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O romance e sua materialidade em 
Incidente em antares: 1
reinventando a nação

O último romance de Erico Verissimo, Incidente em 
Antares, lançado em 1971, representa não só, como afirmou 
Jean Roche, “uma espécie de continuação da história de uma 
parte do Rio Grande do Sul” (2005, p. 100), já figurada em O 
tempo e o vento, com a diferença de que não seria um romance 
político ou de tese, mas o de um moralista. É mais provável 
que desejasse ser “um símbolo e síntese do Brasil”, como sugere 
Fábio Lucas (2005, p. 128), um retrato de personagens efetivos 
da história brasileira, de mescla com outros imaginários, mas 
também típicos da sociedade nacional. Lucas assinala que 
o romance não faz uma história oficial ou laudatória dos 
“titulares do poder”, e, sim, uma história crítica, permeada de 
“um discurso avaliativo na reflexão sobre o passado”, que se 
traduz por diversas incursões ao humorismo (2005, p. 113). De 
certo modo, corrobora o juízo de Roche, embora considere um 

1Artigo baseado na palestra intitulada “Materialidade histórica em Incidente em 
Antares”, apresentada no VIII Congresso Internacional da AIL, em Santiago 
de Compostela, no dia 18 de julho de 2005.
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âmbito de crítica geopolítica maior do que aquele, levando a 
sátira de Verissimo para além do Rio Grande.

Na contramão dessa tendência a ver na obra um romance 
histórico-fantástico, Incidente em Antares pode ser, nos termos 
de Homi K. Bhabha (1994, p. 140), uma experiência de 
disseminação: 

Tento escrever sobre a nação ocidental como 
uma forma obscura e ubíqua de viver a localidade 
da cultura. Essa localidade está mais ao redor da 
temporalidade do que é sobre a historicidade: uma 
forma de viver que é mais complexa do que a 
“comunidade”; mais simbólica do que a “sociedade”, 
mais conotativa do que “país”; menos patriótica 
do que “pátria”; mais retórica do que as razões de 
estado; mais mitológica do que a ideologia; menos 
homogênea do que a hegemonia; menos centrada 
que o cidadão; mais coletiva que “o sujeito”; mais 
psíquica que a civilidade; mais híbrida na articulação 
de diferenças e identificações culturais do que 
pode ser representado em qualquer estruturação 
hierárquica ou binária do antagonismo social.

Se a nação, no caso, o Brasil, é mais imaginada do que 
demarcada por fronteiras – sempre arbitrárias –, sejam elas 
territoriais ou políticas, presumindo uma pluralidade de posições 
culturais em deslocamento, que a conformam ao sabor de tempos 
particulares, o romance de Erico bem poderia ser pensado como 
um modo de disseminar a circunscrita história sul-rio-grandense 
para além dos pagos e para além daqueles anos 1960 a que sua 
trama aludia na segunda parte do texto, “O incidente”.

O romance é o gênero literário que, assim como a nar-
rativa histórica, pode extrair do esquecimento pessoas e even-
tos, ideias e emoções, fracassos e vitórias e reapresentar tudo 
isso como presente. Todavia, não se reduz a uma refiguração 
memorial: nele há o poder da imaginação, que necessaria-
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mente deforma a matéria do tempo e joga com suas fissuras. 
O gênero responde, por essa via, a sociedades e culturas que já 
não creem numa unidade homogênea que as identificaria, nem 
julgam que a racionalidade lhes traga todas as soluções para as 
dificuldades da vida. 

Interpretando o multifacetado universo de preocupações, 
símbolos e estilos de vida hodierno, o romance diz ao homem do 
século XXI que a inteireza se foi, mas que há outras alternativas 
para o viver. Mostra-o em sua confusão de intenções frustradas, 
de emoções incompreensíveis, de ações baldadas, desenraizado 
e desterritorializado, sem, entretanto, perder seu potencial 
emancipatório, porque lhe devolve sua face metamorfoseada 
pelo hibridismo de seus materiais, desvendando-lhe, na sua 
polifonia de estilos e linguagens, o mundo instável, globalizado 
e multicultural de hoje.

