
O SANGUE, O FOGO E A PEDRA TRANSFIGURADA:
DECIFRANDO O INCONCEBÍVEL NA BUSCA DO EU MENINO

Suriel Moisés Ribeiro1

Proponho-me, neste breve ensaio, a refletir sobre a, tão pouco explorada, obra 

poética de Ariano Suassuna. Não pretendo com isso esgotar todas as possibilidades de 

interpretação dos trechos aqui analisados, pois isso seria tarefa impossível, mesmo que 

executada  no  corpo  de  muitas  teses  e  dissertações,  dada  a  profunda  capacidade 

plurissignificativa das poesias de Ariano. Deter-me-ei, portanto, na decantação de traços 

da transfiguração memorialista, que denotem a subjetividade de Suassuna representada 

em seus poemas.    

Falar da poesia de Ariano Suassuna é desbravar os mais brumosos confins de sua 

arte.  É  fazer  uma  viajem  reflexiva  pela  concretude  vil  e  aprazível  da  realidade, 

sublimada em sonho pelo canto da dor e  da alegria.  É conduzir-se nos enigmáticos 

meandros  de  um labirinto  da  mais  eloquente  insanidade,  construto  esperançoso  da 

tentativa, vã, de decifrar o inconcebível mistério-mundo. É embrenhar-se nas herméticas 

e garranchosas veredas que,  apesar de densas e enevoadas,  emanam lumes sobre as 

possíveis rotas de decifração de sua obra.  

Talvez  uma  das  palavras  mais  ligadas  ao  léxico  conceitual  da  escritura  de 

Suassuna seja  contradição.  O amálgama contraditório  do popular  com o erudito;  do 

sagrado  com  o  profano;  do  indivíduo,  representado  em  pulsões  subjetivas  e 

autobiográficas, com coletivo, marcado nas epopeias, dos lazarentos heróis, esmaltadas 

de brasilidade; da aspereza,  da realidade dura do sertão, com a polidez reluzente do 

Reino transfigurado.  Este  jogo de oposições  – reflexo do mundo e do homem – se 

presentifica nas tessituras poéticas, de Ariano, que apresentam momentos profundos de 

opaca treva e de ofuscante luminosidade, que ao sintetizarem-se formam o ambiente 

propício para um possível vislumbre das imagens e sentidos de sua obra-estandarte. 

A  guisa  de  introdução,  cabe  ressaltar  que,  apesar  da  obra  poética,  stricto 

sensu,de Suassuna estar quase toda inédita em livros, esta compõe o núcleo de toda sua 

produção, como o próprio escritor já afirmou diversas vezes. É tão forte a importância 
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da poesia de Ariano que foi através de poemas, como o intitulado “Noturno”, que ele 

iniciou sua lavra. 

“Noturno” foi publicado no Jornal do Commercio, em sete de outubro de 1945. 

Nesse  poema,  Suassuna,  ao  gosto  dos  românticos,  deixa  fluir,  com  ímpeto  e 

tempestuosidade, as imagens vivas da noite, que envolve em mistérios e encantamentos 

o Eu lírico e sua amada – figura representada pelo poeta como “Aquela por quem meu 

Sangue pulsa”2. À maneira de seus precursores românticos, Suassuna atribui o sentido 

de sua existência à presença indelével da figura amada quando diminui a importância da 

própria natureza em detrimento dos olhos de seu amor. 

É neste poema, escrito quando Ariano ainda cursava o segundo grau, que ele 

expressa, pela primeira vez, a latência de seu estro, que pede para ser manifestado e 

transmitir os “chamados de outro mundo”3, que, “nas noites perigosas e queimadas”4, 

misturam, em “turvos sonhos”5, “Mágoas proibidas”6 e “fantasmas”7 sublimados pelo 

poeta em um “Mundo vivo e mais ardente”8. Neste poema, o Eu lírico demonstra que 

não tem exata noção se está sendo capturado e decodificado pelo Outro, ao indagar-se: 

“será que mais alguém vê e escuta?”9. Mas mesmo na incerteza, este Eu participa ao 

Outro seu ato de criação poética ao afirmar que tenta, em vão, desapossar-se do, por ele 

sentido, “roçar das asas Amarelas”10 e das, por ele escutadas, “Canções encantatórias”11. 

