa que se apresenta ao leitor, para que este o receba e reconstrua 
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por sua vez. Tudo se passa pelos caminhos do imaginário, estabelecendo 
correspondências, coerências e sentidos. Tratando-se de um filme - 
tradução em imagens da obra literária -, a evidência do real é maior ainda. 
As imagens são convincentes, são muito fortes, têm o poder do verídico e 
são capazes de colocar, com vantagem, no lugar do mundo real. As 
imagens são, qualitativamente, mais expressivas e marcantes que as 
palavras. (PESAVENTO, 2001, p. 223). 
 
 
 

A síntese desse vínculo pode ser encontrada nos estudos de Johnson (1982), 

que nele observa um ponto fundamental nessa conexão, que é a adaptação 

cinematográfica sob a conformação de um roteiro, que pode ser trabalhado por um 

profissional capacitado ou, o que não é raro, pelo próprio cineasta, como no caso 

d’O Tronco, transposto à linguagem cinematográfica por João Batista de Andrade. 

Para se entender o desenrolar estético e histórico que irrompe na 

transformação em trabalho fílmico de uma obra literária, é necessário realizar-se 

uma análise de ambas as linguagens, dando-se relevo à forma e ao contexto, uma 

vez que “as circunstâncias da escrita informam a obra estética de várias maneiras” 

(JOHNSON, 1982, p. 01). E acrescenta: 

 
 
Como questão de princípio crítico, rejeito a noção de “fidelidade” do filme ao 
romance porque ela é a-histórica, subjetiva e, sobretudo, impraticável, 
especialmente quando se trata [...] de obras elaboradas em diferentes (e 
distantes) contextos históricos. [...] Para um estudo completo de um texto 
literário e sua tradução fílmica é preciso que se tenha conhecimento 
específico das diferenças entre comunicação fílmica e a comunicação 
romanesca, assim como um conhecimento das circunstâncias sócio-
históricas concretas de produção e as ideologias que se atribuem ao 
cineasta e ao escritor (JOHNSON, 1982, pp. 01-10). 
 
 
 

Os questionamentos que se extraem do filme O Tronco representam bem as 

inferências, até aqui mencionadas, acerca das relações entre literatura, história e 

cinema. A publicação do romance homônimo de Bernardo Élis ocorreu num contexto 

artístico muito singular, estimulado pela transformação estética incentivada pelo 

neorrealismo do cinema italiano. 

A aproximação entre literatura e cinema em nosso panorama cultural, de fato, 

verificou-se com o Cinema Novo, cujo precursor foi Nelson Pereira dos Santos 

(1928). Apesar do roteiro de seu principal filme, Rio 40 Graus (referência desse 

período), ter sido especialmente escrito para o cinema, o cineasta revelou que o 

mesmo sofreu fortes influências de Capitães de Areia, romance de Jorge Amado. 
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Era também uma época de renovação na música, com o movimento da Bossa 

Nova, além das novas concepções da poesia concretista e da poesia-práxis, com os 

escritores Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Mário Chamie, além da 

geração de 45, na prosa, que abordava especialmente conteúdos de teor psicológico 

ou próprios dos centros urbanos, nos quais se verificava gradativa industrialização e 

para onde convergia extensa migração populacional. 

De outro lado, a prosa regionalista, que já se estabelecera com obras do 

quilate de O Quinze (1930), Menino de Engenho (1932) e Vidas Secas (1938), foi 

revitalizada por outros autores, como Bernardo Élis e Guimarães Rosa, a partir da 

apresentação ao público dos contos de Ermos e Gerais e de Sagarana, 

respectivamente, e, neste último, com a grata surpresa de insólitas e bem 

construídas experimentações linguísticas. 

O próprio João Batista de Andrade relatou que, desde a primeira leitura (em 

1968) do romance O Tronco, identificou-se sobremaneira com o potencial expressivo 

e atual das angústias enfrentadas pelo principal personagem, o coletor Vicente 

Lemes, muito similar a um ambiente real de participação política, comum aos 

universitários da década de 60, que sentiram na pele, principalmente com o AI-5, o 

auge da repressão aos movimentos democráticos de esquerda. 

Realmente, a partir dessa primeira influência até o momento em que as 

filmagens d’O Tronco foram iniciadas, os ideais do personagem influenciaram ideias 

e ações do cineasta: inicialmente, durante o golpe perpetrado a partir dos anos 60; 

depois, com o final do século passado, o retorno da democracia e a consolidação 

das práticas neoliberais, como a que encerrou as atividades da Embrafilme, 

dificultando, por consequência, a realização de várias produções. 

