
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MORENO, NA. Anexos. In: O coronel e o lobisomem nas veredas da literatura regionalista 
brasileira [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, pp. 273-278. 
ISBN 978-85-7983-675-6. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 

 

Naiara Alberti Moreno 



Anexos

Anexo A

A guerra do Paraguai em Pessoa

O velho Bragança – major Alfredo de Assumpção Bragança – 
comprou cadeira cativa na minha admiração. Não tenho saudades 
daquelas tarde fagueiras do Casemiro de Abreu “à sombra das ba-
naneiras debaixo dos laranjais”. Nada disso. Os meus bemóis senti-
mentais foram todos canalizados para essa figura do tempo antigo, 
major da Guarda Nacional e funcionário aposentado de uma repar-
tição pública falecida antes mesmo de ser criada. Só muitos anos 
depois, lendo o Rocha Pombo e o “Jornal do Comércio”, é que me 
dei conta de que não fora o major Bragança o vencedor da guerra do 
Paraguai. Pois estava convencido de que o velho Bragança é que dera 
fim a essa história de Solano Lopes. Mesmo assim, o intrépido major 
da Guarda Nacional ficou com crédito na minha admiração. Vejo-o 
agora, com uma distância imensa de anos, contando lorotas para sua 
clientela. Cultivava um bigode longo, por baixo do qual, como um 
rio maravilhoso, passavam as melhores aventuras que já ouvi. Qual 
Alexandre Dumas, qual nada! Contador de histórias era Alfredo de 
Assumpção Bragança. À tarde, enquanto a noite se arrumava para 
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entrar em ação, o major falava de suas correrias pelas campinas do 
Paraguai. Fôra até uma pena que a guerra com Solano Lopes fôsse 
tão curta. Quando êle, Alfredo Assumpção Bragança, começa a ar-
regaçar as mangas, resolveram fechar o expediente. Fizeram feriado 
no pobre do Lopes. Mesmo assim, ao apagar das luzes, por baixo do 
pano, o velho major conseguira pegar pela unha 30 fortalezas e mais 
4 cidades e meia por sobremesa. Mas regressou melancólico, cheio 
de rosas murchas na alma. E ficou falando a vida inteira das suas 
proesas, do seu cavalo branco, das suas mortandades sem fim. Onde 
estivesse, podiam contar que a guerra do Paraguai ai estava presente, 
de corpo inteiro, com tiros de canhão, gritos de comando e outros 
pertences. Morreu em 1939, no começo da Grande Guerra nº 2. Foi 
uma pena, pois estou convencido de que o major daria um jeitão ne-
la. Pelo menos encurtaria a mortandade de vários meses, talvez anos. 
Quando começou a vestir a sua farda velha e empoeirada, uma porta 
se abriu e uma lança de vento penetrou, como aço, nas contas largas 
do bravo homem de armas. Vento Traiçoeiro! Se viesse de frente, 
como gente honesta, bem que o major o mandaria para as profundas. 
Mas, assim, à traição, o comedor de fortalezas não pôde fazer nada. 
Achou melhor morrer de verdade. E morreu na cama, cheio de sa-
napismos e beberagens. Partiu para os arsenais de Deus de maneira 
mansa, como passarinho que se afogasse em chás de erva cidreira...

CARVALHO, J. C. de. A guerra do Paraguai em pessoa. A Noite, Rio de Janei-
ro, 5 dez. 1951, p.5.