Ainda  em  “Noturno”,  percebemos  a  figura  importantíssima  que  perpassará 

grande parte de sua obra, implícita ou explicitamente, que é a Morte. Morte que se liga 

ao  Sangue,  quando  este  representa  o  sofrimento  e  a  perda  –  noções  decisivas 

desencadeadas  pela  vivência  de  Ariano,  que  vão  permear  suas  criações  com  a 

representação de uma visão de mundo que se transfigura em Pedra de sonho, alicerce 

para a reedificação do Reino de sua infância destroçada.

2 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
3 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
4 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
5 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
6 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
7 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
8 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
9 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
10 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.
11 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010.



Apesar  das  influências  românticas  neste  primeiro  poema,  percebemos  a 

influência barroca como predominante, tanto em sua obra quanto em sua concepção de 

mundo, que se afiniza com a visão do filosofo barroco, Miguel de Unamuno, expressa 

em seu tratado Do sentimento trágico da vida. O primeiro motivo desencadeador deste 

sentimento,  afirma  Unamuno,  é  a  tomada  de  consciência  relativa  à  mortalidade  do 

homem.  Por  isso  das  raízes  profundas  desta  visão,  poeticamente  transfigurada  por 

Suassuna, estarem no seu primeiro contato com a morte, ocorrido quando o escritor, aos 

três anos de idade, perde seu pai, João Suassuna, ex-presidente do estado da Paraíba, 

assassinado nos tumultuados acontecimentos da revolução de 30. Somente alguns anos 

mais  tarde,  Suassuna  passará  a  tomar  consciência  mais  clara  da  precária  condição 

humana, ao se elaborar, na tentativa de reconstrução do Reino de Acauhan, fazenda em 

que viveu na infância, e no resgate da criança protegida pela presença do Pai-Rei. 

Para analisar esse processo de transfiguração da sua subjetividade no construto 

onírico e sublimador da literatura, relacionarei algumas poesias de Ariano com trechos 

do Folheto XLIV do  Romance d’a Pedra do Reino, intitulado “A visagem da Moça 

Caetana”.  Este  folheto,  escrito em prosa poética,  compõe, como afirma Suassuna,  o 

núcleo  da  Pedra  do  Reino  e  de  toda  sua  Obra.  Moça  Caetana,  na  cosmologia  de 

Quaderna, narrador do romance, é uma das manifestações da Morte Sertaneja, que grava 

com fogo, em uma parede, a enigmática profecia, que começa da seguinte forma: “A 

sentença já foi proferida”12. Percebemos um fatalismo oriundo da consciência do destino 

humano,  que  é  a  morte,  o  retorno  ao  pó  original.  A  morte,  fascinante  e  cruel, 

alegorizada na Moça Caetana, prevê, neste trecho, seu inevitável encontro futuro com 

Quaderna,  que,  em suas  conquistas  e  desventuras,  representa  o  sonho,  o  anseio,  a 

falibilidade e a previsível ruína do homem perante a pura e perversa causadora de sua 

queda final. A Morte, este ser alado e fatal que paira sobre o Sangue dos homens, é 

descrita  no  soneto  “A Morte  –  A Moça  Caetana”,  feito  a  partir  de  tema dado por 

Deborah Brennand:
Eu vi a Morte, a moça Caetana,
com o Manto negro, rubro e amarelo.
Vi o inocente olhar, puro e perverso, 
e os dentes de Coral da desumana.

Eu vi o Estrago, o bote, o ardor cruel, 
os peitos fascinantes e esquisitos. 
Na mão direita, a Cobra cascavel, 
e na esquerda a Coral, rubi maldito.