Esse período de preparação do filme O Tronco destacou-se, com efeito, por 

certa letargia no campo político e exaurimento das lutas democráticas, afetando 

também o engajamento de artistas e intelectuais. Os filmes de João Batista de 

Andrade, porém, continuaram a proporcionar reflexões acerca do momento histórico 

que o país atravessava, denunciando os excessos dos grupos dominantes, desde a 

República Velha até a fase posterior à estabilização política. 

No momento em que produzia o filme, o cineasta voltou a comentar o 

protagonismo de Vicente Lemes, como se pode verificar na pesquisa de Lúcia Nagib 

(2002): 
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O personagem principal tem um senso de justiça do começo do século XX, 
as primeiras ideias urbanas, legalidade, justiça. Eu quis trabalhar o romance 
de Bernardo Élis para que o público assistisse a uma bela história 
carregada de significado político. Trata-se de uma temática pessoal minha, 
não há hoje no Brasil outro cineasta com relação mais marcante com a 
política que eu (NAGIB, 2002, p. 59). 
 
 
 

São considerações da autora que realmente vão ao encontro das convicções 

políticas de João Batista de Andrade e as mesmas tornaram o contato do cineasta 

com a obra profundamente impactante, tanto pela riqueza daquela narrativa, repleta 

de detalhes e de relatos sobre o sertão goiano, quanto pelo vasto conhecimento 

histórico e pelas denúncias ali contidas. Ainda sobre o personagem Vicente Lemes, 

afirmou: 

 
Sobre O Tronco, gostaria de revelar que o que mais me atraíra no livro, 
desde 1968, era a fragilidade absurda do personagem central, o coletor 
Vicente Lemes, fragilidade que me parecia uma representação da nossa 
própria fragilidade política, da história da inviabilidade da esquerda brasileira 
até hoje. Vicente Lemes era uma espécie de embrião de militante naquele 
início do século XX, no qual parece que tudo se inicia: criação do PCB, 
Coluna Prestes, Semana de 22, sinais de efervescência da vida urbana, 
trazendo ideais de liberdade, democracia, modernidade, direitos civis. Pois 
Vicente Lemes, de forma embrionária, é o personagem desse momento 
(CAETANO, 2004, pp. 386-387). 
 
 
 

Estas palavras de João Batista de Andrade demonstram, realmente, a 

percepção que teve, logo de início, acerca da traduzibilidade presente nas 

qualidades e potencialidades fílmicas da obra, assim como também observou o 

ensaísta Francisco de Assis Barbosa (1988) em prefácio à obra já mencionada: 

 
 
O Tronco daria um grande filme. E o roteirista não teria muito trabalho na 
adaptação para a linguagem cinematográfica da história rude e máscula, 
especialmente nas cenas do assalto à Vila do Duro, a luta encarniçada que 
então se travou entre contingentes da polícia e a horda de jagunços a 
serviço do “coronel” destituído de repente das graças do governo estadual. 
Tudo parece escrito para o cinema, com impressionante precisão na 
marcação das cenas, sublinhando o autor os momentos de suspense, como 
nos bons filmes de John Ford, até o ponto culminante com o sacrifício das 
vítimas no tronco (ÉLIS, 1988, p. xiv). 
 
 

 

E Maria do Rosário Caetano (2004) cita as palavras do próprio João Batista 

de Andrade, muitos anos depois (em 1999), acerca do longa-metragem homônimo 

que acabara de produzir: 
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Um belo filme, eu não tenho a menor dúvida, um épico, com todo o meu 
pressentimento de como são frágeis os personagens transformadores na 
vida brasileira, fragilidade que os faz buscar apoios nas forças 
conservadoras, e de como essas forças acabam agindo segundo seus 
próprios interesses e visão, reduzindo o herói a coadjuvante (CAETANO, 
2004, p. 390). 
 
 
 

Se a ficção regionalista de Élis é a revelação daquela vil realidade vivenciada 

no sertão goiano, que se proclamou pelo não esquecimento das afirmações 

históricas e adquiriu, na obra, vida autônoma à dos próprios fatos que lhe deram 

origem, o espectro amplo de tipos retratados naquele meio, que remetem à própria 

formação humana e social, foram posteriormente transcriados para o registro 

audiovisual de João Batista de Andrade. 

