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RESUMO  

  

O presente trabalho trata-se de uma análise da obra O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. 

Por se tratar de uma trilogia, essa pesquisa bibliográfica aprofundou-se no primeiro volume 

“O Continente”, onde Veríssimo traça os personagens que darão sustentação ao romance. 

Veríssimo, escritor modernista é o primeiro a escrever sobre a formação do povo da região 

Sul do Brasil, considerando que nessa fase os romances se focalizavam mais na região 

Nordeste. O primeiro personagem chave, Pedro missioneiro, marca a primeira miscigenação, 

pois é declarado como um mestiço, filho de um homem branco com uma mulher índia. A 

simbologia presente durante toda a obra, enriquece personagens marcando tempo e espaço. Os 

aspectos linguísticos são determinantes na construção do enredo, caracterizando os 

personagens com uma linguagem peculiar, em muitas situações apresentadas descobre-se 

palavras conhecidas e usadas somente no Sul, principalmente nos pampas gaúcho onde estão 

centralizadas as cenas descritas. A religiosidade se fez presente durante toda a trajetória dos 

personagens destacando certos símbolos religiosos, como um crucifixo que acompanha a 

família Terra, o Padre a igreja, descrições de batizados e casamentos, marcante ainda a 

devoção de Pedro Missioneiro a Nossa Senhora a quem chamava ‘‘Rosa Mística’’ e 

acreditava que ela era sua mãe. A riqueza do romance está na clareza ao se registrar o passar 

do tempo, na vida quase real atribuída a cada personagem, a descrição detalhada da vida em 

família e na comunidade, nas lutas e posse da terra, na influência religiosa e no destaque dos 

personagens femininos principalmente a vida de Ana Terra e sua neta Bibiana. Concluindo, 

após análise dos aspectos propostos na referida pesquisa, fica perceptível o quanto é rica, 

significativa e diversificada a formação histórica, cultural e, principalmente linguística das 

diversas regiões do Brasil e o Modernismo Brasileiro traz essa representação através de 

nossos autores. 

 

Palavras-chave: Romance. Tempo. Lutas. Sofrimento. Amores. 

     

 

 

 



 

 

 

 RESUMEN: 

 

El presente trabajo se trata de un análisis de la obra Tempo e o Vento, de Erico Verissimo, por 

tratarse de una trilogia, esta investigación bibliográfica se alabó en el primer volumen ‘‘O 

Continente” donde Verissimo traza a los personajes que darán apoyo a el romance, Verissimo, 

escritor modernista, y el primer en escribir sobre la formación del Pueblo de la región sur de 

Brasil, considerando que en esa fase los romances regionales estaban más centrados en la 

región Nordeste. El primer personaje clave, Pedro Missioneiro, marca el primer 

miscigenación, porque es declarado como un mestizo, hijo de un hombre blanco con una 

mujer india. La simbología presente durante toda la obra, enriquece a personajes marcando 

tiempo y espacio. Los aspectos linguísticos son determinantes en la construcción de la trama, 

que caracteriza a los personajes con un lenguaje peculiar, en muchas situaciones presentadas 

se descubren palabras conocidas y usadas solamente en el Sur, principalmente en los pampas 

gaúcho donde están centralizado las escenas descritas.La religiosidad se hizo presente durante 

toda la trayectoria de los personajes destacando ciertos símbolos religiosos, como un crucifijo 

que acompaña a la familia Tierra, el Sacerdote de la iglesia, descripciones de bautismos y 

bodas, marcando aún la devoción de Pedro Misionero a Nuestra Señora a quien llamaba 

"Rosa Mistica" y creía que ella era su madre. La riqueza del romance está en la claridad en el 

registro del pasr del tiempo, en la vida casi real atribuida a cada personaje, la descripción 

detallada de la vida en familia y en la comunidad, en las luchas y posesión de la tierra, en la 

influencia religiosa y en el destaque de los personajes femeninos principalmente la vida de 

Ana Tierra y su nieta Bibiana. Concluyendo tras analizar los aspectos propuestos en dicha 

investigación, se percibe cuán rico es, significativa y diversificada la formación histórica, 

cultural y, principalmente lingüística de las diversas regiones de Brasil y el modernismo 

Brasileño trae esa representación a través de nuestros autores.  

  

 

Palabra-clave: Romance. Tiempo. Luchas. Sufrimiento. Amores. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem como objeto de estudo alguns aspectos linguísticos culturais 

apresentados por personagens da trilogia O Tempo e o Vento, bem como a análise do perfil 

feminino das personagens Ana Terra e Bibiana. 

Numa perspectiva ampla dos significados de leitura, busca-se aqui uma reflexão 

sobre o ato de ler e sua transformação nos significados. A leitura assim, atingirá um patamar 

de compreensão da riqueza de personagens que representaram importantes momentos 

históricos da nossa cultura.  

Segundo Bellenger, ler é sair transformado de uma experiência de vida, é esperar 

alguma coisa a mais. 

Mas em que se baseia a leitura? No desejo. Esta resposta é uma opção, é tanto o 

resultado de uma observação como de uma intuição vivida. Ler é identificar-se com o 

apaixonado ou com o místico. É ser um pouco clandestino, é abolir o mundo exterior, 

despertar-se para uma ficção, abrir o parênteses do imaginário. (BELLENGER, 1979 p.17) 

 A obra de Érico Veríssimo, com suas características singulares, apresenta em sua 

ficção uma região brasileira e sua gente, sua linguagem, seus amores e sua cultura. O 

linguajar que enriquece e ensina mostra preconceitos, costumes, valoriza as diferenças. 

Personagens que representam seres reais com suas próprias histórias em contextos históricos 

do sul do país. 

A linguagem expressa pelos personagens apresentam aspectos muito característicos 

da região. A visão sobre o poder masculino ou o chefe da família é inquestionável, a 

submissão feminina é a resignação sobre algo que não se pode mudar. 

Considerando tais reflexões, busca-se nesse estudo uma maior compreensão sobre a 

linguagem, os costumes e o perfil construído pelo autor, das personagens Ana Terra e 

Bibiana. Características essas que abordaremos ao longo do trabalho por serem tão ricamente 

caracterizadas na obra.  

Em que aspectos essa linguagem registrada na obra contribui nos estudos da nossa 

própria Língua Portuguesa, considerando todo o processo histórico-cultural brasileiro? Em 

que aspectos os perfis femininos construídos contribuem para que se reflita sobre o 

comportamento feminino e suas transformações? 
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Através desses questionamentos pretende-se analisar expressões linguísticas 

significativas no contexto de alguns personagens da obra o Tempo e o Vento. Sendo 

relevante, também, discorrer sobre os detalhes da sociedade, os preconceitos e o respeito ao 

poder dominante considerando que na obra de Érico Verissimo temos um retrato histórico de 

Bento Gonçalves e a Revolução Farroupilha.  

Compreender o momento histórico-literário em que a obra foi escrita bem como a 

possível influência desse momento na trilogia é um dos objetivos específicos. Busca-se, 

também, analisar o enredo da obra o Tempo e o Vento em seus elementos que compõem a 

narrativa nos seus aspectos essenciais; nas características dos personagens observar a 

linguagem empregada e o contexto ao qual eles se apresentam; a forma que o amor é 

representado e/ou sentido por Ana Terra e Bibiana, observando a resignação e em suas vidas, 

cuja sina se apresenta através de mulheres frágeis diante do mundo masculino.  

Como procedimento metodológico realizou-se uma pesquisa bibliográfica, tendo 

como ponto de partida a leitura da obra fazendo a interpretação conforme os elementos da 

narrativa buscando uma observação detalhada da linguagem empregada pelo narrador bem 

como os personagens representativos do contexto linguístico do enredo. 

Em relação a Trilogia, foi direcionado a interpretação para o contexto vivido por Ana 

Terra, o contexto de Capitão Rodrigo e Bibiana  

Após a conclusão da leitura, apresenta-se uma reflexão sobre a obra lida expondo a 

compreensão sobre a contribuição dessa enquanto enredo representativo de características 

regionais, culturais e principalmente de personagens em sua luta cotidiana numa época 

bastante relevante enquanto região do Brasil. Personagens essas que, através de suas 

características, dão vida a pessoas reais em suas lutas, seus amores, suas vidas em 

comunidade, seus sonhos e a luta pela sobrevivência em espaços tão difíceis. A obra 

caracteriza um momento histórico do sul do país que antecede a revolução Farroupilha. 