12 SUASSUNA apud NOGUEIRA JÚNIOR, 2010, p. 242.



Na fronte, uma coroa e o Gavião. 
Nas espáduas, as Asas deslumbrantes 
que, rufiando nas pedras do Sertão,

pairavam sobre Urtigas causticantes, 
caules de prata, espinhos estrelados 
e os cachos do meu Sangue iluminado.13

O determinismo desta “sentença” já proferida também nos remete aos funestos 

acontecimentos da década de 30, quando o pai de Suassuna, antes de partir ao encontro 

de seu destino, já se encontrava ciente da possível morte. A figura do Pai, que prefere a 

morte à desonra e vai para o Rio de Janeiro defender-se das falsas acusações das quais 

estava sendo vítima, já é representada, nos primórdios da produção poética de Suassuna, 

em “A morte do Touro Mão-de-Pau”. Neste Poema, ao ver-se cercado, o Touro se atira 

de um penhasco por preferir o “gume do Fado”14 “às teias da Fama-negra”15. 

Prosseguindo sua profética orientação, Caetana indica que Quaderna “Saia de 

casa e cruze o Tabuleiro pedregoso.”16 Mostra, Caetana, a errância como caminho do 

“Sangue”17 que “Traça a rota deste Fado”18 ao encontro de seu inevitável destino e da 

esperançosa, ainda que vã, busca do restabelecimento do Reino perdido. Continuando, a 

profecia prescreve que Quaderna “Beba o Fogo na taça de pedra dos Lajedos”19. “Fogo” 

é  uma  das  palavras  consideradas  sagradas  para  o  narrador  do  romance,  e  que 

percebemos ser de profunda importância para Ariano, pela grande incidência dela eu 

seus escritos. Esta é uma das palavras que elevam Suassuna aos pícaros da capacidade 

de  incrustação  semântica,  habilidade  que  paradoxalmente  o  aproxima e  o  afasta  do 

posto de grande poeta. Isto porque esta profunda abertura de significado, característica 

denotativa de literariedade, manifesta-se através de um hermetismo que, aos olhos da 

crítica superficial, se apresentam como forte barreira ao desbravamento de sua obra. 

O fogo aqui pode ser o fogo vil, que queima suas vísceras, fogo de sofrimento, 

fogo das balas causadoras da queda de seu Rei. Fogo aceso pela “Dor”20, pela “Sarça do 

13 SUASSUNA apud LEMOS, p. 58.
14 SUASSUNA apud SANTIAGO, p. 179.
15 SUASSUNA apud SANTIAGO, p. 179.
16 SUASSUNA apud SANTIAGO, p. 179.
17 SUASSUNA apud CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p. 90.
18 SUASSUNA apud CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p. 90.
19 SUASSUNA apud CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p. 242.
20 SUASSUNA apud CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p. 90.



Espinheiro”21 que transforma sua querida Acauhan no campo ardente de seu “Pasto-

incendiado”22 e que força seu “Eu, Mutilado”23 a ascender em busca da “Estrela que 

chama, inapelável”24.  Mas este pode ser também o Fogo da sublimação, o Fogo sagrado 

da  Poesia,  capaz  de  transfigurar  em  sonho  as  desditas  de  sua  vida.  O  “Fogo 

Subterrâneo”25,  como  diz  Quaderna,  que  faz  jorrar  as  pulsões  subconscientes, 

simbolicamente representadas na transformação poética da realidade.        

Na sequência das palavras da terrível Moça, ao indicar tudo aquilo que deve, 

pelo  protagonista,  ser  registrado,  forma-se,  através  da  justaposição  de  imagens 

representativas da semiosfera sertaneja, uma espécie de estandarte verbal, tapeçaria de 

palavras que apresenta elementos da fauna e da flora sertaneja, bandeira de registros 

gravados,  pelo Reino pedregoso,  na alma de Suassuna,  heraldicamente descritos,  no 

mais autêntico estilo Armorial: “Registre as malhas e o pelo fulvo do Jaguar, o pelo 

vermelho da Suçuarana, o Cacto com seus frutos estrelados. Anote o Pássaro com sua 

flecha  aurinegra  e  a  Tocha  incendiada  das  macambiras  cor  de  sangue”26.  São 

representadas  aqui  as  asperezas  e  ameaças  do  sertão  em  contraposição  à  visão 

paradisíaca  que  o  autor  apresenta  em  outros  poemas:  aquele  sertão-mundo  de  sua 

infância, onde a condição mortal  do homem ainda não lhe tinha sido apresentada, o 

sertão do qual ele foi exilado e que tenta resgatar em seus versos. 