Desse ponto de vista, Incidente em Antares deve ser 
entendido para além da moldura de transição entre o século 
XX e o atual em que foi composto. O jogo de temporalidades 
em sua estrutura interna remete o leitor a um deslocamento aos 
tempos de agora, em virtude tanto dos recursos compositivos 
que mobiliza, como a paródia, o realismo mágico e a metaficção, 
quanto por fazer reconhecer, numa época já distante, traços que 
caracterizam a concepção que hoje se faz da nação brasileira, 
como se o tempo não passasse. Apesar de sua cronologia estanque 
na disposição do enredo, o tempo vale mais como experiência 
de repetição do que como desenvolvimento histórico. 

A documentação do Acervo Literário de Erico Verissimo 
revela que o autor projetou o romance em 1967 (ALEV 04a0007-
1967), pensando em completar a série de seus romances 
urbanos com um texto que denunciasse o baile de máscaras 
da vida burguesa numa grande cidade, ainda incerto de que 
esta seria Porto Alegre ou o Rio de Janeiro. Roteirizava esse 
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possível romance, cujo título seria A hora do sétimo anjo, quando 
uma fotografia numa revista norte-americana lhe despertou 
a atenção. Era uma greve de coveiros em Nova Iorque, com 
os féretros insepultos à vista. O lado macabro da imagem o 
fascinou (“E se esses mortos resolvessem erguer-se e fazer 
greve contra os vivos?”, pensou ele) (ALEV 03e0157-1971), mas 
pôs de lado a possibilidade de explorá-la numa novela, pois 
considerou inverossímil uma greve destas no Brasil, e ele estava 
determinado a trazer de volta o Brasil como cenário de seu 
próximo romance (Verissimo apud Gastal; Przybylski, 1971).

Cumpre lembrar que o país atravessava uma forte ditadura 
militar e que se estava no ápice da escalada de violência aos 
direitos civis, com os militares dizimando a guerrilha no Araguaia 
e esmagando núcleos de resistência das esquerdas nas capitais, 
com prisões, tortura e silenciamento das forças libertárias do 
país. Tudo isso acontecia numa aparente calmaria social, em que 
a população estaria satisfeita com as iniciativas governamentais. 
Engrandecia-se a imagem dos brasileiros com o sucesso do futebol 
e de uma economia desenvolvimentista que parecia favorecer o 
país com obras gigantescas de infraestrutura, como a rodovia 
Transamazônica e a central de energia de Itaipu, mas que ia 
corroendo as reservas monetárias com a tomada de empréstimos 
no exterior, aumentando exponencialmente a dívida externa. 

O ambiente literário era tudo, menos auspicioso. O 
romance era policiado em dois sentidos: contra a difusão de 
ideias “subversivas”, prejudiciais à estabilidade do regime, e 
contra a possível corrupção dos valores tradicionais, fossem 
eles os patriarcais, oriundos do mundo rural, ou os capitalistas, 
sediados no mundo urbano.2 Vigiavam-se atitudes com relação 

2Incidente em Antares só foi publicado após ter sido submetido à leitura do 
Terceiro Exército, em Porto Alegre, como informa José Otávio Bertaso em 
depoimento ao ALEV.
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à família, à religião e à propriedade e todos os movimentos 
progressistas, inclusive os já não tão tímidos da Igreja Católica, 
eram reprimidos pela força, muitas vezes às escondidas, de modo 
que a população em geral não se sentisse num país conflagrado.