Realidade e ficção se encontram no enredo mostrando assim, um caráter verossímil de 

personagens que viveram e lutaram pela sobrevivência acreditando em seus sonhos e seus 

ideais. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Érico Veríssimo e Modernismo literário brasileiro 

 

  O Modernismo:  

 

“Não sabemos definir o que queremos, 

Mas sabemos discernir o que não queremos’’.  

(MACHADO, 1992, p. 299) 

 

O Modernismo torna-se um dos mais fecundos e soberbos movimentos literários do 

Ocidente, com sua espantosa riqueza, superior talvez a todos os demais estilos de época na 

variedade de expressão; por isso mesmo é um movimento discutido, controvertido, difícil, que 

ainda hoje divide opiniões.  

Os principais elementos que configuram o novo e complexo movimento modernista 

podem ser acrescentados ainda em termo de modernidade, a dessacralização da arte com o 

predomínio da concepção lúdica sobre a concepção mágica anteriormente dominante, a 

propensão a representação genérica e desindividualizadora de cenas e personagens (‘‘estilo 

mítico’’, no dizer de Herman Broch), a predominância da alegoria, ‘‘baseada no senso de 

desumanização da existência’’, e o cosmopolitismo do processo literário, que se traduz na 

intercomunicação entre os artistas quer em termos pessoais, quer em termos nacionais. 

O modernismo assume uma importante característica já marcada pelas ideias da 

semana de 22 (semana da arte moderna) e caracterizada na fala de Menotti Del Picchia que 

em sua palestra afirmou que o individualismo estético dos autores ‘‘repugna a falta de uma 

escola’’ e que cada um procura atuar de acordo com seu comportamento. Esse caráter 

revolucionário e dinâmico do modernismo estimula o aparecimento de numerosos grupos de 

vanguarda por todo o país.  

Descentralizando a literatura, que de certa forma, se concentrava no Rio de Janeiro, o 

movimento modernista dinamizou ainda mais a renovação literária e o experimentalismo. 

Então, pode-se dizer que a primeira fase modernista apresentou algumas características 

básicas como: acentuada inspiração nacionalista; valorização do nível coloquial ao aproximar 

a língua falada e a escrita; conquista do verso livre; incorporação dos aspectos da vida 
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moderna e do progresso tecnológico e, principalmente, grande liberdade de criação e 

expressão. 

Importantes autores despontam tanto na poesia quanto na prosa: Mário de Andrade 

com o destaque para Macunaíma, Manuel Bandeira, Alcântara Machado. A segunda fase 

modernista apresenta-se com um aprofundamento da consciência da realidade brasileira. 

Denota não só uma visão política mais vigorosa, mas também uma necessidade imposta pelos 

acontecimentos da época. Importantes acontecimentos políticos e sociais marcam a década de 

30 e os primeiros anos da década de 40. 

Como destaque nesse período pode-se observar a prosa com importantes ficcionistas 

que procuram trabalhar a prosa regionalista, a prosa urbana e a prosa intimista. 

Na prosa regionalista a região Nordeste, onde os contrastes sociais eram mais 

marcantes, forneceu material para grande parte desses romances: Seca, Cangaço e Misticismo. 

Na prosa urbana, as grandes cidades, com seus tipos e problemas característicos, seriam a 

temática de Érico Veríssimo (no começo da carreira), de José Geraldo Vieira e de Marques 

Rabelo, entre outros. 

A prosa intimista é uma novidade surgida na segunda fase do modernismo. Alguns 

autores preocupam-se com o desvendamento do mundo interior de suas personagens, 

analisando angustias e conflitos internos. Daí surge a prosa intimista ou ‘‘de sondagem 

psicológica’’. O autor mais importante dessa tendência – Clarice Lispector – surgirá na 

terceira fase do modernismo. 

Enquanto representação na prosa modernista dessa segunda fase, destaca-se 

Graciliano Ramos com ‘‘vidas secas’’ e a temática da seca e os retirantes; José Lins do Rego 

com ‘‘menino de Engenho’’, obra essa que retrata a decadência da sociedade patriarcal 

durante a transição do engenho para a usina. A tônica de seus romances do ciclo da cana-de-

açúcar é a recordação melancólica da infância e da adolescência. 

O romance ‘‘Terras do sem-fim’’ é o romance destaque do autor Jorge Amado que 

retrata em sua temática a região de Ilhéus, no Sul da Bahia. E Érico Veríssimo destaca-se com 

a trilogia ‘‘O tempo e o vento’’ que saiu entre os anos de 1949 a 1961, em três romances: I O 

Continente (1949); II O Retrato (1951); III O Arquipélago (1961). 

O painel histórico montado pelo escritor abrange a formação social, econômica e 

política do Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 1745 e 1945. Fatos 

importantes de nossa história aparecem incorporados na obra: A Coluna Prestes, A Revolução 

de 32, o levante comunista de 1935. Tudo isso tendo como eixo narrativo a disputa pelo 
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poder, envolvendo as famílias Amaral e Terra Cambará. Dessa trilogia, destacam-se como 

personagens Ana Terra e Rodrigo Cambará. É uma obra épica, a saga do Rio Grande do Sul. 

Há também o romance político- Incidente em Antares (1971) – ou intencional – ‘‘O 

senhor Embaixador’’ (1965), que trata de uma revolução numa republica fictícia da América 

Central. ‘‘O prisioneiro’’ (1967) tem como cenário o sudeste asiático. 

Quanto ao estilo de Érico Veríssimo, a crítica aponta como sua característica 

fundamental a clareza, a transparência e a correção. Empregando o regionalismo linguístico 

de seu estado, porem dando maior ênfase aos assuntos. Destaca-se aqui o seguinte de 

construção de cada personagem na obra ‘‘O tempo e o vento’’, obra onde se identifica 

intensamente os traços de personalidade e costumes de cada personagem e sua relação com o 

contexto histórico de região Sul. 

Outros autores como Carlos Drummond de Andrade, destacam-se na poesia 

preocupando-se com aspectos do cotidiano, o social e o político. Nessa sequência, aparecem 

também outros poetas com obras magníficas como Vinícius de Moraes e Cecília Meireles.  

A terceira fase do modernismo traz como destaque a prosa Intimista de Clarice 

Lispector e Guimarães Rosa com suas peculiaridades linguísticas e próprias retratando uma 

linguagem regional de forma extremamente elaborada. Principalmente observada na obra 

‘‘Grande Sertão: Veredas’’ entre outras. 

Como representante da poesia da terceira fase modernista, temos João Cabral de 

Melo neto que segue um caminho literário original e único na moderna poesia brasileira. 

 

 

 

2.2 Érico Veríssimo – Vida e obra 

 

Considerado um romancista do passado e do presente, os romances do gaúcho Érico 

Veríssimo (1905-1975) podem ser divididas em duas fases principais. A primeira reúne as 

obras que transcorrem num ambiente urbano e contemporâneo, onde personagens vivem 

problemas existenciais numa sociedade em crise. 

Na segunda fase, o autor deixa de lado o presente e mergulha numa ampla obra 

cíclica. 
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O autor aposta na clareza do pensamento para escrever. O coloquialismo é muito 

presente em sua obra, que também apresenta características intimistas. Em seus textos, as 

histórias acontecem de forma simultânea é possível perceber o dinamismo. 

 

Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta (RS) no dia 17 de dezembro de 1905, 

filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e Abegahy Lopes Veríssimo. Em 1909, com menos 

de 4 anos, vítima de meningite, agravada por uma broncopneumonia, quase vem a falecer. 

Salva-se graças à interferência do Dr. Olinto de Oliveira, renomado pediatra, que veio de 

Porto Alegre especialmente para cuidar de seu problema.  

Inicia seus estudos em 1912, frequentando, simultaneamente, o colégio Elementar 

Verâncio Aires, daquela cidade, e a aula mista particular, da professora Margarida Pardelhas. 

Nas horas vagas vai ao cinema Biógrafo Ideal ou vê passar o tempo na Farmácia Brasileira, de 

seu pai. 

Aos 13 anos, lê autores nacionais – Coelho Neto, Aluísio Azevedo, Joaquim Manoel 

de Macedo, Afrânio Peixoto e Afonso Arinos. Com tempo livre, tendo em vista o recesso 

escolar devido à gripe espanhola, dedica-se, também, aos autores estrangeiros, lendo Walter 

Scott, Tolstoi, Eça de Queirós, Émile Zola e Dostoievski.  