O  sentimento  de  exílio  é  também  um  traço  forte  da  visão  de  Suassuna 

presentificada  em  sua  obra.  O  Mundo  como  exílio  da  alma;  o  exílio  físico  que 

representa a cidade para onde foi exilado do sertão depois dos trágicos acontecimentos 

de 30; e o exílio do Reino da infância, onde a inocência o protegia. Percebemos esse 

sentimento  de  exílio  magistralmente  apontado  por  Carlos  Newton  Junior,  em  sua 

dissertação de Mestrado publicada com o título de “O Pai, o Exílio e o Reino”. Em seu 

trabalho, Carlos afirma que:

[...] o exílio que predomina em toda sua poesia é mesmo o exílio existencial, 
originado de sua visão trágica do mundo, mesmo que, em certos casos, este 

21 SUASSUNA apud CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p. 90.
22 SUASSUNA apud CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p. 90.
23 SUASSUNA apud CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p. 90.
24 SUASSUNA apud CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, p. 90.
25 SUASSUNA, 1976, p. 494.
26 SUASSUNA, 1976, p. 242.



exílio seja reforçado ou até sugerido por um exílio físico, pela nostalgia que o 
adulto, residindo no Recife, possui em relação à infância, passada no sertão 
(NEWTON JUNIOR, 1999, p. 193). 

Esta sugestão do exílio físico, como metáfora do exílio existencial, é verificada 

no poema “A cidade e o Sertão, ou Soneto da Babilônia e de Sião”. Por se tratar de um 

soneto, o poema é composto por duas quadras e dois tercetos, sendo uma quadra e um 

terceto  iniciados  pelo  advérbio  “Lá”27,  referindo-se  ao  sertão  deixado  pelo  autor,  o 

sertão de sua infância, seu Reino perdido, ou representando Sião para os Judeus, quando 

escravos na Babilônia;  as outras duas estrofes são iniciadas  pelo advérbio “Aqui”28, 

representando a cidade grande onde Suassuna se estabeleceu, ou a Babilônia onde se 

exilaram  os  judeus.  No  “Aqui”,  a  terra  inóspita  habitada  pelo  “Corvo  azul  da 

Suspeição”29 e vigiada pelos “Tigres de verde e malhas pretas”30, aludindo ao regime 

opressivo da Babilônia e do Brasil, onde vigorava a ditadura militar, no ano em que o 

poema foi escrito. No “Lá”, o Reino pacífico e abundante, onde no “pelo de cobre do 

Alazão,/ o bilro-de-ouro fia a lã vermelha.”31 Onde, em oposição ao agourento “Corvo 

da Suspeição”32, ouve-se o “Pio-de-metal”33 do “Gavião”34, e “as ovelhas e cabras”35 são 

“mansas”36. No “Aqui”, o “Desbarato”37 “apodrece”38 “no Medo”39, e o “lodo mancha o 

Gato-Pardo”.40 No  “Lá”,  apesar  de  “o  Sol-da-Morte”41 luzir  no  “sol  do  Sangue”42 

derramado de seu pai, “cresce a Solidão e sonha a Garça”43. 

27 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
28 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
29 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
30 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
31 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
32 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
33 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
34 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
35 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
36 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
37 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
38 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173
39 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
40 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
41 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
42 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.
43 SUASSUNA apud SANTIAGO, 2007, p. 173.



Reafirmando a inevitabilidade dos infortúnios profetizados, Caetana prossegue 

seu espasmo revelatório e enigmático, paradoxalmente determinando: “Salve o que vai 

perecer: O Efêmero sagrado, as energias desperdiçadas, a luta sem grandeza, O Heróico 

assassinado em segredo, o que foi marcado de estrelas”44. As oposições entrelaçadas 

neste trecho refletem a profunda compreensão de Ariano sobre a contradição humana e 

do mundo, com todos os prazeres e agonias. 

