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George Pellegrini - Em busca da terceira paisagem



Auto do descobrimento - capa de Marilda Castanha
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O Auto do descobrimento - o romanceiro de vagas descobertas (1997), de Jorge 
de Souza Araujo, ao tempo em que canta a chegada dos portugueses às terras do 
Brasil, clama ao povo brasileiro a refl exão sobre a sua brasilidade. 

O cenário é o litoral de Porto Seguro, local da chegada da esquadra cabrali-
na, em 1500.  Num primeiro plano, os atores são os portugueses e os índios. Mas são também os 
negros, pois o texto se projeta até à colonização e  às capitanias hereditárias, enfocando  tempos 
por vir em relação do presente histórico. Dessa sorte, não se limita  somente à refl exão  sobre  
a chegada de Cabral, como pode parecer à primeira vista, mas aos vários descobrimentos do 
Brasil: pelos indígenas (os primeiros), pelos portugueses, pelos negros; ultrapassa, dessa forma, o 
mero fato histórico, para uma abrangência sociocultural, inclusive de construção da  identidade 
brasileira.

Redes intertextuais sustentam as estratégias de organização e coletivização da obra, produ-
toras do sentido textual, da sua historicidade. O texto se faz paródia em homenagem e dessacra-
lização (HUTCHEON, 1987). As redes, assim, são estruturais e são temáticas; respectivamente, 
numa direção de gênero e em constituição  de  sentido. 

REDES INTERTEXTUAIS: 
estratégia de historicidade em 

Auto do descobrimento
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1 - No primeiro caso, numa direção de gênero, pela proposta 
de auto e pelo tom crítico da linguagem poética, realiza-se em 
paródia enquanto homenagem. Nesse sentido, o texto - teatro 
e poesia - homenageia Gil Vicente (os autos vicentinos) e  João 
Cabral de Mello Neto (O auto do frade), inclusive nas suas  
verberações do tom poético. 

Enquanto auto, a estruturação do texto é forjada  no que 
Jorge Araujo chama de fala e romances. A fala é a de um  cego que 
introduz e conclui o Auto. Espectador de um tempo, cego (porque 
lúcido) da ótica da história ofi cial, “enxerga” e conclama o leitor e o 
público. Tal procedimento remete o leitor a  Cabral que, através da 
fi gura do Frei Caneca,  incita a refl exão, conforme veremos. 

Os romances, forjados de feitos e fatos desconhecidos pela 
história ofi cial, são agora revelados, projetados nos cinco núcleos de sentido plural, sintetizados nos 
pequenos introitos de abertura de cada um: o propósito da viagem de mares encapelados/ sempiternas 
esperanças; a chegada e o convívio de vagas revelações, relevos e desencontros; a perplexidade de mundos 
ignorados/ descobertas e paixões; as refl exões sobre projeções futuras, através de sonhos ou memórias, 
seculares penas várias; e, ao retorno, de almas vastas, corredeiras, outras refl exões sobre a nova terra.

À aproximação dos autos vicentinos  (fase da atualidade), que satiriza a sociedade em seus 
vários segmentos, o Auto do descobrimento ocupa-se da  chegada dos portugueses ao Brasil. 
Enquanto Gil Vicente utiliza a alegoria (anjos, diabo, etc) para instalar a sátira, Jorge Araujo 
utiliza-se  dos núcleos de sentido plural e, dentre eles, do sonho que profetiza um porvir (plano 
dramático) que, sendo o presente contextual do leitor, remete-o à refl exão crítica sobre as reper-
cussões sociais do descobrimento para o povo brasileiro.  A exemplo de  João Cabral de Mello 
Neto, que faz o leitor pensar sobre o suplício de Frei Caneca e, por extensão, do povo nordestino 
(acordar é ter saída/ acordar é reacordar-se/ ao que em nosso redor gira, p. 15), também Jorge Araujo 
quer levar o brasileiro à refl exão, quando o conclama. 
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Ainda no âmbito da sinalização de gênero (redes es-
truturais),  vale ressaltar o efeito paródico do contrapon-
to das falas: a fala portuguesa de enaltecimento  e heroi-
cidade  (inclusive, assegurada pela presença de Camões, 
Pessoa, Caminha, Gil Vicente) é contraponteada pelo  apelo 
produzido pelo Cego. Nos romances, à homenagem da presen-
tifi cação de Camões, Caminha ou Pessoa, é emprestada  voz 
irônica, oculta nas falas emblemáticas dos vultos históricos. 
Ao feito heroico do valoroso povo português e à sua glória do 
passado é contraposta  uma refl exão  exigida ao povo brasileiro 
para uma compreensão do seu país do presente, da sua história, 
da sua identidade. Da sua  historicidade. 