Em 1920, vai estudar em regime de internato, no colégio Cruzeiro do Sul, de 

orientação protestante, localizado no bairro de Teresópolis, em Porto Alegre. Tendo bom 

desempenho nas aulas de literatura, inglês, francês e no estudo da Bíblia. 

Os tempos difíceis não o separam dos livros: lê Euclides da Cunha, faz traduções de 

trechos de escritores ingleses e franceses e começa a escrever, escondido, seus primeiros 

textos. Vai trabalhar no Banco Nacional do Comércio, porem continua devorando livros. Em 

1923, lê Monteiro Lobato, Oswald e Mário de Andrade. Incentivado pelo tio materno João 

Raymundo, dedica-se à leitura das obras de Stuart Mill, Nietzsche, Omar Khayyam, Ibsen, 

Verhaeren e Rabindranath Tagore. 

O autor, que havia conseguido um lugar no matriz do Banco do Comércio, tem 

problemas de saúde e perde o emprego. Após tratar-se, emprega-se numa seguradora mas, por 

problemas de relacionamento com seus superiores, passa por maus momentos. Então Érico 

volta a trabalhar no Banco do Comércio, como chefe da Carteira de Descontos, em 1925. 

Toma gosto pela música lírica, que passa a ouvir na casa de seus tios Catarino e Maria 

Augusta. Seus primos, Adriana e Rafael, filhos do casal, seriam os primeiros a ler seus 

escritos.  
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Logo percebe que a vida de bancário não o satisfaz. Mesmo sem muita certeza de 

sucesso, aceita a proposta de Lotário Muller, amigo de seu pai, de tornar-se sócio da 

Pharmacia Central, naquela cidade, em 1926. 

Em 1927, além dos afazeres de dono de botica, dá aulas particulares de literatura e 

inglês. Lê Oscar Wilde e Bernard Shaw. Começando a sedimentar seus conhecimentos da 

literatura mundial lendo, também, Anatole France, Katherine Mansfield e muitos outros mais.  

Começa a namorar sua vizinha, Mafalda Halfen Volpe, de 15 anos. E com a falência 

da farmácia, em 1930, o autor muda-se para o Porto Alegre disposto a viver de seus escritos. 

Passando a conviver com escritores já renomados, como Mário Quintana. No final do ano é 

contratado para ocupar o cargo de secretário de redação da ‘‘Revista do Globo’’, cargo que 

ocupa no início do ano seguinte. 

Em 1931 casa-se, em Cruz Alta, com Mafalda Halfen Volpe. Lança sua primeira 

tradução, ‘‘O sineiro’’, de Edgar Wallace, pela Seção Editora da Livraria do Globo. E em 

1932, é promovido a Diretor da ‘‘Revista do Globo’’, ocasião em que é convidado por 

Henrique Bertaso, gerente do departamento editorial da ‘‘Livraria do Globo’’. Em 1936, 

publica seu primeiro livro infantil, ‘‘As aventuras do avião Vermelho’’. 

Depois de produzir ‘‘tantas’’ obras, inicia em 1947, a escrever ‘‘O tempo e o vento’’. 

Previsto para ter só um volume, com aproximadamente 800 páginas, e ser escrito em três 

anos, mas acabou ultrapassando as 2.200 páginas, sob a forma de trilogia, consumindo quinze 

anos de trabalho.  

No ano seguinte, dedica-se a ordenar as anotações que vinha guardando há tempos e 

dar forma ao romance ‘‘O continente’’.  

‘‘O continente’’, primeiro volume de ‘‘O tempo e o vento’’, é finalmente publicado, 

em 1949, recebendo muitos elogios da Crítica. No ano de 1951, é lançado o segundo livro da 

trilogia ‘‘O tempo e o vento’’: ‘‘O retrato’’.  

No ano de 1954, é agraciado com o prêmio Machado de Assis, concedido pela 

Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. ‘‘O arquipélago’’, terceiro livro da 

trilogia ‘‘O tempo e o vento’’, começa a ser escrito em 1958. 

Dedica-se, em 1960, a escrever ‘‘O arquipélago’’. No ano seguinte de 1961, sofre o 

primeiro infarto do miocárdio, após dois meses de repouso absoluto, saem os primeiros tomos 

de ‘‘O arquipélago’’ 

O terceiro tomo de ‘‘O arquipélago’’ é publicado em 1962, concluindo o projeto de 

‘‘O tempo e o vento’’. O volume é considerado uma obra-prima. ‘‘O tempo e o vento’’, sob 
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direção de Dionísio Azevedo, com adaptação de Teixeira Filho, estreia na TV Excelsior, em 

1967. 

Em 1969, a casa de Érico nascera, em Cruz Alta, é transformada em Museu Casa de 

Érico Veríssimo. Em 1972, comemora os 40 anos de lançamento de seu primeiro livro. 

O escritor Érico Veríssimo falece subitamente no dia 28 de novembro de 1975, 

deixando inacabada a segunda parte do segundo volume de suas memórias, além de esboços 

de um romance que se chamaria ‘‘A hora do sétimo anjo’’.  

E no ano de 1985 a Rede Globo leva ao ar a série ‘‘O tempo e o vento’’ e em 1986, o 

Museu de Cruz Alta torna-se Fundação Érico Veríssimo. 

 

  Obras do Autor Érico Veríssimo 

São diversas as obras de Érico Veríssimo, por isso fiz a divisão por tópicos e 

de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Contos:  

Fantoche – 1932 

As mãos de meu filho – 1942 

O ataque – 1958 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Romances: 

Clarissa – 1933 

Caminhos cruzados – 1935 

Músicas ao longe – 1936 

Um lugar ao sol – 1936 

Olhai os lírios do campo – 1938 

Saga – 1940 

O resto é silêncio – 1943 

O tempo e o vento (1 parte) – O continente – 1949 

O tempo e o vento (2 parte) – O retrato – 1951 

O tempo e o vento (3 parte) – O arquipélago – 1961 

O senhor embaixador – 1965 

O prisioneiro – 1967 

Incidente em Antares – 1971 
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Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Novela: 

Noite – 1954 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Literatura Infanto-Juvenil:  

A vida de Joana d’ Arc – 1935 

As aventuras do avião vermelho – 1936 

Os três porquinhos pobres – 1936 

Rosa Maria no castelo encantado – 1936 

Meu ABC – 1936 

As aventuras de Tibicuera – 1937 

O urso com música na barriga – 1938 

A vida do elefante Basílio – 1939 

Outra vez os três porquinhos – 1939 

Viagem à aurora do mundo – 1939 

Aventuras no mundo da higiene – 1939 

Gente e bichos – 1956 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Narrativas de viagens:  

Gato preto em campo de neve – 1941 

A volta do gato preto – 1946 

México – 1957 

Israel em abril – 1969 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Autobiografias: 

O escritor diante do espelho – 1966 (em ‘‘Ficção Completa’’) 

Solo de clarineta – Memórias (1° volume) – 1973 

Solo de clarineta – Memórias 2 – 1976 (ed. póstuma, organizada por Flávio L. 

chaves) 
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Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Ensaios: 

Brazilian Literature – an Outline – 1945 

Rio Grande do Sul – 1973 

Breve histórias da literatura brasileira – 1995 (tradução de Maria da Glória Bordini)  

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Biografias: 

Um certo Henrique Bertaso – 1972 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Compilações: 

Obras de Érico Veríssimo – 1956 (17 volumes) 

Obras completas – 1961 – (10 volumes) 

Ficção completa – 1966 – (5 volumes) 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Traduções: 

Livros do autor foram traduzidos para o alemão, espanhol, finlandês, francês, 

holandês, húngaro, indonésio, inglês, italiano, japonês, norueguês, polonês, romeno, russo, 

sueco e tcheco.  