Note-se que Suassuna consegue, na sublimação onírica da composição poética, 

alcançar  o  realismo  do  mundo  e  do  sentimento  humano.  Por  representar  o  sertão 

nordestino,  Ariano  foi  categorizado  por  diversos  críticos  como escritor  regionalista, 

classificação negada pelo escritor, que se opõe à estética regionalista no que tange à 

representação  do  real.  Ariano  considera  o  regionalismo  como  um  movimento 

neonaturalista, no qual as descrições do mundo são feitas de maneira direta e objetiva e 

embargadas  de  um  determinismo  cientificista  que  dita  ser,  o  meio,  produtor  do 

indivíduo. Fugindo do romance de tese, Suassuna transfigura o real representado por 

elementos  regionais,  mas  emprega  forte  carga  subjetiva  onde  está  contido  o  mais 

profundo  sentimento  humano,  constituindo,  com  isso,  uma  obra  que  transcende  os 

limites regionais e alcança o universal.  

Outro  aspecto  desencadeador  da  visão  trágica  da  vida  é  a  percepção  da 

indecifrabilidade do mundo. Talvez por isso, a maneira mais exata de representação da 

realidade seja a poesia hermética e plurissignificativa, dada a relatividade inerente às 

diversas percepções da vida. O mundo é visto por Suassuna como o seio das oposições, 

onde o homem – “Cavaleiro em sua Busca errante”45 – vive a problemática tentativa de 

síntese das tensões que o afligem, o mundo como a região nodal e intermediária onde 

luz e escuridão se misturam. Um lugar onde o homem, como assinala Caetana, “Entre o 

Sol e os cardos, entre a pedra e a Estrela, [...] caminha no Inconcebível.”46 

A Morte Sertaneja reforça a impotência humana perante o mistério-mundo, ao 

dizer: “Por isso, mesmo sem decifrá-lo, tem que cantar o enigma da Fronteira”47. Aqui, 

Caetana  assume  o  papel  de  musa  maldita,  inspirando  o  protagonista  à  sublimação 

poética, ao indicar que ele cante o “enigma da Fronteira”, e, ao mesmo, tempo nota-se 

44 SUASSUNA, 1976, p. 242.
45 SUASSUNA, 1976, p. 242.
46 SUASSUNA, 1976, p. 242.
47 SUASSUNA, 1976, p. 242.



aqui a reflexão sobre a Poesia, realizada por Suassuna, como fronteira entre o apolíneo e 

o dionístico, campo híbrido onde anjos e demônios dançam de mãos dadas, celebrando a 

festa da Literatura em representação da vida e suas contradições. “A literatura é minha 

festa, é ali que eu toco e danço”48.   

O mundo, para Ariano, é como um brasão enigmático, onde o homem, “Cavalo 

castanho, na cornija,/ tenta alçar-se, nas asas, ao Sagrado”49. É perigoso e enigmático, 

lugar onde o homem vive “Ladrando entre as Esfinges e a Pantera”50. O mundo é feroz 

como  “onça  castanha  e  desmedida”51,  “campo  rubro”52 onde  erra  a  “Asna  azul  da 

vida”53. É o local onde o “Fogo clama à Pedra rija”54, transfigurando-a em liquidez de 

sonho. Dessa forma, afirma Carlos Newton Júnior que (NEWTON JÚNIOR, 1999, p. 

107):  “Uma  descrição  detalhada  da  representação  do  mundo  enquanto  brasão,  que 

envolve  cor,  brilho,  textura,  animais  heráldicos  que  o  compõem,  alia-se  ao  aspecto 

enigmático do próprio texto”. 

Nesta inexorável confluência de pulsões efêmeras e sagradas, é visto o homem, 

por Suassuna, e representado, literariamente, com seus inúteis anseios. Pois, no final da 

longa  jornada,  culminará  o  encontro  com  Caetana,  por  ela  profetizado  ao  instigar 

Quaderna  a  seguir  sua  caminhada,  dizendo:  “Faça  isso,  sob  pena  de  morte!  Mas 

sabendo, desde já, que é inútil! [...] a Prisão já foi decretada! [...] afiaram o gume do 

Machado. O Estigma permanece”55. 