Na ação de traduzir e reinventar novos sentidos (processo adaptativo), sem 

esquecer, no entanto, o que já se registrou, o roteiro preferiu ocultar boa parte dos 

personagens ou minimizar a participação de alguns, proporcionando definição mais 

cinematográfica ao script, como se deu, por exemplo, com o Juiz Valério Ferreira, 

que não foi representado na película, dando maior visibilidade ao Juiz Carvalho, o 

que se justifica por ser este opositor dos mais relevantes na eclosão do conflito 

armado na Vila do Duro. 

Mesmo com todos os percalços daquele tempo, quando se notava um 

decréscimo nos incentivos públicos às artes como um todo, o filme O Tronco refletiu 

muito bem a atmosfera do romance; este, por seu turno, em face das peculiaridades 

estéticas do escritor, harmonizou-se, como mão e luva, à linguagem do cineasta, 

que tratou de contextualizá-lo aos universos histórico, social e geográfico que ambos 

experimentaram. 

No filme O Tronco (1999), cuja idealização e produção foram marcadas – de 

maneira supletiva e dialética – pelo romance, pela história e pelo nível estético 

individual de Bernardo Élis e de João Batista de Andrade, as significações que se 

extraem da película são geradas pela narrativa fílmica, que deixa entrever a prosa 

ficcional, por meio de elementos sonoros e imagéticos, nestes prevalecendo os 

atores e o cenário. 

No cerne dessa produção está um amálgama de experiências teóricas – da 

literatura, da história e do cinema – para a consecução de uma outra linguagem 

artística, mágica em sua multiplicidade, porém cada vez mais tecnológica: o filme, 
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termo que, a partir dos anos 50 e, em definitivo, com a utilização das técnicas 

digitais, a partir dos anos 90, passou à categoria genérica de produtos audiovisuais, 

dadas as novas possibilidades de produção. 

Na verdade, como leciona Maria Teresa Cruz (2016), nos limiares culturais da 

escrita e do audiovisual, o que de mais considerável ocorreu foi a arte 

cinematográfica. E muitos estudos ainda se debruçam sobre o verdadeiro sentido do 

lugar que ela ocupa entre tais dimensões, muitas vezes díspares, entre dois 

períodos de existência tão diversos, uma área entre imagens e fatos que se 

conjugam na magnífica aventura estética.  

É um nível, assim, que existe (um reflexo da tradução transcriada) entre 

experiências históricas distintas e se insere nas várias maneiras de se verificar os 

fatos sociais, por meio dos saberes e das acepções que provém dessas duas formas 

artísticas, feitas do simbólico e da substância real, da singularidade e do 

pensamento múltiplo. 

É, ainda, uma posição que advém da prolongada experiência existencial, 

possível pelos mecanismos de comunicação e pelo aprimoramento do intelecto e do 

espírito, que fez integrar aos gêneros artísticos, desde sempre, uma parcela 

considerável de progresso em forma de escrita e não somente por intermédio da 

imagem, integrando todo um sistema visual a novas dimensões comunicativas, 

como a música, a voz e o movimento, formando um cenário vasto de significação. 

Araújo (2011) explica, a partir de observações do teórico Crhistian Metz 

(1972), que o cinema, numa de suas acepções possíveis, pode ser identificado 

como um tipo de linguagem (inscrito no gênero audiovisual), por possuir finalidade 

comunicativa. Porém, não deve ser considerado uma língua, dada a impossibilidade 

de ser reduzido a outras frações diversas da categoria imagética, além de não 

possuir signos que se identifiquem com a linguagem verbal. 

 Metz (1972), assim, assevera ser o filme uma “linguagem sem língua” e que, 

ao contrário do que ocorre na literatura, ao cinema não é dada a possibilidade de 

significar, exceto pela reedição de imagens da realidade retratada. É nisto que 

reside a precisão do objeto transfigurado, que, a seu turno, encontra muito mais 

vigor na qualidade pictórica da obra, como no caso d’O Tronco. 

 

O cinema não é composto de unidades que correspondem à primeira e 
tampouco à segunda articulação da linguagem verbal. O cinema não possui 
segunda articulação porque diferentemente da linguagem verbal o 
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significante está muito próximo do significado, isto é, o significante de uma 
imagem é para todos os fins e propósitos o significado (METZ, 1972, p. 80- 
81, apud ARAÚJO, 2011, p. 9). 
 
 
 

Tal linguagem, que reflete a confluência de discursos diversos, foi atestada 

pelo próprio Élis, como se extrai da dissertação de Almeida (2003): 

 
 
[...] quero chamar a atenção para o aspecto pictórico de minha literatura, 
pictórico aliado a um ritmo veloz da narrativa. Hoje entendo que as duas 
coisas resolveriam minha dúvida: pintava com palavras cenas dinâmicas, 
transfigurando-as de uma certa forma (ÉLIS apud ALMEIDA, 2003, p. 52). 
 