2 – Enquanto construção do sentido, as redes são tecidas na ofi cialidade do olhar português e na 
ironia da perspectiva brasileira. O poeta Jorge Araujo, coletivizando a obra,  resgata a perspecti-
va histórica, remontando ao Portugal valoroso  para, ainda aí também  parodicamente,  reler o 
‘descobrimento’ do Brasil. 

Nesse aspecto, as redes temáticas  são provenientes de direções diversas. Como ocorreu 
na rede estrutural, as presenças de Pessoa, Camões, Caminha, Gil Vicente permeiam as falas de 
nomes emblemáticos como Pedro Álvares Cabral e os da sua esquadra. As suas falas, se numa 
primeira leitura enaltecem Portugal, num sentido mais profundo denunciam-no através da cons-
trução poética consubstanciada na ironia, provocadora da refl exão do leitor. Dessa forma se, por 
um lado, há o desenrolar do acontecer histórico do descobrimento, por outro, é  desenvolvida   
refl exão  sobre as repercussões  desse mesmo descobrimento para a nação brasileira.

No que toca à fala do Cego, a primeira  que se  manifesta no Auto,  ela  anuncia  a re-
presentação e encarece  ao espectador brasileiro: “corpo quieto, olho aceso/ mãos prontas para 
aplaudir/ vaia nenhuma ou chiste leso”. Ainda  chama a atenção  para   a necessidade da agudeza 
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da interpretação:  “onde ver, ouvir  e sentir possais/ com mui largueza [...] nossa comédia de 
muito siso,/ riso nenhum e nem tristeza” (p. 15).

Já daí o Cego identifi ca-se  enquanto  voz narradora  do tempo presente do espectador, voz 
essa a ser preenchida pelo olhar leitor, uma vez que é a sua “voz tão baixa e a vista curta” (p. 16). 
Por outro lado,  declara não ter responsabilidades sobre “qualquer serviço. A culpa é do vate/ que 
engendrou tudo isso”. Delega  às estratégias do poeta  as outras vozes textuais presentes nos “qua-
dros assim tão breves/ e tão remotos” (p. 16) . O que teria o vate engendrado é o que o texto vai 
mostrar ao presentifi car  fi guras históricas e  poetas  portugueses,  imprimindo  um tom irônico  
que,  através das  falas,  cria vazios textuais, provoca a refl exão leitora: “usai  da imaginação/ que 
usada com viço/ o vazio cobrirá”. Provoca ainda a refl exão  entre  o real e o fi ccional, deixando 
ao poeta a responsabilidade  da  provocação e  astúcia, fala poética que não tem compromisso 
com a história ofi cial, antes  busca  provocar refl exões  desestabelecedoras: “depois do que aqui 
se conta/ cabeça nenhuma virá a ser / como dantes”.