As esquerdas lutavam contra os militares em busca de 
uma solução revolucionária para o impasse criado pelo rumo 
dos acontecimentos mundiais da Guerra Fria. Estavam sendo 
forçados a reconhecer que o projeto comunista na União 
Soviética fracassara com a denúncia de Kruschov dos gulags 
de Stalin, que na China e no Cambodja reinava o terror e o 
morticínio, e que a revolução armada na América Latina estava 
encontrando adversários demasiado potentes para serem 
enfrentados apenas com palavras de ordem. 

Defensores declarados da igualdade e da liberdade, os 
militantes de esquerda começaram a perceber nas posições de 
Verissimo, antes por eles acusado de americanófilo e alienado, a 
convergência com as suas próprias, em especial porque o escritor, 
apoiando-se em sua fama, estivera pronto a interceder por 
colegas ameaçados pelo regime e frequentemente denunciara 
de público atitudes prepotentes. Os representantes da direita, 
que o viam como um corruptor da juventude, conservavam 
seus preconceitos, embora não se atrevessem a sustentar 
qualquer perseguição ao autor, tendo em vista seus vínculos 
com os Estados Unidos e o respeito de milhares de leitores 
no país. Verissimo estava, pois, em posição privilegiada para o 
empreendimento de um novo romance, ao mesmo tempo fiel 
à tradição que ele construíra, e desconcertante para as plateias 
coetâneas, ideologicamente divididas, quando engajadas, ou 
indiferentes ao que se passava no país, se descompromissadas.

Foi em maio de 1970, no dia 8, caminhando com Mafalda, 
sua mulher, nas colinas de Petrópolis, em Porto Alegre, que a 
ideia da greve de coveiros o acometeu de novo e, de súbito, a 
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história se lhe foi esboçando e, com ela, o título, Incidente em Antares 
(Verissimo apud Gastal; Przybylski, 1971). Resolve a questão da 
inverossimilhança através de uma greve geral, fato não incomum 
desde a eclosão do golpe militar, e abandona o antes iniciado 
romance (que deixaria inacabado ao falecer em 1975). 

Seria inevitável que os leitores e críticos não aproximassem 
a primeira parte do romance à trilogia e não percebessem nela 
uma autoparódia: os inúmeros acontecimentos que marcam o 
desenvolvimento histórico da cidade de Antares correspondem 
em truculência e conflito às diversas campanhas guerreiro-
políticas de Santa Fé. Não é gratuita a posição geográfica das 
duas cidades, mais para o lado da Campanha, agreste e rude,3 do 
que para o Leste, mais civilizado, e a repartição do poder entre 
duas famílias, os Campolargos e os Vacarianos, cuja inimizade, 
como a dos Terra e dos Amarais, vai aos poucos se atenuando 
até ambas se tornarem aliadas na manutenção de seu poderio 
e privilégios. Também chama a atenção a presença de Martim 
Francisco Terra, o sociólogo, com função semelhante à do 
médico Carl Winter de O continente. 

O parodismo supõe inversão do antes tratado (Genette, 
1982), e esse movimento em Incidente se opera através de um 
humorismo corrosivo, de que é sintomática a inserção do 
próprio autor na história, sendo tratado por D. Quitéria como 
autor de “sujeiras e despautérios” e como “um inocente útil” 
(Verissimo, 2005, p. 167). Igualmente é paródico o exagero de 
proporções, de modo que tudo o que era desmando dentro de 
práticas aceitáveis, em O tempo e o vento, em Incidente em Antares 
se torna distorcido e ampliado: as vinganças, os confrontos, 
as torturas, os vícios no último romance adquirem feições de 
comédia noir, denunciando seu alvo, a ditadura do momento e 

3 Antares é situada numa curva do rio Uruguai, acima de São Borja, cf. entre-
vista a Hermilo Borba Filho, in Verissimo (1999, p. 142). 
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os estamentos sociais que a propiciaram, de forma ridícula e ao 
mesmo tempo horrenda.