Estigmatizado  pelas  perseguições  sofridas  na  década  de  30,  Suassuna  se 

representa  nos  ditames  da  Morte  Sertaneja.  E,  assim  como  Quaderna,  Suassuna, 

consciente de sua mortalidade e de sua incapacidade de decifração do mundo, segue sua 

peregrinação literária pelo “campo do sono ensangüentado”56, onde o Fogo sagrado e 

subterrâneo da poesia faz arder “em brasa o Sonho perdido”57. Sonho desmanchado do 

48 SUASSUNA apud CADERNOS, 2000, p. 41.
49 SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p.106.
50 SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p.106.
51 SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p.106.
52 SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p.106.
53 SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p.106.
54 SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p.106.
55 SUASSUNA, 1976, p. 242.
56 SUASSUNA, 1976, p. 242.
57 SUASSUNA, 1976, p. 242.



Reino da Infância, quando seu “eu menino”58 vivia toda a beleza e abundância sertaneja, 

ao lado de seu Rei, no Reino perdido de Acauhan. Sonho que ele persegue em seus 

escritos na tentativa vã de “reedificar seus Dias, para sempre destroçados.”59 Essa frase 

de  Caetana  é  considerada  por  Ariano  o  resumo  de  toda  sua  produção  artística. 

Suassuna, através da voz da Morte, descreve com exatidão o motivo fundante, a pedra 

angular de sua escritura: reedificar seus “Dias”. Dias estes que são descritos no soneto 

“A Acauhan – A Malhada da Onça”, no qual, pela primeira vez, o tema da morte do pai 

é tratado explicitamente:

Aqui morava um Rei, quando eu menino:
vestia ouro e Castanho no gibão.
Pedra da sorte sobre o meu Destino,
pulsava, junto ao meu, seu coração.

Para mim, seu Cantar era divino,
Quando ao som da Viola e do bordão,
cantava com voz rouca o Desatino,
o Sangue, o riso e as mortes do Sertão.

Mas mataram meu Pai, desde esse dia,
eu me vi, como um cego sem meu Guia
que se foi para o Sol, transfigurado.

Sua Efígie me queima, Eu sou a Presa,
Ele, a Brasa que impele ao Fogo, acesa,
Espada de ouro em Pasto ensangüentado.60

Este poema compõe uma de suas diversas  iluminogravuras – fusão do estilo 

medieval  de  ilustração  dos  textos  apocalípticos,  as  Iluminuras,  com  as  técnicas  de 

gravuras  populares  no  nordeste.  Nesta  iluminogravura,  Suassuna  recria  o  Reino 

consagrado de sua infância, onde o Rei – “Pedra da sorte” de “Cantar” “divino” – é 

tragicamente assassinado. Suassuna reconstrói a oposição encantamento x hostilidade, 

inerentes ao tempo e ao lugar de sua infância, em versos e imagens – constituindo a 

fusão das Artes preceituada pela estética Armorial. O texto emblemático e a imagem 

narrativa. 

Na gravura, é apresentado o pai,  de gibão de couro, montado em seu cavalo 

negro, empunhando a bandeira da onça malhada. Sobre o pai, uma chuva de sangue 

58 SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p. 205.
59 SUASSUNA, 1976, p. 242.
60 SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p. 205.



representando  o  fatídico  acontecido,  como  bem  explica  Carlos  Newton  Junior,  ao 

afirmar que:

Na mão esquerda, João Suassuna segura o mastro de uma bandeira, na qual 
vemos uma onça malhada. A onça malhada é o símbolo de uma das suas 
fazendas, a “Malhada da Onça”. Do céu, cai uma chuva de sangue, referência 
à morte trágica do pai, ao pasto ensangüentado do último verso. O pai morto 
é transfigurado no sol, que também aparece na ilustração, do lado oposto ao 
da bandeira (SUASSUNA apud NEWTON JÚNIOR, 1999, p. 130.)

Essa  tragédia,  acontecida  na  infância  do  escritor,  deixou-o  profundamente 

marcado. Tal marca perpassa toda sua produção artística, mesmo que implicitamente. A 

imagem do pai é formadora primeva de Suassuna como expectador-agente que vê e 

tenta decifrar  o circo da vida. Profunda motivadora  de seus mais  criativos arroubos 

literários,  essa  imagem do pai  é  belissimamente  representada  como uma moeda  ou 

brasão metálico, efígie incandescente que, como os ferros de marcar gado, deixou seu 

busto heroico para sempre tatuado na alma de Ariano.   
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