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RESUMO: Nascido em Goiás, em 1895, Hugo de Carvalho Ramos desde tenra idade 

acompanhava seu pai em viagens pelo interior do Estado, em comarcas vizinhas à sua 

cidade, Largo do Chafariz. Observador perspicaz da vida do homem do interior, Ramos 

deixa uma obra que prima pelas descrições detalhadas das pessoas e hábitos do 

sertanejo, desde a maneira como se amilhava a tropa, se descangavam os bois carreiros, 

até se aprofundar nas crenças e mistérios do sertão goiano. Em 1917 publica a coletânea 

Tropas e Boiadas que reúne, dentre vários contos, os que serão analisados neste 

trabalho: “A Bruxa dos Marinhos” e “Caminho das Tropas”. São contos que dialogam 

com narrativas góticas europeias, porém ambientados no sertão goiano e salientando 

seus males, superstições e crendices. Portanto objetiva-se, através deste trabalho, 

perscrutar a presença de elementos próprios das narrativas góticas europeias, que se 

esmeravam em causar medo e terror no leitor. A metodologia deste trabalho se pauta em 

pesquisa bibliográfica de teóricos de áreas como Literatura Fantástica, Literatura 

Comparada, História e Ciências Sociais. A bibliografia será devidamente referenciada 

ao longo do texto. 

 

Palavras-chave: Literatura comparada. Sertão. Gótico. Literatura Brasileira.  

 

Introdução 

Em 1956 Guimarães Rosa lança a obra Grande Sertão: Veredas. Sobre esta 

narrativa, Benedito Nunes (2007, p.19) observa que “[...] a Natureza é exterior e interior 

ao mesmo tempo, ganhando a amplitude de um todo vivo, que se externaliza em formas 

animais e vegetais e se internaliza com a força expansiva dos mitos.” 

 Poderíamos elencar inúmeros fatores que consagram Grande Sertão: Veredas 

como uma das principais produções literárias no Brasil. Porém, o que por ora podemos 

destacar é o mistério que envolve o espaço do sertão – algo que Rosa fizera com 

maestria e perspicácia, não só na obra em questão, mas em inúmeras narrativas por ele 

chanceladas. 

 Todavia, as produções sertanejas que fazem a descrição do espaço como 

grandioso, misterioso ou até mesmo imbricado à alma do homem do campo, datam de 

longo tempo. Nesse hall de autores podemos destacar a produção literária de Hugo de 
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Carvalho Ramos, sendo considerado por Afrânio Coutinho como o primeiro grande 

escritor da província de Goiás e “[...] um dos mais importantes da nossa literatura 

regional de ficção” (2004, p.287). 

 Conhecedor do sertão goiano, Ramos trouxe uma nova estética às narrativas 

regionalistas – algo bem diferente do que se produzia pelos românticos, por exemplo. O 

escritor não economizou tinta ao detalhar a rudeza do trabalho do homem sertanejo – 

um retrato oposto ao que até então preconizavam seus antecessores românticos e 

indianistas, que viam o campo como o espaço do pitoresco, exótico ou do idílico, 

levando Werneck Sodré (1964) a afirmar que as personagens de Ramos absorvem a 

paisagem e o espaço de tal forma, que chegam a vivenciar os problemas da região 

inteiramente.  

 Coteja-se, portanto, uma leitura de dois contos de Hugo de Carvalho Ramos: “A 

Bruxa dos Marinhos” e “Caminho das Tropas” à luz de teóricos e estudiosos que levem 

em consideração a presença do medo em um locus que, por excelência, guarda crenças e 

superstições antigas: o sertão. 

 Trata-se de um trabalho analítico que não esgota outras possibilidades de 

entendimento e enfrentamento, e que se pauta em pesquisa bibliográfica que será 

devidamente referenciada ao longo do texto. 

  

Discussões 

 “O lote derradeiro desembocou num chouto sopitado do fundo da vargem, e veio 

a trouxe-mouxe enfileira-se, sob o estalo do relho, na outra aba do rancho, poucas 

braças adiante da barraca do patrão” (RAMOS, 2003, p.19). Já nas primeiras linhas do 

conto “Caminho das tropas”, o leitor é convidado a participar da rotina de homens que 

vivenciaram o auge desse tipo de trabalho durante o século dezenove e início do século 

vinte: os tropeiros, carreiros e boiadeiros. 

 Fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico e político do Brasil, bem 

como para o desbravamento e povoamento do sertão brasileiro, os tropeiros faziam com 

que mercadorias advindas da mineração, pecuária e agricultura, extraídas de lugares 

longínquos, chegassem até às cidades e litoral do Brasil. Com a chegada dos trilhos 

ferroviários na região sul de Goiás, entre os anos de 1880 e 1900, os tropeiros se 

responsabilizam pelo escoamento da produção agrícola e da mineração até os 

entroncamentos das estradas de ferro, porém através de caminhos e projetos de estradas 

que colocavam em risco suas vidas: 
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O raciocínio mais corrente era o de que todo o atraso, todo o 

isolamento, toda a falta de viabilidade econômica poderiam ser 

debitados à deficiência dos caminhos e dos meios de transporte. As 

razões apontadas para tal deficiência estiveram quase sempre ligadas 

ao pouco prestígio de seus governantes e ao pouco interesse do 

governo central (AGUIAR, 2003, p.30). 

 Levavam uma rotina árdua e sofriam toda sorte de intempéries e dificuldades nas 

viagens, sendo que muitos adoeciam e faleciam nas estradas. Eram poucos os momentos 

para pouso e descanso nos vilarejos e à beira das estradas, mas era exatamente nesses 

momentos que escritores como Hugo de Carvalho Ramos buscavam inspiração para 

compor narrativas que primavam por ressaltar o elemento humano. Também se deve aos 

tropeiros a façanha de transportarem histórias e causos que retratavam a cultura goiana 

do período, afinal eles conseguiam resgatar casos que eram passados de gerações 

antigas para as mais novas, e assim realizaram um trabalho que tem sido esquecido na 

contemporaneidade: a oralidade. 

Em seu estudo As estruturas narrativas (1979), Tzvetan Todorov defende a 

importância da narrativa primordial, ou seja, aquela que ainda não conhecera os vícios 

das narrativas atuais:  

Os romancistas atuais se afastam da velha e boa narrativa, não seguem 

mais suas regras, por razões sobre as quais ainda não se chegou a um 

acordo: seria por perversidade inata da parte desses romancistas ou 

por vã preocupação de originalidade, por obediência cega à moda? 

(TODOROV, 1979, p.105). 

 Ao deslindar suas análises e estudos que permitem nortear respostas à pergunta, 

Todorov observa que a importância e a beleza dos contadores de histórias advêm de 

narrativas muito antigas, citando inclusive a presença fundamental do aedo na obra 

Odisseia (sec VIII a.C.): “A admiração geral se dirige ao aedo porque ele sabe dizer 

bem; ele merece as maiores honras [...]” (TODOROV, 1979, p.109).  

David Gonçalves em “Atualização das formas simples em Tropas e Boiadas” 

(1977), também parte dos estudos de Todorov para entender a importância do conto 

popular na coletânea de Ramos. Gonçalves, ao ressaltar a importância do “contador de 

estórias” (1977, p.68), cita o trabalho de Hugo de Carvalho Ramos e defende que o 

escritor pertence a esta tradição: 

Entendemos o causo (de espécie) como fatos relatados, não 

envolvendo, por conseguinte, o "julgamento” da consciência. Trata-se 

do causo de amor, de assombração, de brigas e vinganças, de procura 

de tesouros enterrados, inclusive os feitos dos pioneiros numa terra 

que não se deixa domar, etc. [...] O causo (de espécie) não interroga o 

universo [...], mas propõe uma asserção do universo, remetendo-nos 



4 
 

ao nível das sagas e das crônicas (GONÇALVES, 1977, p.62-63, 

grifos do autor). 

 No prefácio da coletânea Tropas e boiadas (2003), Victor de Carvalho Ramos 

expõe que Hugo de Carvalho Ramos, ao iniciar a obra O interior goiano, em 1918, 

pretendia desenvolver um trabalho que retratasse a vida do interior de Goiás. Na 

referida obra, Hugo de Carvalho Ramos levanta um incipiente trabalho no qual esboça o 

que é o sertão e descreve os vários tipos de sertanejos, com seus males e superstições. 

Também nessa obra, o autor salienta que os carreiros e tropeiros “[...] vão 

desaparecendo do hinterland pelo avançar da civilização” (RAMOS, 2003, p.14, grifos 

do autor). 