A opção pela autorreferencialidade (Kerbrat-Orecchioni, 
1982), adotada em Incidente, expressa uma posição estética 
sobre a composição do romance que indicia a pós-modernidade 
do texto e seu extravio de um realismo estrito. Expandindo a 
noção de metaficção, de Patrícia Waugh (1984), o romance 
de Erico Verissimo transborda os limites de si mesmo, para 
falar não de si, mas de outra obra do autor, O tempo e o vento, 
à qual é constantemente cotejado, mas da qual parte para um 
aprofundamento da denúncia sociopolítica ali visada, num 
verdadeiro processo de metatransficcionalidade. Antares é Santa 
Fé, agora, nos anos 1960, preparando o advento do golpe militar 
através da exacerbação das políticas de espoliação, arbítrio e 
corrupção que já existiam então nos anos 1940. Trata-se de 
uma alegoria de alegoria, que não pode ser lida sem remontar 
à trilogia e que exige a relação direta entre a ditadura Vargas e a 
ditadura militar. 

Para compor a segunda parte do romance, Erico Verissimo 
utiliza um evento que a crítica apelidou de realismo mágico, 
nas águas do romance latino-americano assim denominado, 
que Alejo Carpentier teorizou (1996). Terminada a história 
da formação da cidade antarense, o palco está preparado para 
a eclosão do motivo que desencadeou o romance inteiro: o 
desrespeito aos corpos e mentes dos seres humanos, que culmina 
no insepultamento dos mortos. A sugestão da fotografia, que 
seria da Newsweek ou da Time – Erico não lembrava de que revista 
se tratava –, gera o incidente incompreensível pela lógica natural. 

Os mortos, um punhado de cidadãos de diversas classes 
sociais de Antares, ao serem deixados em seus caixões à espera do 
enterro pelos coveiros grevistas, despertam literalmente do sono 
da morte e, indignados, espalham sua pestilência pela cidade, 
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visitando seus entes queridos, que nem sempre o são, como vêm 
a descobrir os da classe alta. Como a greve continua sem solução 
negociada, ocupam o coreto da praça central e dali não saem 
até as autoridades se renderem. Isso, porém, só acontece após 
um comício público em que a podridão moral da sociedade e da 
política antarense é denunciada ante a população já horrorizada 
pela decomposição progressiva dos defuntos.

A cena-núcleo da segunda parte se desdobra pelo artifício 
do contraponto entre visitas dos mortos, reações dos vivos, reuni-
ões políticas para resolver o problema, cobertura jornalística, tenta-
tivas das autoridades de se imporem pela força (sem efeito diante 
dos que já não podem por ela ser afetados). Nessa segunda parte, 
Verissimo se vale de diversas técnicas de apresentação do enredo. 
Há a narração direta por um narrador impessoal e a narração indi-
reta pela perspectiva de alguma personagem. O relato dos acon-
tecimentos é manifestado através de diálogos entre vivos e mortos 
e entre cada uma dessas “espécies”, e também através das repor-
tagens de Lucas Faia, do diário do padre Pedro-Paulo e do jornal 
íntimo do professor Martim Francisco Terra. 

Distribuindo as vozes narrativas tão amplamente, o 
“Incidente” recebe focalizações diversificadas, bem como 
explicações contraditórias, conforme as crenças e a instrução 
de cada envolvido. Com isso, posições ideológicas convergem e 
divergem, misturam-se, dá-se a palavra a segmentos oprimidos 
da população, mas os poderosos não a ouvem. Desmentem-se 
hipocrisias no plano das autoridades e das elites, que logo 
são esquecidas, como qualquer escândalo noticiado pela 
mídia, põe-se em xeque os limites da ciência e dos aparelhos 
de comunicação, operando-se no romance aquilo que na 
sociedade brasileira era impensável numa situação de exceção.