 
 

Mas o cinema, mesmo assim, revela-se como uma das mais completas 

encenações da existência do homem, a partir dele mesmo ou pela tradução de 

outras obras de arte, formadas estas pelas mais variadas manifestações estéticas, 

seja a pictórica, a narrativa ou a teatral, cognoscíveis pela tentativas constantes de 

ressignificação do real ou do insólito. 

Assim é que, nesta perquirição pela eterna novidade que há no mundo, 

Bernardo Élis deparou-se com a linguagem do cinema (e também foi por ela 

desvendado), utilizando-se da roupagem vertiginosa desta arte, mas conferindo-lhe 

um estilo próprio – reflexo também de seu engajamento nas causas políticas e 

sociais –, com o qual repintou, realisticamente, o sertão goiano e as agruras de seu 

povo. Bernardo Élis comentou sobre isso em entrevista a Ecilene Camargo (1997), 

conforme se lê em Vieira Neto (2010): 

 
 
[...] é a grande arte. Tem que cada vez crescer mais. [...] se nascesse de 
novo não queria nem passar na frente da escola. Mas na verdade eu queria 
estar empregado e trabalhando em um escritório cinematográfico [...] A 
minha obra tem muitos predicados que se comunicam diretamente com o 
cinema. Geralmente uma narração objetiva, fixando quadros bastante 
emocionais e ao mesmo tempo essa história é dotada de muito movimento 
(Bernardo Élis, apud VIEIRA NETO, 2010, p. 54). 
 
 
 

E, por outro lado, em seu roteiro, João Batista de Andrade soube aproveitar 

as características do discurso bernardiano, bem convenientes à linguagem fílmica, o 

que sempre foi notado desde as primeiras críticas ao filme, levando-se em conta o 

contexto do cinema moderno brasileiro.  
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"As palavras "filme brasileiro de época" e "filme de ação" são suficientes 
para provocar calafrios nas espinhas dos cinéfilos locais. Mas "O Tronco" 
[...] tem o mérito de ser um raríssimo filme de época que não parece novela 
da Manchete e um filme de ação no qual os tiroteios não são movidos a 
tiros de espoleta. O roteiro, escrito pelo próprio diretor, é simples e eficiente. 
Há algumas histórias paralelas, como a do relacionamento entre Vicente e a 
prima, Anastácia (Letícia Sabatella), mas nada que atrapalhe a história 
principal, o que é sinal de um roteiro bem feito. Os diálogos fogem do 
padrão tatibitate de novela, que infelizmente estamos nos acostumando a 
ver nos filmes nacionais. Os personagens parecem e falam como gente de 
verdade - há alguns excessos, como o personagem Baianinho, um chato de 
galochas que passa o filme inteiro cantando, mas isso parece mais um 
deslize, provocado talvez por um antigo hábito de nossos cineastas, que 
adoram lotar seus filmes com personagens secundários "divertidos" 
(BARCINSKI. Folha de São Paulo, 1/10/1999).  
 
 
 
 

 
Figura 07: Cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de 
Andrade / Raiz Produções. Disponível em: 
http://www1.uol.com.br/joaobatistadeandrade/tronco.htm 

 

 

Outra qualidade dessa produção, segundo o citado artigo, foi a de fugir a 

certos lugares-comuns (provenientes do cinema novo), como o de retirar a 

individualidade – as virtudes e as imperfeições – dos personagens.  

Mesmo porque eles são fruto de uma primeira atividade transcriativa (levada a 

efeito pelo romance, num misto de ficção e realidade histórica) que foi respeitada, 

após, pela adaptação fílmica, que não optou em admitir o viés de autoridade e de 

proteção, próprios de uma visão elitista. 

 
 
"O Tronco" não apela para esse artifício barato. Os personagens não são 
maniqueístas nem unidimensionais. Mesmo o coronel Pedro Melo, por trás 
de sua couraça dura, mostra um quê de humanidade (palmas para Rolando 
Boldrin). E Ângelo Antônio é a grande revelação, um idealista que percebe 
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tarde demais que sua bravura e honestidade tiveram consequências 
nefastas. Talvez a maior qualidade de "O Tronco" seja mesmo sua 
simplicidade. O filme não quer mudar o mundo, apenas contar uma história 
de forma competente. (ARAÚJO. Folha de São Paulo, 1/10/1999). 
 