Anexo B

Conversa sem importância

O meu famoso amigo Lúcio Cardoso, relembrando velhas con-
versas de mesa de café, espalhou a nova de que tenho um romance 
nos estaleiros. Humildemente, como certas figuras da Bíblia, 
vos digo que sim. Aconteceu há muito tempo. Morava eu numa 

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   274 12/01/2016   09:36:26



O CORONEL E O LOBISOMEM  275

cidadedizinha caranguejeira de beira-mar fluminense. As máquinas 
de Deus fabricavam por lá, em série, os mais lindos crepúsculos e 
madrugadas que os meus olhos já viram. Pois êsses fins de tarde, 
como as minhas caixas de recordações, residiam precisamente em 
baixo da minha janela, entre mangericões e umas trepadeiras des-
moralizadas pelo amor dos gatos. E de manhã saiam para o trabalho 
transformadas em madrugadas tipo Guerra Junqueiro, joviais e can-
tadoras. Do meu varandim, assistia ao andar da cidadezinha, que era 
um andar antigo, do tempo do espartilho. E havia também as noites, 
com um luar de velas sôltas por cima dos telhados e das pessoas. Não 
que fôsse luar de Copacabana, desonesto e impróprio. Nada, nada. 
O luar de lá era respeitoso, luar para jôgo de gamão. Mundo perdido, 
mundo de mentira, mas gostoso como doce feito em casa. Pois diante 
de tanta coisa antiga, resolvi virar Balzac municipal, muito cioso de 
minha gloriazinha de vinte quilômetros de extensão. E foi nessa 
qualidade de Balzac em férias que, muito correto, um tanto solene, 
procurei o diretor do “Clarim”, o “arauto das aspirações locais”. O 
seu “pince-nez” comeu, ligeiro, as fôlhas que lhe entreguei. Tossiu 
o seu catarrinho 1830 e fungou à maneira de 100 anos atrás. E, sem 
meias medidas, recusou os meus rabiscos.

– Períodos curtos. Isso cheira a anarquismo. Escreva-me em esti-
lo terso como Herculano, como o Garrett....

Como não sabia escrever em estilo roliço, não frequentei as pági-
nas do “Clarim”. Saí desolado. Lá fora, grande como êle só, estava o 
mar, indiferente a períodos longos ou estreitos. Mas esta história de 
estilo roliço assustou o diretor do “Clarim”. Desde então começou a 
falar de mim. Quando apareci, certa noite, com um palitó de veludo 
azul, foi a pá de cal.

– Paletó de veludo azul, héim? Bem que eu dizia. O homem é 
anarquista. Vi logo pelo estilo períodos curtos...

Resolvi reagir. Escrevi ao facínora uma carta cerimoniosa, cheia 
de períodos longos. E esperei que o “Clarim” saísse. E o “Clarim” 
saiu, meus amigos. Mas com uma vastíssima espinafração nos meus 
cinquenta e nove quilos. Insinuava até que o meu nome estivera 
envolvido em desfalque, em Maceió, em uns negócios de navios. 
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Imaginem em que situação fiquei para explicar que nunca estivera 
em Maceió e que em matéria de navegação nunca passara líricas 
viagens em barcos de regata. Mas em verdade vos digo que foi o 
fim. É bem certo que falei em quebramento de caras, bengalas etc. 
O diretor do “Clarim” contrabalançou essas ameaças vestindo a 
sua farda de major da Guarda Nacional. Arrumei então as malas e 
a cidadezinha bonita, de crepúsculos para salas de jantar, ficou para 
trás. Na estação, de olhar feroz, uma senhora gorda, de bigode ralo, 
afirmou que eu era um sujeito perigoso. Uma revolução em marcha.

– Quis até subornar o Pantaleão, do “Clarim”, vejam só.
Enfim, lá se foi o tem levando a revolução que eu era. E enquanto 

a maquinazinha comia os trilhos, pensei, sem mágoas e sem ranco-
res, como seria gostoso arrumar todo aquêle mundo em páginas de 
livros e pedir ao bom José Olímpio que lhe desse prestígio e vida. 
E foi assim, num pacato trenzinho de estrada deficitária a vinte 
quilômetros por hora, que nasceu o meu romance. O balzaquinho 
de porão que sempre viveu em mim pulou para fora. E agora, José?

CARVALHO, J. C. de. Conversa sem importância. A Noite, Rio de Janeiro, 27 
out. 1953. Ilustrada, p.27.