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Trabalhos como tradutor:  

Romances: 

O sineiro (The Ringer), de Edgar Wallace – 1931 

O círculo vermelho (The Crimson Circle), de Edgar Wallace – 1931 

A porta das sete chaves (The Door With Seven Locks), de Edgar Wallace – 1931 

Classe 1902 (Jahrgang 1902), de Ernst Glaeser – 1933 

Contrapondo (Point Counter Point), de Aldous Huxley – 1934 

E agora, seu moço? (Kleiner Mann, Was nun?), de Hans Fallada – 1937 

Não estamos sós (We Are Not Alone), de James Hilton – 1940 

Adeus mr. Chips (Goodbye Mr. Chips), de James Hilton – 1940 

Ratos e homens (Of Mice and Men), de John Steinbeck – 1940 
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O retrato de Jennie (Portrait of Jennie), de Robert Nathan – 1942 

Mas não se mata cavalo? (They Shoot Horses, Don’t’ They?), de Horace McCoy - 

1947  

Maquiavel e a dama (Then and Now), de Somerset Maugham – 1948 

A pista do alfinete novo (The Clue of the New Pin), de Edgar Wallace – 1956 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Documentário:  

Um contador de histórias. Curta-metragem com direção de David Neves e Fernando 

Sabino. Narração: Hugo Carvana – 1974 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Adaptações:  

Para o cinema: 

Mirad Los Lirios Del Campo, Argentina – 1947 

Baseado em Olhai os lírios do campo 

Direção de Ernesto Arancibia 

Roteiro: Túlio Demicheli. 

Atores: Jose Olara e Mauricio Jouvert 

 

O sobrado, Brasil – 1956 

Baseado em O tempo e o vento 

Direção: Cassiano Gabus Mendes e Walter George Durst 

Atores: Rosalina Granja Lima e Lima Duarte 

 

Um certo capitão Rodrigo, Brasil – 1970 

Baseado em O tempo e o vento 

Direção: Anselmo Duarte 

Atores: Francisco di Franco e Newton Prado 

 

Ana Terra, Brasil – 1971 

Baseado em O tempo e o vento 

Direção: Durval Gomes Garcia 

Atores: Rossana Ghessa e Geraldo Del Rey 
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Noite, Brasil – 1985 

Baseado em Noite 

Direção: Gilberto Loureiro 

Atores: Marco Nanini, Cristina Ache e Eduardo Tornaghi. 

 

Ainda de acordo com o Projeto Releituras 1996. 

Para a televisão: 

O tempo e o vento, Brasil – 1967 

Baseada em O tempo e o vento 

Novela de Teixeira Filho 

Direção: Dionísio Azevedo 

Atores: Carlos Zara, Geórgia Gomide e outros 

TV Excelsior. 

 

Olhai os lírios do campo, Brasil – 1980 

Baseada em Olhai os lírios do campo 

Novela de Geraldo Vietri e Wilson Aguiar Filho 

Direção: Herval Rossano 

Atores: Cláudio Marzo, Nívia Maria e outros 

TV Globo. 

 

O resto é silêncio, Brasil – 1981 

Baseado em O resto é silêncio 

Telerromance de Mario Prata 

Direção: Arlindo Pereira 

Atores: Carmem Monegal, Fernando Peixoto e outros 

TV Cultura. 

 

Música ao longe, Brasil – 1982 

Baseado em Música ao longe 

Telerromance de Mario Prata 

Direção: Edson Braga 

Atores: Djenane Machado, Fausto Rocha e outros 
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TV Cultura. 

 

O tempo e o vento, Brasil – 1985 

Baseada em O tempo e o vento 

Minissérie de Doc Comparato 

Direção: Paulo José 

Atores: Tarcísio Meira, Glória Pires e outros 

TV Globo. 

 

Incidente em Antares, Brasil – 1994 

Baseada em Incidente em Antares 

Minissérie de Charles Peixoto e Nelson Nadotti 

Direção: Paulo josé 

Atores: Fernanda Montenegro, Paulo Betti e outros 

TV Globo. 

 

 

2.3 A prosa regionalista 

 

Marcando uma nova realidade, o romance regionalista dos anos 30 trouxe uma 

literatura em nada relacionado ao mero pitoresco regional. Trata-se de uma literatura que traz 

para a reflexão problemas sociais marcantes do momento em que os romances foram escritos. 

Destinado a provocar a conscientização, o romance regionalista tem como lema criticar para 

denunciar uma questão social, contribuindo, assim, para a sua solução. 

Em quase todos os romances regionalistas dos anos 30, predomina a situação dos 

proletários rurais, isto é, os dominados por um rude esquema de trabalha sob o mando dos 

grandes proprietários de terra. São grandes latifundiários que oprimem lavradores; são 

senhores de engenhos que mantêm cangaceiros a seu serviço; são grandes fazendas de cacau, 

onde o homem do campo vive em estado miserável. Trata-se da presença do homem do 

sertão, com toda a sua força de homem da terra. 

Os romancistas regionalistas preocuparam-se também com a reprodução da 

linguagem regional típica. As conquistas linguísticas ocorridas no primeiro tempo modernista 

proporcionaram a utilização de uma linguagem que reproduzisse a fala brasileira. Assim, há 
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grande aproveitamento do vocabulário próprio de cada região, dando um colorido diferente a 

essa literatura de caráter social. 

A produção ficcional regionalista é dividida em vários aspectos considerando as 

regiões e os assuntos que vai desde os problema de sertão nordestino, a seca, religião, amor, 

cangaço etc. 

A prosa de Érico Veríssimo intitulada ‘‘O Tempo e o Vento’’ explora o pampa 

gaúcho, a colorização, história e dramas urbanos e rurais.   

A obra de Veríssimo vive uma fase urbana em que o cotidiano da cidade é o pano de 

fundo para diversas discussões. Em outro período o histórico ganha espaço como se percebe 

em o ‘‘Tempo e o Vento’’. Na última fase da carreira, Érico coloca a política um foco e faz 

críticas a corrupção. A obra rastreia o ambiente citadino, do Rio Grande do Sul, do qual 

elabora um panorâmica histórico e poético, com uma prosa límpida tendendo ao 

impressionismo. 

 

 

 

2.4 A arte literária 

 

Cada vez mais a nossa literatura vem mostrando ao leitor ‘‘retratos parciais da 

sociedade’’. Segundo Fábio Lucas, os autores procuram caracterizar a sociedade e as marcas 

de cada momento. Personagens que ‘‘incorporam’’ os comportamentos do ser humano 

naquilo que possuem de mais íntimo ou ainda, nas suas fraquezas mais degradantes.  

Candido (1987, p.156) diz que: 

 

Estamos ante uma literatura do contra’’. Nossos escritores, de certa forma, procuram 

uma inovação da escrita convencional, buscando uma aproximação maior da 

realidade. Os autores que ainda seguem uma linha mais tradicional procuram 

aproximar-se da expressão coloquial que vem sendo buscada desde o modernismo. 

Nessa busca de novos recursos, os autores tem enriquecido suas obras onde a ficção 

chega à realidade devido ao seu caráter verossímil.  

 

Em relação ao conto modernista observa-se especificidades que se caracterizam 

conforme o estilo de cada autor. As temáticas apresentadas, ficção e realidade, linguagem e 

perfis de personagens, procuram representar momentos históricos peculiares que cada autor 

vivencia, enriquecendo assim, nosso povo e seus costumes. 
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Segundo Bosi (1977), o conto tem um papel privilegiado diante das situações vividas 

pelo homem contemporâneo. Assumindo formas variadas, não se encaixam em nenhum 

gênero fixo, talvez seja por isso que o conto exerça um fascínio tão intenso nos leitores 

levando-os interpretações profundas, além disso, esta literatura tem a qualidade de se revelar 

sempre com uma face nova. 

 

É muito provável que o conto oscile ainda por muito tempo entre o retrato fosco da 

brutalidade corrente e a sondagem mítica do mundo, da consciência ou da pura 

palavra (BOSI 1977 p. 22). 

 

A arte literária, em sua função de transformar a realidade em ficção, nos conduz a um 

magnífico mundo de significados, pois, à medida que novos gêneros vão surgindo ou 

transformando-se, novos aspectos vão sendo analisados.  

 

O romance, por sua vez, destaca-se por seu caráter verossímil que mesmo sendo uma 

narração de fatos imaginários, representa aspectos da vida familiar e social do homem. O 

Romance apresenta um corte amplo da vida, com personagens e situações densas e 

complexas. Dependendo da importância dada ao personagem ou à ação ou, ainda, ao espaço, 

podemos ter romance de costumes, romance psicológico, romance regionalista, entre outras. 

Segundo a teoria de Mikhail Bakhtin (tradução de 2002) a originalidade estilística do 

gênero romances está na combinação das variedades linguísticas. O romance é uma 

diversidade social de vezes de uma mesma língua, onde se pode identificar dialetos sociais, 

falas de gerações, das idades, ‘‘das linguagens de certos dias e mesmo de certas horas’’. O 

autor considera que o plurilinguíssimo social e as diferentes vozes é que fazem o verdadeiro 

sentido da obra que caracteriza o discurso do autor, dos discursos dos narradores, etc.  