 
 

É visível, ainda, a influência dos elementos pictóricos (representados pelo 

ambiente e pelos tipos do sertão, considerados mais universais que regionais), já 

evidenciados no romance de Bernardo Élis, referências que tornaram o filme uma 

grata novidade, ante os padrões explorados à época: 

 
 
Definir “O Tronco” como um faroeste brasileiro pode soar um tanto vago. O 
fato é que o mais recente trabalho de João Batista de Andrade (...) passa-se 
de fato no Oeste (em Goiás), desenvolve-se em torno de uma epopeia de 
desbravamento no início do século e se propõe basicamente como filme de 
ação. (...) A partir daí (...) o filme se afasta da concepção clássica do 
faroeste, em que o mocinho consegue impor a vitória da justiça, e se torna 
mais brasileiro. Herói patético, Vicente se verá imobilizado entre a inépcia 
do Estado e vale-tudo da, digamos, iniciativa privada. Estado e particulares 
impõem, é fácil concluir, a barbárie como modo de vida. 
 
 
 

 
Figura 08: Cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de Andrade / Raiz 
Produções. Disponível em: http://www1.uol.com.br/joaobatistadeandrade 
/tronco.htm 
 

 

Desse modo, João Batista de Andrade conseguiu retratar, por meio da 

realidade cruel de seres humanos (sem extremos idealistas, porém), a desilusão que 

o acompanhava em face dos destinos da nação brasileira – um universo também 

detalhado na ficção bernardiana, repleta de reflexão investigativa, inteiramente 

relacionada à realidade social daquele ambiente, geográfico e existencial, 

simbolizado pelo interior do país (o local, o sertão goiano). 
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Noutra apreciação crítica, são reveladas questões da política e do poder, 

metaforizadas em cenas de intenso significado: 

 
 
O poder sem a espada é apenas conversa fiada, na tradução aproximativa 
dada à frase de Hobbes no "Leviatã". Catulino é a espada. Carvalho, o 
cérebro, e Vicente, um bobo alegre de boa alma, que põe tudo a perder 
quando quer salvar aos outros e a sua alma. No entanto, tudo isso é 
matizado no filme. (...) No começo, vê-se uma tartaruga, caminhando com 
lentidão típica. Depois, o animal aparece virado de pernas para cima, sem 
poder andar. Pode morrer se ficar assim. Vicente a recoloca em posição 
normal. A cena é repetida, no meio do filme, e ainda uma vez, no final. 
Como se o cineasta quisesse assinalar que a marcha da História é 
vagarosa e que, paradoxalmente, são as pessoas de boa-fé que garantem 
essa marcha. É uma visão da coisa. Um fio de esperança em um filme 
quase todo marcado pelo tom pessimista. "O Tronco" é muito representativo 
de um momento político mundial, em que as utopias de esquerda foram 
arquivadas e tudo parece acertar-se com a administração das coisas e dos 
negócios. (...) A força das coisas, a inércia da política, o poder econômico 
expressam-se em outros termos simbólicos (...) "O Tronco" não se alinha na 
vertente regionalista, naquilo que ela possa ter de mais restrito. Trabalha na 
linha imaginária entre o local e o universal. Não apenas porque fala das 
raízes de um País que ainda não se encontrou, mas porque trata de 
algumas das grandes paixões humanas, como a luta pelo poder e a 
mesquinharia de quem normalmente a vence. Enfim, porque toca no cerne 
de um problema universal. Na luta entre os grandes, são os pequenos que 
levam a pior, porque confundem os seus interesses com os deles. Isso tanto 
hoje quanto na República Velha (Luiz Zanin Oricchio, O Estado de São 
Paulo, 01/1101999, do site oficial de João Batista de Andrade). 
 
 
 

São, assim, os caminhos pelos quais os personagens vão cumprindo seus 

propósitos, como no carro de boi que vai seguindo pelas vastas regiões do cerrado; 

ou na fala dos personagens, rica no linguajar local, mas aberta ao entendimento do 

espectador de qualquer nível, que dela absorve toda significação pretendida pelo 

escritor e, após, pelo cineasta. 

João Batista de Andrade foi, ao mesmo tempo, fiel à pintura proposta por 

Bernardo Élis e inovador, no sentido estético da transcriação, a partir das acepções 

que sugeriu ao enredo, como no assassinato do personagem Hugo Melo (neto do 

Coronel Pedro Melo), ocorrido no romance, mas que não acontece no filme, o que 

transmite uma valoração menos trágica à história e mais propensa a um desfecho 

ético que possa existir, embora menos realisticamente, mesmo nos conflitos 

armados. 