Ramos entrou profundamente no tema da vida do sertanejo, esmiuçando sua 

rotina em pormenores e ressaltando a importância do espaço do sertão – algo que ele 

fizera com maestria. Cita Nelson Werneck Sodré (1964, p.414) que “O lado humano é 

que interessa a esse ficcionista áspero, cru em seus tons dramáticos, denunciando 

claramente a presença de muito mais do que o quadro físico nas suas histórias”, fato 

observável no conto “Caminho das tropas”. 

O conto traz um narrador homodiegético representado por um tropeiro que guia 

a tropa e seus homens pelo sertão. Ao final do dia, ele assenta a tropa em uma paragem 

e relembra um caso de assombração ocorrido há alguns anos naquele mesmo local. 

Nota-se a forma como o fato é levado aos companheiros de tropa, através de narrativas 

encaixadas: “Homem, inda agorinha, atalhou o Manoel, o dianteiro, relembrava um fato 

que me sucedeu duma feita, quando viajava escoteiro, às ordens do Major Matos, 

pr’essas bandas [...]” (RAMOS, 2003, p.21). 

Elemento recorrente na escrita de Ramos (GONÇALVES, 1977), os casos 

encaixados tornam-se um episódio que se confunde com o eixo temático da narrativa, 

funcionando como núcleo da história. O mecanismo do encaixe, utilizado por muitos 

escritores, não é fortuito: “[...] serve não somente a reiterar a mesma aventura, mas 

também a introduzir a narrativa que dela faz uma personagem [...]” (TODOROV, 1979, 

p.127). E esta antiga tradição, em Ramos, é executada de forma que propicia ao leitor 

vivenciar o ambiente sinistro, ermo e aterrorizante do sertão, fazendo crer que o sertão 

seja um importante personagem da narrativa encaixada:  

A noite descia mansa e silenciosa, perturbada apenas pelo clamor 

longínquo das seriemas da campina no fundo dos vergedos, e a lua 

assomava como uma grande moeda de cobre novo por sobre os 

descampados, em vago nevoeiro (RAMOS, 2003, p.21). 
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Após convocar os ouvintes e introduzi-los em sua história, o tropeiro começa a 

narrar um fato, em princípio, assombrado que ele vivenciara. A sequência começa com 

uma visão de algo que não teria uma explicação no mundo empírico, desenvolve-se de 

forma a suscitar medo e inquietação entre os interlocutores - levantando características 

do gênero fantástico -, e termina com uma explicação racional, desmitificando o suposto 

assombro. Ao passar pelo cemitério onde fora enterrado Bentinho Baiano, o tropeiro 

avistara um fantasma, porém o que era visto como assombração não passava de um tatu 

peba remexendo a cova de Bentinho e 

que se fartava no corpo do infeliz ali enterrado e que se retirava, 

empanturrado, para o seu coito. A imundície, na gana do festim, 

enrodilhara-se na mortalha do desgraçado, varando-a com a cabeça, e 

de lá se retirava, certamente bem atrapalhado, arrastando após si o 

trambolho... 

- Devia ter logo visto; na pressa do enterramento, a cova tinha ficado 

um tanto rasa, a terra fofa, sem cerca nem revestimento para impedir 

aquela profanação... Enfim, creiam mecês, é ter sempre desapego ao 

perigo...(RAMOS, 2003, p. 23-24).  

Importante frisar que esses elementos – a oralidade e contação de estórias, além 

da sobreposição e narrativa encaixada, se harmonizam com a proposta maior de Ramos 

que é ressaltar o sertão goiano não como fizeram os indianistas, mostrando as 

qualidades e excentricidades da pátria brasileira que se firmava livre e independente de 

sua Metrópole, mas mostrar o sertão “[...] imenso e misterioso, cheio de surpresas e 

assombramentos [...]” (RAMOS, 2003, p.7), além das agruras e infortúnios vivenciados 

pelos tropeiros.  

Tal proposta comunica-se com as narrativas europeias dos oitocentos que 

articulavam o espaço grandioso e soturno da floresta à presença de seres sobrenaturais e 

fantasmagóricos. Também o espaço do sertão brasileiro abarcava lendas e mistérios 

envolvendo figuras sinistras e fatos insólitos. Aqui faz-se imprescindível analisar a 

produção literária europeia do século XIX de forma a compreendermos a releitura que 

nossos escritores fizeram dessas narrativas e as transpuseram para a realidade 

regionalista brasileira. 