 

‘‘O romance admite introduzir na sua composição diferentes gêneros, tanto literários 

(novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramáticos, etc.), como 

extraliterários (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e outros). Em princípio, 

qualquer gênero pode ser introduzido na estrutura do romance, e de fato é muito 

difícil encontrar um gênero que não tenha sido alguma vez incluído num romance 

por algum autor. Os gêneros introduzidos no romance conservam habitualmente a 

sua elasticidade estrutural, a sua autonomia e a sua originalidade linguística e 

estilística’’. (Bakhtin, 2014. p.124) 
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Essas combinações de diversos gêneros, fazem do romance moderno a concretização 

de uma riqueza de linguagens, temáticas e personagens que são o ‘‘retrato’’ de um povo e 

suas peculiaridades históricas e culturais.  

 

 

2.5 O contexto histórico da obra O Tempo e o Vento 

 

A trilogia é uma narrativa longa como o romance. Apesar de as sagas terem surgido 

em países e épocas totalmente diferentes da realidade brasileira, esse foi o gênero literário que 

permitiu a muitos romancistas reconstituírem momentos decisivos de nossa história como foi 

o caso de Érico Verissimo e outros autores. 

  Na obra o Tempo e o Vento, a mais vasta saga produzida em nossa literatura, o 

escritor Gaúcho Érico Verissimo (1905 – 1975) narra como foi o processo de ocupação das 

terras, o surgimento de cidades e a evolução política social no sul do Brasil no decorrer de três 

séculos. Para dar conta de um período tão longo, o autor acabou compondo uma trilogia. Sua 

obra corresponde assim, a três grandes livros: ‘‘O Continente’’, ‘‘O Retrato’’ e 

‘‘Arquipélago’’. Este último publicado em dois volumes, são portanto mais de mil páginas 

sobre a formação do solo e do povo Gaúcho.     
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Imagem I – Mapa do Brasil, representando a linha imaginaria do Tratado de 

Tordesilhas. 

 

 

(MACHADO, 1994, p. 123.)   

 

    Nessa obra Érico Verissimo procura focalizar a demarcação do território brasileiro 

no sul do pais a partir do século XVIII. A narrativa se inicia no povoado SETE POVOS DAS 

MISSOES, onde os espanhóis mantinham uma representação da Companhia de Jesus para 

catequizar os índios. Neste povoado nasceu Pedro Missioneiro, um mestiço concebido da 

união de uma índia com um branco, mas criado pelos jesuítas. Esse personagem 

posteriormente chega ferido à estância da família de Ana Terra onde inicia-se sua história.  

Ana Terra se concentra na luta feroz pela sobrevivência em meio a conflitos pela 

posse da Terra, até a fixação no povoado de Santa Fé. E na sequência sua neta Bibiana 

vivendo suas angústias e seu amor por Capitão Rodrigo, homem amante da liberdade e das 

lutas com um estilo de vida totalmente diferente dos habitantes de Santa Fé.  
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  Com a expulsão dos espanhóis e consequentemente, dos jesuítas e índios, Pedro 

Missioneiro parte para lutar pela posse das terras. Numa de suas fugas, cai ferido na instância 

de uma família de colonos OS TERRAS. A partir daí temos a narrativa de uma família e de 

uma vila: O Clã dos Terras Cambarás e a vila Santa Fé. 

Para que se tenha uma visão precisa do lugar que as histórias destes personagens 

ocupam no livro, apresento a árvore genealógica dos Terras Cambará e dos episódios que 

viveram na evolução de Santa Fé, desde a sua fundação até o momento em que ela se 

transformou numa cidade. 

 

Imagem II – Árvore genealógica 

 

 

 http://www.lerantesdemorrer.com/tag/ana-terra/  

 

 

 

2.6 O caráter regionalista dos personagens 

 

Um traço marcante e bastante peculiar na obra, é a linguagem regional. E não só no 

aspecto linguístico mas também em todo um contexto histórico social. Os costumes, a 

seriedade típica do homem rustico dos pampas, é destaque no perfil de alguns personagens. 

http://www.lerantesdemorrer.com/tag/ana-terra/
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A exemplo disso, pode-se citar o velho Pedro Terra, fiel e obediente aos traços da 

mãe Ana Terra, Pedro carregava em seus preceitos morais toda uma vida de honradez e 

seriedade, marcado por tantas revoluções e guerras das quais participou, sempre honrou os 

companheiros e defendeu os valores da pátria. Pedro em sua vida cotidiana dedicava-se ao seu 

trabalho sempre calado e taciturno. Suas expressões linguísticas limitavam-se em dizer 

somente o necessário. Para ele, homem de caráter não ficava rindo à toa e nem cantando e 

tocando violão. (Características essas que repudio em Capitão Rodrigo). 

A expressão ‘‘vosmecê’’ era empregada formalmente. Também havia uma certa 

relutância quando observava-se costumes de outras regiões.  Não era vista com ‘‘bons olhos’’. 

Também desprezava-se certos traços no caráter, o que para Dona Bibiana era um fator que 

não agradava: ‘‘[...] Lançou um olhar enviesado para o Dr. Toríbio, que estava já com a 

‘‘matraca’’ funcionando, a contar ao Dr. Winter suas polêmicas com o Manfredo Fraga d’ O 

Arauto. O Dr. Rezende podia ser um bom partido... Ou não? Embora gostasse do rapaz, 

Bibiana nunca conseguira vencer a impressão de que o baiano era um estrangeiro, de fala e 

costumes diferentes dos da gente da Província. Ficava meio atordoado pela sua tagarelice, e 

sua gesticulação exagerada às vezes a deixava com uma ‘‘coisa’’ nos olhos... Havia de ser 

muito engraçado casar um moço agitado, conversador e festeiro com uma rapariga seca, 

retraída e caladona como a Maria Valéria, que herdara da mãe (pobre da Ordina, tão quieta, 

tão sem sal!) a falta de graça e do pai a teimosia.’’ (Verissimo, pg. 291). 

Observa-se também que o recato era algo peculiar nas pessoas mais velhas. Certas 

atitudes (como vimos no personagem Pedro Terra), não eram adequadas para eles. A velha 

Bibiana ao ser beijada na testa pelo Doutor Rezende, apesar de manter-se impassível, 

considerou em pensamentos que ‘‘não gostava daquelas liberdades’’, principalmente vindo de 

um estranho. ‘‘nunca para mulher de beijos’’.  

O respeito à matriarca Ana, era inquestionável. E todos respeitavam a suas ordens. 

Na hora da refeição, ela determina em quais lugares as pessoas devem sentar-se.  

Expressões como ‘‘entonces’’, ‘‘cerração’’, ‘‘Tormenta’’ são comuns no vocabulário 

dos personagens, entre outras expressões regionalistas usadas exclusivamente na região Sul.  

Os valores morais, o orgulho, a determinação, a valentia, a forma de sofrer calado, 

são marcas da personalidade dos homens. Os quais não deveriam mostrarem ser vulneráveis. 

E chorar então era sinal de fraqueza.   
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2.7 Intertextualidade e Simbologia: Força argumentativa na construção dos 

sentidos 

 

A intertextualidade é um componente muito importante nas produções de textos pois 

há a tomada de posição que se relaciona a outros textos. E esse campo de ação tão amplo do 

intertexto, atinge esperar e profundar em diferentes contextos de leitores a produtores de 

textos. 

O fato é que nenhum texto se produz no vazio ou se origina do nada; ao contrário, 

alimenta-se, de modo claro ou subentendido, de outros textos. 

Na literatura brasileira temos um exemplo significativo de intertextualidade. O poeta 

romântico Gonçalves Dias escreveu, em meados do século XIX, a famosa ‘‘Canção do 

Exílio’’, desde essa época, vários outros poetas produziram intertextos, ou por simples 

imitação, ou para repensar o poema de Gonçalves Dias. 

O conhecimento das relações entre os textos (e dos textos utilizados como intertexto) 

é um poderoso recurso de produção e apreensão de significados. Quando um determinado 

autor recorre a outros textos para compor os próprios, certamente tem um motivo muito claro 

que é a construção de significados específicos. (Crítica, reflexão, releitura, etc.). Percorrer o 

caminho inverso, ou seja, buscar esse motivo e reconstruir o processo de produção leva a 

desvendar tais significados, pois um texto completa outro, lança luz sobre o outro. 