Segundo as análises de Vieira Neto (2010), tanto no romance como no filme, 

o protagonista Vicente Lemes, mesmo mantendo suas originais características 

(psicológicas, sociais e políticas), perde força revolucionária (sem demonstrar 
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renúncia aos ideais) e se transforma em mero coadjuvante, em face das tragédias 

ocorridas na Vila do Duro. 

 
 
Apesar da aparente derrota da personagem Vicente Lemes (Ângelo 
Antônio), sua fuga com a família rumo a um destino ignorado nos ermos 
sertões do cerrado, depois do massacre da Vila do Duro, cuja cena abre e 
fecha o filme (...), propõe ao espectador que há possibilidades de retomada 
das ações e movimentos sociopolíticos e de uma arte mais politizada. Os 
planos-sequência dos créditos iniciais e do fim do filme, que vislumbram 
infinitos horizontes, sustentam essa ideia mais esperançosa do que a 
imprimida por Bernardo Élis em seu livro de 1956. (VIEIRA NETO, 2010, p. 
124) 
 
 

E, ainda que utilizando uma linguagem mais clássica, foi possível a 

transposição da ágil narrativa do romance, como na cena do baile, citada por Vieira 

NETO (2010, p. 138), cuja montagem, por meio de específico movimento da câmera, 

vai revelando de forma competente as personagens e as falas, para, em seguida, 

por meio de súbito corte, apresentar o incêndio na Coletoria provocado pelos 

jagunços dos Melo. 

O mesmo autor, por outro lado, prossegue mencionando as inúmeras 

“alegorias ou metáforas” (VIEIRA NETO, 2010, pp. 126-127), utilizadas por João 

Batista de Andrade, mas todas essas nuances adaptativas, na verdade, devem ser 

bem consideradas numa produção cinematográfica, porque envolvem não apenas a 

reprodução do histórico, mas a conjugação deste com os elementos que melhor 

definem essa arte e que pretendem recriar uma narrativa com novos impulsos de 

sentido. 

Aliás, segundo Cruz (2016), não é tudo que, no cinema, pode ser apreciado 

puramente sob os aspectos do movimento ou do tempo, conquanto estes traduzam 

o que de mais sensível possa haver em tal manifestação estética. 

 
 
A imagem e o som, nas suas múltiplas conjugações, constituem o terreno 
mesmo da experiência que o cinema é. (...) Mas, paralelamente, 
poderíamos também dizer que não há sensações puras, nem mesmo na 
mais materialista análise da comunicação; tal como não há simulacro total, 
nem mesmo na mais completa convocação dos sentidos para o interior de 
um dispositivo. A qualidade e recorte da experiência sensível é o resultado 
das artes, das técnicas e dos processos de mediação, sendo através delas 
que se constituem diferentes regimes sensíveis, afetivos e de pensamento. 
Regimes por exemplo compositivos ou disjuntivos entre uma ou mais 
dimensões do sensível; regimes metafóricos, metonímicos e alucinatórios. 
(...) Mas as novas sínteses e aprofundamentos da experiência sensível 
trazidas pelo cinema são mais do que puramente sensoriais. Não é apenas 
no plano dos sentidos, mas também no da memória e da imaginação que a 
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experiência estética do século será profundamente revolucionada. (...) A 
arte que nos oferece a impressão do vivo não depende da reprodução 
simulacral da totalidade sensível, mas é contudo bem mais do que visual, 
ao contrário de um vício instalado que tende a reduzi-la a arte visual (CRUZ, 
2016). 
 
 
 

De qualquer forma, no tempo e no espaço da trama cinematográfica, o filme 

O Tronco apresentou personagens e ambientes com os principais atributos 

evidenciados por Bernardo Élis, aliado à força renovadora do cineasta, que lhes 

acentuou uma essência crítica bem acima da que foi inicialmente gerada pelos fatos 

ocorridos no romance. 