É juntando, à sua voz,  as vozes portuguesas mais altas, que o Cego anuncia o Auto e as 
redes intertextuais a serem tecidas. Primeiro, presentifi cando Camões, pelo tema: “As armas e os 
barões assinalados/ da gente que cruzou a Taprobana/ e o soldado Luís cantou em versos/ tomam 
hoje lugar em nosso drama”. Depois, dividindo com Gil Vicente o propósito crítico do poeta 
em relação à recepção do texto forjado: “Tudo com muita fermosura/ fama ainda  a vir e pouca 
riqueza,/ como é de notar por essas cercanias/ onde o pobre trabalha tudo/ e o rico, ninharias” 
(p. 16).  No entanto, não fi ca o leitor iludido da intenção  poética  maior do que  homenagear, 
antes de dessacralizar: “Cuidaremos da louca aventura humana/ da audaciosa gente lusitana/ 
em direção ao Brasil/ onde o que mais se descobre/ há muito já se encobriu”. A perspectiva é 
brasileira, deixa o Cego bem claro: “A história que contamos/ tem livre enredo e sentimento/ e 
se passa muito de acordo/ de nosso ledo entendimento.” E deixa clara também  a sua crença na 
palavra mais do que na batalha, pois que a palavra  “é farta, cria, dá vida”, é plural e vária.  O 
texto imprime  o clima quinhentista  pela linguagem avizinhada  à da época.
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Afi nal, desestabilizando  a  própria  intenção poética, ambiguamente (vagas descobertas) 
também dessacraliza certezas e posses, quando afi rma  que  “todo começo é involuntário”, já  
agora  incitando o leitor a  uma refl exão mais ampla, de perspectiva latino americana,  ao referir 
“o poeta de veias abertas”, talvez numa  alusão ao escritor uruguaio Eduardo Galeano e ao seu As 
veias abertas da América Latina.

O Romanceiro é de vagas descobertas, anuncia o Cego, preparando o leitor para a  ambigui-
dade textual, bem como para o possivelmente novo, onde a dessacralização   é anunciada:  “ao 
menino imperador, rei da festa/ ao qual serão rendidas homenagens/ ao fi m e ao cabo de nossa 
viagem/ de pouca ventura, mas arte honesta” (p. 18).  Assim é que anuncia os cinco romances 
que compõem o Romanceiro: “poesia e fi ngimento, histórias de mares fartos, homens de ardil,/ 
cadernos de males, entre mil/ astúcias, lutas e algumas glórias” (p.18). O texto ultrapassa  os 
mares da conquista portuguesa, as naus que os singraram e propõe a atenção para a “nau da vida, 
imensa nau/ de singrar contínuo e vil tormenta”, evidenciando a sua intenção maior.

Senão, vejamos: 
O primeiro Romance fala de “mares encapelados/ Sempiternas esperanças”. Na voz de per-

sonagens da história, Cabral, Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho,  há a visão da história ofi cial 
no compromisso com a pátria portuguesa, mas nas inferências intertextuais presentes são insta-
lados vazios do texto. “E nisso mora minha mor ventura/ servir longo ao rei, dar-lhe riqueza/ e 
bens e paz e messes e brandura”; a fala de Cabral ao dizer da sua ventura em servir ao rei, pelas 
aliterações remete a Caeiro e à sua simplicidade de existir: “mas se Deus é as árvores e os mon-
tes e o sol e o luar para que lhe chamo eu Deus?”.  Bartolomeu Dias sugere por trás o orgulho 
português: “Mar e céu e pouca terra/ ventura de quem peca, mas não erra” e a sua fala imprime 
ironia  pela intertextualidade com o texto pessoano. 

Esse mesmo orgulho presentifi ca-se também na fala de  Nicolau Coelho ao lembrar sau-
dosamente do seu Tejo  de quem não mais está ao pé, pois mais vale a aventura do mar, navegar: 
“Detrás de mim deixei o Tejo/ o doce Tejo que cá estremeço”.  Por tal alusão, remete ainda à 
Pessoa e ao Tejo, rio “mais belo que o rio que corre pela minha Aldeia”,  e às palavras de Pórtico 
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da sua Obra Completa, onde o poeta transforma as palavras dos navegadores antigos “navegar 
é preciso, viver não é preciso”, em “Viver não é necessário; o que é necessário é criar” (p. 15). 
O nosso vate, então, ao dizer “basta-me a ventura de navegar, navegar” estabelece com o leitor 
as várias redes de sentido. Retomará os navegadores antigos: navegar é preciso? Ironizará a ideia 
do navegar de conquista para servir à cobiça do rei? Ele acrescenta ainda em contraponto com 
Pessoa:  “Mas a alma sendo boa/ perdoa”. 