Esse conhecimento se dá através do exercício da leitura, onde se terá mais 

possibilidades de releitura do mundo. 

Ao se analisar algumas personagens da obra O Tempo e o Vento, percebe-se a 

relação intertextual com outros personagens de outras obras. Essas características construídas 

nos remetem à concepção de Borges. Segundo o autor, as obras influenciam seus precursores 

e o homem vem escrevendo um grande e único texto através dos tempos. 

Os perfis femininos construídos em obras diversas, trazem implícitas características 

femininas marcantes que se repetem nelas em cada época. É a mulher histórica retratada em 

sua fragilidade e força, em sua luta pela sobrevivência num mundo de forças masculinas. 

Na saga ‘‘O Tempo e o Vento’’ observa-se que tanto Henriqueta, Ana Terra e 

Bibiana, são personagens que Intertextualizam em suas características em diversos aspectos 

apesar de serem protagonistas da mesma saga porém em contextos que vão se diferenciando. 

Henriqueta trabalhava o dia inteiro e ficava durante a noite em sua roca, consciente e 

resignada com sua vida; aconselhava Ana que devia aceitar também sua sina. 
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Quando ficam sozinha e precisam partir em buscar de outra vida com seu filho 

Pedro, Ana leva consigo a velha roca de fiar de sua mãe e a tesoura de parto. 

Simbolicamente, a roca possa a significar que o tempo deve continuar, sua tessitura 

não pode parar, porém a tesoura possa a simbolizar a ruptura com o passado e o começo de 

nova vida e todos as outras vidas que Ana ajudaria vir ao mundo tornando-se parteira. 

Para Ana Terra, a tessitura do tempo perde o sentido na relação com o passado. 

Começa nova vida em Santa Fé buscando sentido para sua vida na esperança de uma vida 

melhor para o filho Pedro. Procura criá-lo como um homem de bem e a única herança do 

passado é o punhal do pai que entrega ao filho como símbolo de homem de bem que seu amor 

havia sido. A partir daí, Ana apenas mantém na lembrança o tempo passado com lapsos de 

memórias que o vento traz nas noites em que o minuano sopra com mais intensidade. O vento 

sempre esteve relacionado ao acontecimentos que marcaram sua vida. Bem como os 

momentos em que tomava seu mate e deixava as recordações virem à tona. 

 

Tendo na mão a cuia de mate – quente como uma presença humana e chupando 

lentamente na bomba, Ana Terra às vezes ficava sentada à sombra duma laranjeira, 

na frente de seu rancho, tentando lembrar-se das coisas importantes que tinham 

acontecido desde o dia em que ela chegara àquele lugar. Mas não conseguia: ficava 

confusa, os fatos se misturavam em sua memória. E o que sempre lhe vinha à mente 

nessas horas eram os muitos invernos que tinha atravessado, pois o inverno era o 

tempo que mais custava a passar. O vento minuano às vezes parecia prender a noite 

e afugentar o dia que tentava nascer. Tudo era mais comprido, mais triste e mais 

custoso no inverno. (VERÍSSIMO, 2002, p. 171) 

 

Outro momento da relação forte de Ana com o vento está relacionado ao dia em que 

estando para se casar, Pedro, seu filho, necessitou marchar com outros para a guerra. Ana 

cobriu-lhe o rosto de beijos mas conteve as lágrimas. 

 

‘‘Longe, quando já começa o declive da grande coxilha, Pedro fez estacar seu 

cavalo, torceu o busto, e acenou tristemente com a mão. As mulheres responderam 

ao aceno.  

Foi só então que Ana Terra percebeu que estava ventando.’’ (VERÍSSIMO, 2002, p. 

175). 
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Muitos meses se passaram enquanto o filho estava na guerra. Ana Terra sempre 

fazendo partos e quase sempre no momento em que ela via uma criança nascer, a primeira 

coisa em que pensava era: Será que o pai ainda está vivo? 

Uma noite de chuva, ao voltar para casa depois de um parto Ana pensou no filho 

imaginado que estaria dormindo no chão, enrolado num ponche ensopado. E em casa, perto 

do fogo, e ouvindo o barulho manso da chuva na cobertura do rancho novamente voltava suas 

lembranças. 

 

Olhava para a roca e lembrava dos tempos lá na estancia, quando a alma de sua mãe 

vinha fiar na calada da noite. A roca lhe estava, velha e triste, e Ana Terra sentia-se 

mais abandonada que nunca, pois agora nem o fantasma da mãe vinha fazer lhe 

companhia. (VERÍSSIMO,2002, P. 177). 

 

Ana Terra possuía em sua essência a consciência de sua força e a segurança do seu 

papel diante da realidade. Apesar dos medos nunca deixou de lutar para defender o filho 

matou o índio coroado porém não gostava quando alguém a lembrava desse fato. Para ela 

cada dia era cópia do outro e ela trabalha de sol a sol, em casa e na lavoura, ‘‘fazendo serviço 

de homem’’. Não havia domingo e nem dia santo e de vez em quando saía com sua tesoura 

para cortar algum cordão umbilical. Suas reflexões e lembranças terminavam quando a agua 

da chaleira acabava então ela erguia-se, entrava no rancho, botava a cuia em cima do fogão e 

recomeçava a lida do dia. Também o espelho, presente que Antônio lhe trouxera de uma de 

suas viagens à vila de Rio Pardo exerce papel simbólico sobre o conhecimento sobre si 

mesma:  

 

‘‘De raro em raro Ana tirava um minuto ou dois para se olhar nele. Era esquisito... 

Tinha sempre a impressão de estar na frente de uma estranha. Examinava-se com 

cuidado, descobria sempre novos fios brancos nos cabelos e às vezes nos seus 

próprios olhos via os olhos tristonhos da mãe. – Espelho é coisa do diabo – concluía. 

Quem tinha razão era seu pai.’’ (VERÍSSIMO, 2002 p 172, 173)  

 

A personagem Bibiana era uma moça recatada e obediente. Ainda não havia se 

decidido se aceitava o pedido de casamento do filho do dono da cidade. E essa indecisão 

tomou forma depois que conheceu o valente Capitão Rodrigo pela qual apaixonou-se 

perdidamente. 
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Nos momentos de angústia ou em que se sentia inquieta com as cobranças dos pais, 

Bibiana dedicava-se ao trabalho solitário com a roca de fiar de sua avó Ana Terra. E ela 

sempre ouvia alguém compará-la com a avó em sua ‘‘teimosia’’. 

A roca de fiar que agora pertence a Bibiana, passa a simbolizar suas angústias e 

ansiedades. É a tessitura de um tempo todo seu. O tempo de espera do grande amor que veio 

na figura do belo Capitão Rodrigo que apareceu no povoado a cavalo e violão nas costas. 

Sob o ponto de vista simbológico, a tessitura do tempo nas mãos da personagem 

feminina pode ser observado ao longo de diversas narrativas. Na Odisseia, Penélope tecia um 

manto como se construísse o tempo em que seu marido retornaria para casa. No conto ‘‘A 

moça tecelã’’ de Narina Colasanti, a personagem tecem um mundo feliz o qual acreditava ser 

perfeito, porem o desfez quando o marido começou a exigiu demais.  

Segundo Regina Frasson, a intertextualidade configura-se como um fenômeno de 

diálogo de textos evidentes na literatura e o trabalho intertextual pode referir-se a um gênero, 

a uma breve alusão a uma paródia, a um signo ou conjunto de textos, pois todo o texto faz 

parte de uma história de textos. 

O termo ‘‘intertextualidade’’ começou a ser usado por Julia Kristeva, uma integrante 

da crítica literária Francesa na década de 60. É bastante difundida entre nós sua ideia de que 

todo o texto se constrói como um mosaico de citações, devido a capacidade de absorver e 

transformar uma multiplicidade de outros textos. 

A simbologia também configura importante característica no que concorre as 

personagens femininas em suas atitudes. 

O punhal herdado por Pedro Missioneiro passa a ser o símbolo da única riqueza 

herdada por ele do Padre Jesuíta e possa a ser a herança que deixa a seu filho e que Ana Terra 

transfere para o neto.  

Na saga ‘‘O Tempo e o Vento’’ o próprio título da obra já nos remete a relação com 

as gerações dos personagens e, principalmente as femininas relatas nessa análise.  