No que se refere ao ambiente em que os acontecimentos ocorreram, João 

Batista de Andrade reconstituiu, cenograficamente, por meio de sua direção artística, 

a Vila do Duro nas cercanias da cidade de Pirenópolis, em Goiás, conforme o mapa 

fictício que integra o prefácio do romance de Bernardo Élis. Este mapa, adiante 

reproduzido, conforme pesquisa de Vieira Neto (2010): 

 
 
[...] mostra ao leitor o local exato das residências das personagens do 
romance: Vicente Lemes, Cel. Pedro Melo, Artur Melo, etc., além de 
detalhes geográficos como fontes, riachos e estradas. O traçado urbano da 
pequena vila obedece ao estilo arquitetônico herdado da colonização 
ibérica, ou seja, um núcleo central norteado em torno de uma igreja, 
ladeada pelas construções mais importantes da administração municipal ou 
das famílias tradicionais e no centro uma praça ou espaço (muitas vezes 
quadrangular) com fonte, chafariz ou até um pelourinho (dependendo de 
sua época de fundação). A Vila do Duro da ficção bernardiana, conforme 
demonstra o mapa em questão, apresenta algumas dessas particularidades 
arquitetônicas, destacando-se o sobrado do Cel. Pedro Melo, onde no porão 
existia o tronco em que parte dos membros e seguidores do clã Melo foram 
assassinados pelas forças policiais do governo oponente. A direção de arte 
(...) recriou a espacialidade engendrada pelo autor, no entanto, com o toque 
pessoal e interpretativo do cineasta [...] (VIEIRA NETO, 2010, p. 136). 
 
 
 

Vieira Neto (2010) acerta, igualmente, ao considerar que a fotografia do filme 

foi a sua principal qualidade estética, por ter logrado conferir às cenas “a paisagem 

natural e humana do cerrado goiano, descritas com maestria pela ficção 

bernardiana”, sendo, ainda, muito significativas as imagens “que sugerem a 

amplidão do horizonte e suas conotações alvissareiras, principalmente na última 

cena do filme” (VIEIRA NETO, 2010, pp. 131-132). 
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Figura 09: cena do filme O Tronco. Fonte: João Batista de Andrade / Raiz Produções. 

 

 

É a amplidão do cerrado, como se nota, que descortina novos horizontes, 

novas possibilidades para Vicente Lemes e sua família, muito embora (e a própria 

vastidão do horizonte o revela) o caminho haverá de ser longo e repleto de 

obstáculos. 

E finaliza: 

 
A direção de arte (ou cenografia) do filme O Tronco é outro item de grande 
relevância dentro dos aspectos estéticos em análise, (...) uma tradução do 
pictórico texto bernardiano e o universo natural e humano do Goiás barroco 
e da República Velha (...) A reconstituição cenográfica da Vila do Duro, nos 
arredores da cidade histórica de Pirenópolis (GO), seguiu a deixa de um 
mapa fictício do referido lugarejo (...) que de forma esquematizada mostra 
ao leitor o local exato das residências das personagens do romance (...) 
além de detalhes geográficos como fontes, riachos e estradas (...) A direção 
de arte de Vinícius H. de Andrade, a partir das referências contidas no livro 
de Bernardo Élis, recriou a espacialidade engendrada pelo autor, no 
entanto, com o toque pessoal e interpretativo do cineasta J. B. de Andrade 
(VIEIRA NETO, 2010, p. 136). 
 
 
 

A precisa qualidade imagética do romance O Tronco e a sua narrativa muito 

próxima à linguagem do cinema, como se verificou nos trechos e fragmentos acima, 

beneficiaram, sem dúvida, a tradução fílmica de João Batista de Andrade, 

propiciando um convívio honesto entre as diferentes épocas retratadas, 

especialmente porque o cineasta respeitou, no roteiro, nas cenas e no cenário, a 

combinação dos elementos principais da arte cinematográfica e literária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O romance O Tronco, de Bernardo Élis, depois transposto à linguagem fílmica 

pelo cineasta João Batista de Andrade, retrata a invasão de jagunços na cidade de 

São José do Duro (a Vila do Duro), no anterior extremo norte de Goiás, hoje Estado 

do Tocantins. O confronto ocorreu devido às forças autoritárias antes exercidas no 

interior de Goiás por homens influentes, num período da Primeira República 

brasileira conhecido como a República dos Coronéis. 

A obra analisada revelou a existência de aspectos e olhares (o histórico, o 

regional/universal e o sociológico) que proporcionam a busca de novos conceitos em 

variados campos do saber, mas também a possibilidade de sua unificação, um 

conjunto sistêmico e harmonioso, ao lado de sua pluralidade discursiva, mesmo 

porque isso é primordial para inseri-la (e ao seu autor) em certo e determinado 

movimento artístico, bem como suscitar outros mecanismos de investigação ligados 

a outras linguagens artísticas. 

O primeiro desses olhares averiguados foi o histórico, que fez a prosa 

bernardiana convergir às molduras pós-modernista e regionalista, pois o fenômeno 

da discursividade, como se viu, é intimamente relacionado com o grupo humano que 

comunica e com o contexto temporal em que o mesmo está inserido. Na composição 

do romance O Tronco, é a realidade que vincula o ambiente (o sertão) e o tipo 

humano retratado (o sertanejo) que sofre a ressignificação pela ótica do leitor ou do 

crítico. 