O segundo Romanceiro situa o tempo e o espaço históricos: a chegada dos nautas portugue-
ses a Porto Seguro. A obediência ao reino de Portugal, como no Romance anterior,  é posta  por 
uma voz (ECO, 1994) que embute ironia na fala de Cabral: “Quanto mais longe/ mais obedien-
tes ao reino de Portugal/ seremos e rentes/ na navegação” (p. 25). É o próprio questionar sobre  
o  sentido da conquista. As revelações contidas nas falas passam pela  alusão camoniana: “Dirá o 
poeta avante/ quando essa instância for romanceada/ que o luso peito navegante/ leva numa das 
mãos a pena/ e na outra a espada” (p. 26).  A glória é do reino, mas  ao nauta fi ca somente a sau-
dade, o desencanto, o esquecimento: “De mim pouco dirá a História/ comigo fi ndará meu nome 
e glória” (p. 26). Antevisão  de um tempo? A obediência  é a El-Rei. A notícia do achamento é para 
El-Rei. As falas  são de Caminha,  Nicolau Coelho, Cabral, mas  a  voz é tomada  do escrivão da 
história,  Pero Vaz de Caminha: “Topei com vinte homens, todos nus/ sem nada que lhes cubra as 
vergonhas” (p.30). A chegada, o contato com os índios, a decisão de deixar o degredado Afonso 
Ribeiro  presentifi cam Caminha e a Carta, certidão de batismo do Brasil. 

O Romance 3 fala de “mundos ignorados/ Descobertas e paixões”. Alia à história, o fi ngi-
mento do poeta. Se no romance anterior as redes intertextuais passavam por Caminha para apro-
ximar o relato da história ofi cial, buscando o tom irônico Vicentino para evidenciar a  rebelião 
ao poder português, à cobiça e à opressão: “Ide-vos, que meu coração vadio/ lume não cede aos 
ferros da opressão[...] Portugueses há e vários/ e dentre eles muitos temerários” (p. 43), no relato 
sobre os que fi cam, soma-se  um grumete que se deixou arrebatar pela paixão por Inaiá. Mas a 
ideia de que aqui também fi ca um grumete por razões do coração é o poeta quem cria, que a ele 
a invenção é facultada. Desse último, a história não fala.



193

“De projeções donatárias/ seculares penas várias” é feito o romance 4 e  agora o contar é 
presidido pela invenção poética. A poesia toma o lugar da História: “Hei sonhado! É livre o dia!/ 
Todo amanhã é um princípio/ de passado”. O sonho é profecia e, nela, cabe o mito: “aquele que 
já foi rei/ de novo se apresta aqui” (p. 51). É anunciado o Encoberto. O mito de D. Sebastião 
ressurge no sonho de um V Império e é invocado pelo povo: “Real! Real!/ Viva D. Sebastião/ 
Que é rei de Portugal!” (p. 52). Presentifi ca, também aí, Fernando Pessoa  e  o seu poema Quinto 
Império, de Mensagem, ao retomar: “O morto que hoje é vivo – El-Rei/ D. Sebastião” (p. 97).  
O poder inquisidor é  enfatizado, mas ainda aí há a ironia na própria nomeação do Inquisidor 
Louco. Terá condições de acusar um governo que ousou desmandos? Na voz do inquisidor louco 
há, paradoxalmente, os desmandos e o mando da louvação: “ouro e prata, especiaria/ escravos e 
pau-brasil/ velas, cavalos havia./ Viva El-Rey!” (p. 52). E o povo inebriado pelo mito, a louvar:  
“Real! Real!/ Viva D. Sebastião/ que é rei de Portugal!”