O vento, nessa saga, é sempre mencionado por Ana Terra em suas lembranças e na 

relação com o tempo e os fatos ocorridos em sua vida. Assim como o vento sempre soprando 

e representado a solidão na imensidão do pampa gaúcho e a trajetória dos anos vividos por 

Ana e sua luta, vendo as novas gerações que ela olhava e dizia: ‘‘- Aquele que ali vai eu 

ajudei a botar no mundo. Por sinal que o diabinho saiu berrando como bezerro desmamado’’. 

(VERÍSSSIMO, 2002 p. 170) 

Segundo o dicionário de simbologia de Manfred Lurker, 1997, como fenômeno 

natural misterioso os ventos foram personificados pelos antigos povos primitivos, cada cultura 
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atribui um significado relacionado aos ventos e à deuses pagãos. Também é associado com 

imagem do juízo divino, Espírito Santo. 

Na concepção da personagem Ana Terra, o vento era o representante dos fatos e 

trazia sempre as coisas boas e principalmente as ruins. (Mau pressentimento). 

Em outra passagem da narrativa, Ana recolhe dos escombros da casa queimada, uns 

poucos pertences não consumido pelo fogo: a velha roca de fiar e a tesoura. Essa duas peças 

passam a significar uma nova fase da vida da personagem. A roda (peça da roca de fiar) é 

símbolo do caminho solar no espaço e no tempo e do ciclo da vida. (Dicionário de simbologia 

de Manfred Lurker). E para Ana Terra, a partir dali inicia-se um novo ciclo em sua vida. A 

tesoura, por sua vez, simboliza a ruptura do passado e a nova vida que será significativa pois é 

através dessa tesoura que Ana passara a usar a profissão de parteira e a tesoura é objeto usado 

para cortar o cordão umbilical das crianças que iram nascer através de suas mãos. 

A função de parteira de Ana Terra inicia-se antes de sua chegada no novo povoado 

de Santa Fé, quando ainda na viajem acompanha o primeiro parto. Continua exercendo o 

trabalho de parteira na pequena vila de Santa Fé. Onde fixa sua residência.  

 

Naqueles dias, ajudados por vizinhos, Ana Terra, Eulália e Pedro construíram o 

rancho onde iam morar. Tinha paredes de taipa e era coberto de capim. Quando o 

rancho ficou pronto, Ana, o filho e a cunhada, que até então tinham vivido com a 

família de Marciano, entraram na casa nova. O único móvel que possuíam era a 

velha roca de D. Henriqueta. Dormiam todos no chão em esteiras feitas de palha. 

Ana conservava sempre junto de si, à noite, a velha tesoura, pensando assim: ‘‘Um 

dia inda ela vai ter a sua serventia’’. (VERÍSSIMO, 2002, P. 170). 

 

Futuramente, Bibiana (neta de Ana Terra) utiliza a roca de fiar de sua avó (ou bisavó 

Henriqueta). Curiosamente, em seu perfil, é destacado pelo narrador, a sua semelhança com 

Ana Terra, não apenas como uma mulher consciente da realidade que a cerca, mas como 

alguém que espera por algo melhor. 

Bibiana, como a avó Ana Terra, sabia de sua força interior e sua sina de enfrentar as 

agruras de seu tempo. Um tempo dominado pelas guerras e os longos dias de espera quando 

os homens vão pra guerra, porém sem deixar de lado sua teimosia e seu amor por Capitão 

Rodrigo.  

 

 

2.8 O perfil feminino na obra representado por Ana Terra e Bibiana 
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Na narrativa de ‘‘O tempo e o Vento’’, vemos personagens masculinos autoritários 

como o coronel que se via dono da cidade e todas as ações dos moradores estavam subjugados 

ao seu poder. Assim como em outras famílias onde esposas e filhas obedecem as decisões do 

marido ou pai. 

Vários ficcionistas da nossa literatura tem retratado personagens históricos e que 

caracterizam homens poderosos, fortalecidos na ânsia de se impor à mulher porque ele é o 

líder, é a ele que cabe todas as decisões. A exemplo disso podemos Inter textualizar a essa 

análise o poderoso Paulo Romário, da obra ‘‘São Bernardo’’ de Graciliano Ramos. Sua 

esposa Madalena preferiu o suicídio a continuar aceitando os seus desmandos. 

 

Na saga ‘‘O Tempo e o Vento’’, a personagem Ana Terra é apresentada como uma 

moça tímida, calada, envolvida com os afazeres domésticos mas que sonha com um espelho e 

um vestido vermelho. 

Acostumada a ouvir a mãe e concordar também com as ordens do pai, Ana vive para 

o trabalho. Mulher adulta já, sente seus instintos femininos desabrocharem quando Pedro 

Missioneiro chega ferido à estância e ali permanece ajudando a família nos afazeres com o 

gado e lavoura. 

Com a música triste tocada na flauta por Pedro, Ana se vê em conflito com os 

próprios sentimentos. Assim Ana Terra como a mãe e posteriormente, sua neta Bibiana, 

possuíam a sina de trabalhar, servir ao marido (ou pai e irmãos como o caso de Ana), sempre 

caladas pois as mulheres tinham que ser fortes, lutar bravamente sem esmorecer e se tivessem 

que chorar, chorassem à noite ao travesseiro e pensar que a noite era curta e ao amanhecer 

deveriam levantar-se para a labuta diária. Ana Terra olhava o descampado e, naquele lugar tão 

deserto e solitário, sentia que o tempo passava e nem marido podia arranjar. A tristeza da 

impossibilidade de viver como as outras moças de sua idade revoltava-lhe o íntimo. 

Quando a mãe morreu, não podia chorar, pois em seu íntimo acreditava que ela 

deixou de sofrer e estava enfim livre do trabalho e da amargura. Porém nem dessa angústia 

Ana Terra conseguiu se livrar: 

 

Em outras madrugadas Ana tornou a ouvir o ruído. Por fim convenceu-se de que era 

mesmo a alma da mãe que vinha fiar na calada da noite. 

Nem mesmo na sua morte a infeliz se livrara de sua sina de trabalhar, trabalhar, 

trabalhar. (VERÍSSIMO, 2002, p.116).  

 



33 

 

Em ‘‘O Tempo e o Vento’’, Veríssimo caracteriza Ana Terra como uma mulher forte 

e decidida no transcorrer da narrativa, essas características mesmo meio ‘‘camufladas’’ no 

papel de filha obediente, vão se manifestando, conforme Ana vai enfrentando os sofrimentos. 

A mãe que era sua fortaleza, morre. E Ana se vê sozinha com o filho Pedro suportando a 

realidade de conviver e servir o pai e os irmãos. 

‘‘Mas entre as cenas que nunca mais lhe saiam da memória estavam os da tarde em 

que Dona Henriqueta fora para cama com uma dor aguda do lado direito, do peito e lá ficara 

se retorcendo durante horas’’  

E quando Antônio terminou de encilhar o cavalo para ir até Rio Pardo buscar 

recursos já era tarde demais. A mãe estava morta [...] Maneco e Antônio iam na frente do pai 

com as pás as costas. ‘‘As mesmas pás que cavaram a Sepultura de Pedro’’ _ foi a reflexão 

que Ana fez descendo a encosta puxando o filho pela mão. Após enterrar seu pai e seus 

irmãos. 

Remetendo a simbologia, pode-se também observar a representação da roca de fiar 

que Dona Henriqueta trabalhava e que na noite da morte dela, Pedrinho alerta a mãe sobre o 

barulho que ouvia. 

‘‘Sim, agora Ana ouvia o ruído da roca a rodar, ouvia as batidas do pedal, bem como 

nos tempos em que sua mãe ali ficava a fiar e a cantar’’. 

‘‘Em outras madrugadas Ana tornou a ouvir o mesmo ruído. Por fim convenceu-se 

de que era mesmo a alma da mãe que vinha na calada da noite. Nem mesmo na morte a infeliz 

se livrara de sua sina: trabalhar, trabalhar, trabalhar...’’ 

A tessitura do tempo, simbolizada aqui pela roca de fiar, foi o símbolo de tantas 

outras mulheres das futuras gerações que levariam consigo a sina de trabalhar, criar os filhos e 

esperar a volta do marido que partia para as batalhas ou para a labuta diária do trabalho. 

Percebe-se a presença da intertextualidade com outras obras como ‘‘Cem anos de 

solidão’’, de Gabriel Garcia Márquez onde a personagem Amaranta que morreria na tarde que 

terminasse de tecer a sua mortalha. Também na Odisseia, Penélope tecia um manto como se 

construísse o tempo em que seu marido retornaria para casa. 

