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Escritor sul-baiano, das terras do cacau (Itabuna-Bahia), Cyro de Mattos tem a estatura  
conferida pelo trabalho da escrita que desenvolve desde 1966, quando fez a sua pri-
meira publicação. Laureado, além de outros, conquistou os prêmios “Ficção Afonso 
Arinos” da Academia Brasileira de Letras (1979), com Os brabos; e Pen Clube do 

Brasil (2015), com o romance Os ventos gemedores. É doutor honoris causa pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (2016, Ilhéus – Bahia). Traduzido para o inglês, alemão e italiano, dentre 
outros,  a sua obra se universaliza pela força de sua  fi cção, pela abrangência de leitores. Cyro 
de Mattos desenvolve atividade literária com base num imaginário centrado na região em que 
nasceu e vive: Berro de fogo (1966), Violentos e desalmados (1970), Os brabos (1979), Duas 
narrativas rústicas (1985) e Os recuados (1987), dentre outros. Tem feito incursões tembém 
pela poesia: Cantiga grapiúna (1981), No lado azul da canção (1984), Lavrador Inventi-
vo (1984), Vinte poemas do rio (1985), Natal permanente (1986), Cancioneiro do cacau 
(2002). E mais... também tem larga produção lírica e de literatura infantil;  a mais recente para 
leitor infantil é  Minha turma agora Dorme (2015), uma  publicação da Via Literarum.  Por 
último, retomando contos e novelas, O velho e o velho rio (2016) reúne textos inéditos e outros 
reeditados, que tratam de histórias urbanas e histórias rurais.

FICÇÃO DE MEMÓRIAS: 
Os recuados
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Da sua larga produção, para especial referência, ocupo-me aqui de Os recuados 
(1987). O  livro de fi cção, que se constitui de estórias curtas, é estruturado em relatos e fl a-
grantes. Na primeira parte, os relatos são de experiências vivenciadas (vividas ou ouvidas). 
O discurso ratifi ca o relato como tal, quando se realiza muito mais pelo narrar ou pelo pro-
cesso que insinua a presença de um interlocutor: o próprio autor feito ouvinte, no tem-
po da produção; ou o leitor feito cúmplice, no tempo da recepção. É o vivenciado, agora 
memória fi ccional, relato. É o vivido e experimentado. Os relatos trazem a refl exão sobre a exis-
tência experimentada com a terra e com os homens, aliás preocupação frequente na obra do 
autor. É a experiência com o contexto sociocultural, seja rural ou urbano. Na segunda parte, são 
fl agrantes de experiências observadas, fl ashes do dia a dia, que evidenciam momentos surpreen-
didos de um tempo mais próximo do ato da produção. São acontecimentos do viver, evidências 
de valor e vida. Os fl agrantes são observações do homem, o questionamento dos seus valores, os 
seus diálogos fl agrados.

Cyro de Mattos caminha, assim, pela postura do autobiografi smo, naquele sentido que lhe 
empresta Robbee-Grillet, da impressão subjetiva, da experiência vivenciada tornada fi ccional. 
Nessa direção a simplicidade do discurso revela a simplicidade que o fi ccionista professa para 
com a existência, tornando o anti-intelectualismo marca dessas suas histórias, onde a ironia é for-
ma de crítica. “Aula”, “O vendedor de bilhetes”, “Desterro”, “Morte na rinha” fazem pressentir 
o clima absorvido na vivência ou expectação. São  “tomadas” de pessoas marcadas pela vida, ou 
mesmo ligadas a superstições e, talvez por isso, sentidas como que mitifi cadas pelo/no relato. Por 
esses recursos, discute a vida e a morte; a ironia da vida e a dignidade da morte. 

Alegoricamente, em “Morte na rinha”, resgata a dignidade da vida com a mor-
te (do galo / do homem), em metonímica da liberdade. Em “Sina”, “Homem no Cír-
culo”, “Inocentes e Selvagens” e “Coronel, cacaueiro, travessia” questiona a vida na sua 
inexorabilidade e, por essa via, aproxima-se do barroco. Pela intertextualidade, refere Fer-
nando Pessoa, quando acredita que “tudo nesse mundo vale a pena, desde que a alma não seja 
pequena” (p. 36). No conto “Sina”, recebe pela boca de Jovino a sabedoria absorvida dos mais 
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velhos: o homem “é um bichinho que tudo quer, nunca se conforma com o que tem, nunca está sa-
tisfeito com nada” (p. 39); são refl exões sobre a validade das coisas, já que, pela inexorabilidade, 
tudo morre e acaba “nesse vir para sair” (p. 39).