Se o mytho é o nada que é tudo, como diz Pessoa, assim é a crença no V Império. Mas a 
profecia calcada no mito, ironicamente sugere uma profecia falhada. Dessa forma, assim como o 
Cego conclama o povo brasileiro (abertura), o inquisidor, na sua loucura lúcida, denuncia o povo 
português: “No Paço reina a fartura/ .../ Fidalgos amam as nativas/ fazendo-lhes fi lhos e fi lhas/ que 
farão bem outros fi lhos. E revés./ No Paço tudo há./  Carnes quentes subjugadas/ Nações moças 
molestadas. Sujeira, miséria, pó./ No Paço tudo há melhor” (p. 53). A contraposição  da sua voz 
com o coro  que invoca o mito reforça  o tom irônico. Ao afi rmar a  volta do rei morto, o inquisi-
dor  no discurso irônico deixa evidente a impossibilidade do sonho: “Mas o sonho de conquista/ 
e expansão da fé partido ao meio/ Alcácer-Quibir! Tomar!/ Batalha mais desastrosa/ de uma gente 
valerosa./ D. Sebastião vai voltar!”. Neste romance,  o poder da inquisição recai, em projeção his-
tórica, sobre o donatário da Capitania  de Porto Seguro, Pero de Campos Tourinho, julgado por  
oposição ao Santo Ofício, e à aplicação das suas leis, “ abuso dos reinóis, desgraça do Brasil.” (p. 
56). Injustiçado,  Pero de Campos Tourinho denuncia o que a história ofi cial apenas sinaliza: “ 
Portugueses há deles maus homens e bons/ No Brasil são tristes suas feições”. A falência da justiça 
portuguesa reclama na voz do inquisidor louco, “ressuscitar um rey/  morto e a realeza!”
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As penas anunciadas para este romance 4 são também as dos  jesuítas na sua campanha civili-
zatória. O jesuíta português busca  inocentar  os brancos no trato com negros e índios, atribuindo a 
culpa ao demônio, que os incita; mas a voz do índio Iaponam retruca, em antevisão: “Quando fi ze-
rem deserto/ a terra, matarem a indiada/ aí se aquietarão , por certo/ e aí também não sobrou nada”.

A projeção histórica  abrange também os bandeirantes e a sua ambição: “Ouro! Prata! Esme-
ralda!/ Escravos! Mando! Haveres!”. O trato com o índio e com negro e o desrespeito e a subjuga-
ção: “Que é do índio abugrado?/ Jaz no mato amansado./ Que é do negro tão fujão? Nada mais que 
um cabrão”. E a exploração: “A terra tem que ser rasgada!/ A mata tem que ter caminho!” (p. 63)

“O sonho é uma profecia”, anunciou o Grumete no início do romance. E tudo o que viu 
foi subjugação e ambição. Fechando o romance sua voz retorna e ecoa em outro tom. A voz do 
grumete que fi cara por amor,  é também alento de futuro e alerta: “Fugi, procelas, fugi!/ Vencei, 
auroras, vencei!/ Se a tanto me aventurei/ de novo me apresto aqui” (p. 68).  Finda a profecia, 
retoma o olhar português da história, no romance 5: a viagem ao Oriente, o retorno às caravelas, 
a viagem, a conquista.  A Nau Cabralina volta à cena. O tempo  de sonho e projeção é  fi ndo.  
A voz de Caminha é, como na História, a que relata ao rei sobre a terra descoberta: “Esta terra, 
Senhor/.../  Águas são muitas; infi ndas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, 
dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem” (p. 72).

Para a história ofi cial, das terras do Brasil os  portugueses vão às Índias. Assim também eles 
saem do Auto. Mas para o poeta, maior que a nau portuguesa é a nau da vida, que fi nalizando o 
Auto, o Cego anuncia, pedindo a atenção sobre a representação. Propõe ainda o ato dessacraliza-
dor com o descoroamento do rei, do mito, do jugo: “se faz descoroado/ o Imperador/ por amor/ 
das simplezas humanas”, afi rmando que “Belas coisas soberanas/ são o sonho, a casa, a vida no-
viça.../... e nunca a injustiça” (p. 76). E ambiguamente, convida à festa derradeira do Imperador. 
E à concórdia que  a vida exige. O texto? A festa?  A boa política entre as nações? A  descoberta 
de nós mesmos, povo brasileiro? 

O poeta tem razão ao vaticinar: depois do que aqui se conta, cabeça nenhuma será mais como 
dantes!
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