Erico Verissimo, empregando técnicas afinadas com 
as inovações da vanguarda moderna, leva-as ao absurdo para 
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configurar a denúncia dos processos formativos de um regime 
de força. Joga com a desfamiliarização das certezas do leitor 
sobre o que é a realidade, assumindo na polifonia narrativa 
de seu romance uma espécie de objetividade que dispensa a 
crença na verossimilhança. Esse efeito é obtido pela afirmação 
intraficcional da plena liberdade do autor na invenção de 
um evento absurdo, claramente determinado por eventos 
corriqueiros nas sociedades oprimidas, de modo que a verdade 
da obra se torna ao mesmo tempo evidente e inverificável.4 

É pelo rumo da estética do absurdo de um Camus, por 
exemplo, que ele define sua opção narrativa, negando que o Rio 
Grande do Sul possa dar origem ao realismo mágico que à época 
proliferava na América Latina. Argumenta ele: 

Pensemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na 
nossa paisagem verde e desafogada, na nossa população 
de origem europeia, na nossa pobreza folclórica, na 
nossa quase ausência de “mistério à flor da terra” e 
havemos de concluir que o realismo mágico aqui seria 
algo postiço (Verissimo, 1999, p. 165). 

Apelar ao absurdo significa potencializar o processo alegórico 
instituído pela obra. Quando o Incidente nos parece tão normal 
e ao mesmo tempo tão impossível, não se está fazendo mais do 
que pensar na situação de excepcionalidade política que o Brasil 
atravessava então e que ainda hoje se mantém em determinadas 
esferas que enodoam a imagem do país ante seu povo e o de 
outros países. 

Os elementos constitutivos de Incidente em Antares 
atuam decisivamente para a permanência do texto até hoje. A 
recuperação hiperbólica da truculenta formação de Antares, 
desde o período paleolítico, passando pelo inculto Povinho 

4A inverificabilidade da verdade ficcional é uma das características apontadas 
por David Hayman da ficção modernista (1987). 
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da Caveira, pelos conflitos sangrentos entre os patriarcas 
da cidade rural até chegar aos industrializados anos 1960, 
estabelece uma linha de tempo que se move tão rapidamente a 
ponto de assemelhar-se a um desses filmes de ação alucinante 
de agora. Por outro lado, o Incidente na praça toma ares 
dos democráticos julgamentos no ágora grego, atualizados e 
rebaixados pela retórica afetada tanto do jornalista Lucas Faia 
quanto do advogado que capitaneia os mortos, provocando 
o riso no leitor, mas um riso torto, como o que acompanha a 
situação política atual.

O leitor pós-moderno, brasileiro ou não, revisita a 
História, remota ou recente, não como connoisseur, mas em 
busca de sentido – para a vida pessoal e comunitária, mais do 
que para compreender sua nação, cujos contornos lhe escapam 
a cada giro da política e da economia. Um romance de levada 
histórica, mas de alcance alegórico pelo absurdo de seu cerne, 
como Incidente em Antares, lhe fornece o prazer inerente à 
ficcionalidade – o de viver outras vidas, inclusive as da outra 
vida – e a ilusão de que essas vidas não são a sua, que no passado 
as coisas eram mais tangíveis ou apreensíveis. Ao mesmo tempo 
o lembra que os incidentes estão sempre aí e tudo o que vai mal 
continua sendo apagado. 

Incidente em Antares, além de descortinar, como presença, 
certa fatia da história brasileira, mantém seu leitor preso à ação, 
graças à velocidade com que os fatos se passam e ao inesperado 
das consequências, e a todo momento lhe oferece situações em 
que pode ainda reconhecer-se. O Brasil de então, ditatorial, é o 
Brasil de agora, só que democratizado. Os políticos ainda abusam 
do poder que o povo lhes confere, a polícia ainda tortura, as 
famílias se desagregam em ritmo cada vez mais vertiginoso e os 
jovens recusam, não mais com apupos, mas com indiferença, a 
farsa que lhes é posta como oportunidade de futuro.