Preocupa ao fi ccionista itabunense a cobiça dos homens, geradora, até, de certo antro-
pofagismo, a exemplo do que acontece nas terras do cacau. Os textos, notadamente “Homem 
no círculo”, transmitem a cumplicidade do conhecimento do narrado, na perplexidade sobre 
a incoerência dos homens. Na sua cobiça, os homens “sabem que existe um rio, e manso, e belo, 
e eterno, no tempo de sol aberto é boi que rumina sábio, sereno vigia suas vidas por ruas e becos, 
corridas e paradas, ladeiras e planos. E eles continuam disputando o domínio das árvores dos frutos 
de ouro, e seguem indiferentes à presença daquele rio, águas que de tão frágeis se espoçam facilmente 
quando o tempo é de estio” (p. 42). A constatação da inversão dos valores gera a “secreta vergonha 
de ser homem” (p. 43). O fi ccionista busca, no mais recôndito da memória, um mundo que é 
somente “som, cor, sonho: percurso azul de dias lindos em alvorada de infante” (p. 43). No resgate 
do “percurso azul”, intratextualiza o seu Soneto do Rio Cachoeira, onde/quando “havia céu e sol 
na natureza, brilhinhos de água cristalina. Não havia dúvida nem certeza” (p. 43). Assim insinua o 
confl ito entre passado feliz e simples e presente de cobiça, onde guarda a lembrança da casinha, 
metaforicamente sentida como “espaçonave /que/ navegava ondas de doçura e alegria” (p. 47). Afi -
nal, é percebido o desencanto num “ponto imóvel que estertora no meio de um grande círculo (...) a 
cidade e os homens. Infelizmente” (p. 48). O relato é, neste caso, premonição fi ccional pelo tempo 
futuro, mas em verdade traduz o vivido, agora em desencanto, onde “se olhará como pássaro selva-
gem que de repente teve o voo fechado na concha de uma mão invisível”, onde “frustrado, impotente, 
arfando solidão, conhecerá como companhia a própria sombra” (p. 48).

A ironia do poder transparece na força do discurso, notadamente em “Inocentes e sel-
vagens”, onde a antítese do título já insinua a antítese da relação do poder: a inocência da 
ignorância e a selvageria da cobiça. Neste sentido, ainda em “Coronel, cacaueiro e travessia”, 
lamenta que, cegos pela cobiça -”febre, febre, febre, feeeebre” - os homens não percebam o feitiço 
do cacau. Não percebam que “felizes são aqueles que descobrem logo cedo que a vida não passa de 
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uma armadilha (...) simples travessia” (61). Nesse contexto, questiona o sentido da vida: “o que 
é mesmo a vida? Olhar as águas de um grande rio com o leito a mostrar somente pedra e pó? É esse 
jogo que não se explica, onde o homem vem rolando desde o início e termina sem saída? (p. 67). 

Os fl ashes conseguidos no dia a dia são fl agrantes do convívio entre os homens. Na simplici-
dade dos temas, é insinuado o mistério dos homens, dos seus questionamentos, dos seus valores: “o 
que é o homem? o que é a vida? (p. 86), a sua credibilidade, a sua dignidade. Ironicamente constata 
a mudança dos paradigmas, dos valores sociais: não mais o “comando do revólver e do rebenque. 
Hoje somente cordeirismo sob os dizeres de ordem e progresso. É a nova lei, os novos rumos do vento” (p. 
63). Há, por esses caminhos, no texto de Cyro de Mattos, o sentimento do homem do cacau. O 
sentimento do homem do mundo. O sentimento daquele que conheceu e viveu a história, a redi-
mensiona em fi cção e, dessa forma, reescreve a história. 

Os recuados é o título do livro. Os recuados, pelo recurso fi ccional, são os trazidos na/da 
memória. Os recuados, pela visão do fi ccionista, são os homens de hoje, carentes de dignidade.

O certo é que, urbano ou rural, na cidade ou no campo, os homens são fadados à vida 
fugaz e à morte certa. Travessia.