Anexo C

O Major

Qual que! Contador de histórias foi mesmo velho Ponciano de 
Azeredo Furtado, o maior patriota exaltado que já se viu em terras e 
águas de Campos dos Goitacases. Era a própria guerra do Paraguai 
em pessoa. Só muitos anos depois, lendo o Rocha Pombo e os jornais 
de domingo, é que me dei conta de que não foi o Major Ponciano o 
vencedor de Solano Lopes. Que pena! Mesmo assim, o velho ficou 
sempre de varanda na minha saudade. Falava forte, aos berros, co-
mo convém a um herói do seu porte. Não tinha mêdo de nada, “só 
de Deus Todo Poderoso”. Um lobisomem, por exemplo, andava 

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   276 12/01/2016   09:36:26



O CORONEL E O LOBISOMEM  277

assombrando povo de Cruz das Almas. Pois não tivessem mêdo. 
Ponciano lá aparecia, por horas mortas, fardado de Major da Guarda 
Nacional.

***

– Onde anda êsse lobisomem?
É claro que a assombração não aparecia. E Ponciano, no outro 

dia, nos cafés, armava o seu teatro:
– Pois foi o Major chegar e o lobisomem aparecer. Vinha de olho 

em brasa. Foi quando peguei o bicho pelos chifres e gritei: “Estais 
em poder do Major Ponciano de Azeredo Furtado e de minhas mãos 
não saireis”. E apertei, com fôrça, o gasganete da fera que ainda teve 
tempo de dizer com voz engasgada: “Tenha pena de mim, Major, 
pois sou um lobisomem amedrontado, corrido de cachorro, mordido 
de cobra. Na lua que vem termino a minha penitência e já tenho em-
prêgo garantido. Vou ser coletor federal”.

E Ponciano, na mesa do café, para os seus admiradores:
– Vejam só como anda êste Govêrno! Um lobisomem coletor 

federal...

***

O Major era especialista nessas pequenas faxinas de coragem. 
Cultivava um bigode longo, por baixo do qual, como rio maravilho-
so, passavam as melhores aventuras que já ouvi. À tarde, enquanto a 
noite se arrumava para subir, Ponciano se abria em história da Guer-
ra do Paraguai. Êsse, sim, era o seu número maior, a sua ópera. Foi 
até uma pena que a briga com Solano Lopes tivesse sido tão curta! 
Quando êle, Ponciano de Azeredo Furtado, começou a arregaças as 
mangas, fizeram ponto final no assunto. Mesmo assim, ao apagar 
das luzes, por baixo do pano, o velho Major ainda conseguiu pegar 
na unha trinta fortins e umas poucas de cidades por sobremesa...

***
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Mas regressou melancólico, cheio de rosas murchas na alma. 
Não pudera exercer o seu patriotismo a todo pano. E ficou falando a 
vida inteira em suas proezas, no seu cavalo branco, nas suas mortan-
dades sem fim, Onde estivesse, podiam contar, estava a Guerra do 
Paraguai em corpo inteiro, com tiros de canhão, gritos de comando 
e outros pertences. Morreu em 1914, no comêço da outra Grande 
Guerra. Foi uma pena. Pelo menos, encurtaria a mortandade de vá-
rios anos. Quando começou a vestir a sua farda velha e empoeirada, 
eis que uma porta se abre e uma lança de vento penetrou nas costas 
largas do bravo homem de armas. Vento traiçoeiro. Se viesse de fren-
te, com bravura e honestidade, bem que o Major o mandaria para as 
profundas do inferno. Mas, assim, à traição, o comedor de fortalezas 
não pôde fazer nada. Achou melhor morrer de verdade. E morreu na 
cama, cheio de sanapismos e beberagens. Partiu para os arsenais de 
Deus de maneira mansa. Um passarinho que se afogasse em chá de 
erva doce...

CARVALHO, J. C. de. O Major. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 ago. 1958. 
1º Caderno, p.3.
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