O cenário da pequena vila ruralista, retratada n’O Tronco, revela, por outro 

lado, muito mais que a realidade dos fatos retratados (sempre sob o crivo ficcional, 

como se disse), passa a evidenciar um cotidiano de vinculações simbólicas e 

complexas, que revelam a perfeita simbiose entre o homem e o ambiente que o 

cerca, uma relação que constrói indivíduos e a sua história, pela transfiguração que 

sofrem em face do mundo, o que transforma em universal o aspecto inicialmente 

considerado em termos regionais. 

Sob o olhar sociológico, também foi possível compreender o universo 

composicional do romance O Tronco, assim como a sua transcriação para outro 

sistema de produção artística, o da linguagem fílmica. O complexo estrutural que 

permite a reconstrução dos mais diversos fenômenos sociais permitiu, nesse 
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sentido, conhecer as mazelas e as tragédias de seres humanos profundamente 

marcados pela afronta a seus direitos fundamentais: as desigualdades, as condições 

desumanas, a dominação pela força. 

Como demonstrado, o regionalismo que orientou a estrutura da obra 

pesquisada permite alinhavar a matéria social e política pela reconstituição de tais 

acontecimentos históricos e com a oportunidade, oferecida ao leitor/intérprete, de 

emitir opinião sobre o vínculo da imaginação com a realidade segundo determinadas 

espécies nomeadas pela crítica. 

Mas as contradições ou ambiguidades relacionadas às categorias do romance 

histórico, como visto, deixam mais interessantes as discussões em torno dos 

vínculos da ficção com a história e devem, ao final, ser entendidas como vetor para 

estruturação de limites entre esses discursos, mas sem o erro da individualização 

absoluta. 

 Tais vínculos proporcionam por meio do realismo incorporado àquela obra, 

assimilações conciliáveis com o discurso sociológico, mas também permitem o 

reconhecimento de uma literatura que a transforma – do regional ao universal –, já 

que, apesar de associada, mais claramente, ao interior de Goiás, aborda um 

conteúdo que não se limita apenas às verdades históricas. 

A abrangência desses olhares – horizontes descortinados nesta pesquisa – é 

a própria variedade discursiva que se observa no romance O Tronco e em sua 

transposição para o cinema. São componentes de um sistema que explica ou 

interpreta não apenas a condição do sertanejo do início do século XX, mas o 

imaginário formado diante da existência das sociedades desiguais, das relações de 

poder fundadas na injustiça, o que se configura num caráter ideológico presente em 

todos os recantos e em todos os períodos da história humana.  

Deste modo, foi por meio da ficção, mas com uma sólida observação histórica 

e sociológica, que Bernardo Élis denunciou as misérias e as desigualdades de uma 

época. Porém, o alcance dessa imputação não se amolda a um tempo ou a um 

ambiente de forma estática, uma vez que os sistemas políticos opressores foram 

perpetuados pela eterna manipulação política das classes dominantes.  

Sua estética, assim, relaciona os fatos reais (o “externo”) à narrativa ficcional 

(o “interno”), mas são os elementos sociais e históricos que permitem demonstrar, 

com o retrato do coronelismo, as deficiências e a crueldade do sistema (universal) 

de dominação do homem, este representado pelo sertanejo e por sua condição 
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miserável – um diálogo que se amolda a outros sistemas de linguagem e outras 

formas de manifestação artística, traduzindo o regional para o universal. 

É a variedade discursiva essencial à narrativa de Bernardo Élis que 

proporcionou a traduzibilidade ou intraduzibilidade de sua obra (elementos do 

processo transcriativo), como na sua adaptação para a linguagem fílmica. São esses 

discursos, identificados numa unidade estrutural ideológica, muito embora 

apresentem suas próprias peculiaridades, conforme se demonstrou, que possibilitam 

reconhecer as diversas identidades do sertanejo goiano e sua condição de 

subjugado frente ao detentores do poder político e econômico. 

A produção artística de Bernardo Élis, especificamente seu romance O 

Tronco, traduzido para o cinema, foi construída com base em pesquisas de cunho 

propriamente historiográfico, apesar de sua configuração fictícia, e é uma evidência 

de sua responsabilidade literária com a cultura e a história goianas, as quais sempre 

foram homenageadas através de seu estilo marcadamente inovador, considerados 

os parâmetros do seu tempo. 
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