Observa-se então que há uma relação intrínseca entre os personagens e objetos 

simbólicos. Para o autor José Fernandes (1996), o símbolo exerce um papel fundamental no 

texto literário, fazendo parte da tradição cultural através do folclore, da literatura oral e 

literatura erudita, sendo que o escritor se serve desse imaginário para elaborar a narrativa. 
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3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando a literatura na perspectiva de Antônio Candido, busquei leituras sobre 

o romance moderno e de obras literárias consideradas marcantes enquanto representação da 

realidade e respectivos contextos históricos. Com isso, foi considerado de relevante 

importância a obra ‘‘O tempo e o vento’’ do autor gaúcho Érico Veríssimo. 

 
‘‘Nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução 

e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento 

intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera 

prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da 

ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas’’. (Cândido, p 

113).  

 

O referido trabalho concretizou-se após as diversas leituras pertinentes, mas a leitura 

do romance ‘‘O tempo e o vento’’. Com ênfase no primeiro volume O Continente  

  A obra de Verissimo é uma trilogia, composta em três volumes. ‘‘O Continente’’, 

‘‘O Retrato’’ e o ‘‘Arquipélago’’. No objeto de estudo considerou-se como pertinente e 

relevante destacar aspectos relacionados à linguagem, a construção dos perfis femininos de 

Ana Terra e Bibiana, a intertextualidade, simbologia, e a presença da religiosidade. 

Durante a trajetória de estudos, fui dando prioridade e aprofundamento no primeiro 

volume da Trilogia, O Continente, dando destaque pra que se propunha como objeto de 

estudo.  

Enquanto pesquisa bibliográfica realizei leituras diversas e pertinentes à 

compreensão da obra O Tempo e o Vento, assim como algumas teorias relacionadas ao 

romance, simbologia e intertextualidade.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através dos estudos e reflexões realizados, observei que a obra de Érico Veríssimo 

além de destacar na ficção enredos e personagens enriquecedores, contextualizou fatos 

históricos que ocorreram no Rio Grande do Sul.  

E esse caráter verosímil no romance, é o que considera Mikhail Bakhtin que diz que 

a originalidade estilística do gênero romance está na combinação das variedades linguísticas 

onde se pode identificar dialetos sociais bem como outras características próprias das falas de 

gerações e/o peculiaridades próprias de linguagens que caracteriza personagens e que as 

diferentes vozes é que fazem o verdadeiro sentido da obra. 

Registrando na narrativa o processo de ocupação das terras, o surgimento das cidades 

e a evolução política social no Rio Grande do Sul. O início da obra se dá no povoado SETE 

POVOS DAS MISSÕES, onde nasceu Pedro Missioneiro primeiro mestiço de índio branco, 

personagem que vai dar início a toda a história com sua chegada na propriedade dos Terras.   

Um traço marcante e bastante peculiar na obra é a linguagem regional e os costumes 

típicos do homem dos pampas. Os homens dedicavam-se ao trabalho e as guerras com pouca 

diversão, enquanto as mulheres enfrentavam o dia a dia resignadas e cientes de seu papel de 

trabalhar, criar os filhos e esperá-los no final de cada dia ou de cada guerra. 

Os perfis femininos construídos nos romances modernos, em obras diversas, trazem 

implícitos características marcantes que se intertextualizam e que na obra ‘‘O tempo e o 

vento’’, vão se destacando e se relacionando conforme vão aparecendo em cada contexto. No 

romance estudado vemos um jogo intertextual entre Henriqueta, Ana Terra e Bibiana. 

Os elementos simbólicos também destacam-se e enriquecem o contexto assim como 

os fatos relacionados a determinados personagens. O punhal que Pedro Missioneiro recebe 

das mãos do Padre Jesuíta como o último legado das missões em chamas, passa a ser um 

símbolo dos valores éticos e religiosos que Ana Terra entrega a seu filho Pedrinho e 

posteriormente assume significativa importância para o neto Juvenal Terra. 

Também como destaque enquanto simbologia e que está no título da obra, o vento é 

mencionado em muitas passagens e relacionado aos acontecimentos bons ou ruins enfrentados 

por Ana Terra. A roca de fiar representa a sina da velha Henriqueta que Ana Terra herda e que 

no futuro também se faz presente no cotidiano da neta Bibiana quando faz uso dela para tecer 

e pensar. 
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Já como destaque e símbolo da vida em renovação a velha tesoura de podar, Ana 

Terra a utiliza por diversos anos cortando umbigos dos recém nascidos na sua função de 

parteira e que marcou o início de sua nova vida na vila de Santa Fé.  

Outro aspecto importante na obra destaca-se desde os capítulos inicias: a presença da 

religiosidade. Pedro Missioneiro carregava consigo o nome ‘‘Rosa Mística’’ designando 

nossa senhora e sua protetora e mãe. Para os terras, apesar da distância de sua estância do 

povoado de Rio Pardo, Dona Henriqueta pede ao marido que leve o neto para batizar. A partir 

daí observa-se a força religiosa transmitida por Padre Lara e o velho crucifixo com cristo de 

nariz carcomido que acompanha a cabeceira da cama de Pedro Terra.  

Capitão Rodrigo quando ferido de morte nega o recebimento da extrema unção deixa 

o Padre Lara horrorizado lamentando a negação de Rodrigo aos princípios religiosos e 

cristãos. 

O tempo e o vento em seu título, já nos remete à construção de épocas, dramas, 

personagens e, principalmente nos leva a refletir sobre a construção do Sul do país enquanto 

força, luta, perseverança, sonhos e paixões. É o retrato da realidade na ficção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após estudos, análises comparações das pesquisas realizadas, do conhecimento 

aprofundado de autores e de períodos literários foi possível tecer algumas conclusões acerca 

do tema em questão. 

O pré-projeto foi fundamental para a compreensão da importância de um projeto. A 

leitura de um livro, que se faz bem direcionado para um objetivo proposto anteriormente 

amplia nosso conhecimento, o qual não se restringe ao conhecimento literário. 

Aprofundar-se na leitura de uma obra literária é sinônimo de querer saber sempre 

mais e mais das histórias. É também fator fundamental para o reconhecimento da importância 

da leitura, e a riqueza dos autores brasileiros tão significativos para nossa literatura.  

O romance moderno é enriquecido por novas ideias de autores que procuram mostrar 

na ficção importantes aspectos de nossas regiões. Retratos de culturas, linguagens e 

momentos históricos. 

Como representação da ficção sobre o Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo apresenta 

em sua trilogia uma contextualização dos conflitos ocorridos dando vida a personagens da 

ficção relacionando-os com personagens reais que retrata três séculos da história. 

Esse caráter verossímil na narrativa apresentando aspectos da vida familiar e social 

do homem faz da obra um retrato da verdadeira história, a linguagem de cada personagem é 

parte única e peculiar, bem como outros aspectos da personalidade que são caracterizados nas 

situações do enredo conforme o período vivido na trilogia. 

Os perfis femininos se destacam intensamente, principalmente nos personagens de 

Ana Terra e Bibiana. Essas mulheres fortes e decididas apesar de terem a consciência de seu 

papel, nunca deixam de lutar e ter esperança. Ana Terra sonha com um futuro para seu filho, 

esquece o passado e acredita em um mundo melhor. A simbologia do vento e da roca de fiar 

são marcantes na passagem do tempo para Ana Terra, para ela o vento minuano sempre esteve 

presente tanto nos bons momentos, quanto nos ruins. E também quando algo iria acontecer. 

Para Bibiana a roca de fiar suprimia suas angústias e a ajudava a pensar. 

Outros traços marcantes na trilogia está relacionado à religiosidade que se mostra 

bastante forte em determinados momentos, desde o início com a destruição das missões dos 

Jesuítas é representada na fé de Pedro Missioneiro, até os breves momentos de oração ou o 

crucifixo com cristo de nariz carcomido que acompanhou algumas gerações.  
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A leitura da obra nos remete a momentos históricos marcantes da formação histórica 

do Rio Grande do Sul; nos faz imaginar situações, personagens e lugares. A leitura nos leva a 

intertextualizar com personagens de outras obras. Enfim, a leitura da trilogia O Tempo e o 

Vento nos mostra o quanto é rica, significativa e diversificada a formação histórica, cultural e, 

principalmente linguística das diversas regiões do Brasil e que, o modernismo literário passou 

a representar através de nossos autores. 
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