Ao imbricar elementos do sobrenatural com o discurso da elite republicana, 

Ramos nos remete às narrativas góticas inglesas do século XVIII, que ao se oporem à 

ascendente classe burguesa, davam voz aos párias sociais e aos esquecidos pelo novo 

sistema, que via nessas pessoas a representação de um passado bárbaro e feudal que não 

mais condizia com o status quo: 
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O gótico foi construído, principalmente, nas décadas que se seguiram 

à Revolução Gloriosa, em 1688, como uma categoria controvertida, 

significando ao mesmo tempo “um período distante e inespecífico de 

ignorância e superstição do qual surgira triunfante uma nação cada vez 

mais civilizada e como uma fonte (igualmente distante) de pureza 

constitucional e virtude política da qual a nação se tornara 

perigosamente alienada” (VASCONCELOS apud WATT, 2002, 

p.119). 

Publicado em 1914, “Caminho das Tropas” fornece, em suas entrelinhas, um 

discurso preconceituoso e elitizado que demonstra a fala progressista de uma pequena 

camada social e econômica que não mais tolerava o atraso do sertão. O próprio ato de 

necrofilia, cometido por um animal, ressalta não apenas o horrendo ato, mas a condição 

de um espaço visto pela classe dominante como propício a tais práticas: o sertão 

brasileiro, tido como o espaço por excelência onde aconteciam práticas bárbaras e 

primitivas de acordo com o pensamento elitista pré-republicano:  

No livro “A política no Brasil ou o nacionalismo radical” (1920) [...], 

Bomilcar diz escrever pensando nos “párias desclassificados 

nacionais”, vadios e ociosos, ex-praças das corporações armadas, 

pescadores e pequenos diaristas rurais. (FAUSTO apud BOMILCAR, 

2001, p.41, grifos do autor) 

 Nesse ponto faz-se necessário considerar o olhar que Hugo de Carvalho Ramos 

lançava ao sertão brasileiro, especificamente o sertão de Goiás. Leitor assíduo de 

Flaubert, Balzac, Coelho Neto, Euclides da Cunha, Afonso Arinos e Olavo Bilac, 

Ramos compõe suas narrativas com temas muito específicos do sertão goiano, 

passeando com bastante desenvoltura pelo fantástico europeu: “Saci, Pelo Caiapó 

Velho, Conto da roça denunciam já o regionalista, embora seu gênero predileto fosse o 

de Hoffmann, Poe e Murger” (RAMOS, 2003, p.10, grifos do autor), mas sem deixar de 

expor as mazelas e asperezas de uma parcela da população do campo que vivenciava as 

angústias e incertezas de um sistema econômico que as alijava de condições dignas de 

vida. Esses questionamentos aparecem quando o autor publica a obra Tropas e boiadas, 

que de acordo com Gilberto Mendonça Teles em O conto brasileiro em Goiás (2007) 

inaugura no Brasil uma nova fase do Regionalismo, 

a que não se contenta com descrever, mas fá-lo com intenções 

denunciadoras. Já não é só a cor local que sobretudo interessa ao 

autor, e sim a sorte das criaturas. A natureza e os hábitos goianos, que 

evoca com amor, não lhe fazem esquecer que os tropeiros, boiadeiros 

e camaradas são sobretudo homens – homens que vivem ainda mais 

miserável que pitorescamente. (TELES, 2007, p.49)  

 Ramos traz à luz um discurso semelhante, no qual alguém de fora narra 

acontecimentos insólitos que irrompem em um ambiente tido como atrasado, de acordo 
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com o pensamento elitista, e na contramão dos acontecimentos sociais, políticos e 

econômicos que aconteciam nas capitais do Brasil. Importante destacar a escrita de 

Ramos. Notamos, em suas narrativas, um desnudamento do regional até então exaltado 

e glorificado pelos românticos e indianistas dos oitocentos, ressaltando o antagonismo 

do regionalismo com suas incertezas e desmascaramentos, criticando, em seus textos, a 

decadência do sistema colonialista ao apresentar o regional não de forma exótica ou 

pitoresca, mas o regional massacrado e estigmatizado por conta do novo sistema 

econômico que se impunha no campo:  

da primeira estação da estrada de ferro, então aos barrancos do 

Paranaíba, pronta a transpor esse natural obstáculo das divisas 

estaduanas, e galgar  sertão adentro, conquistando, transformando, e 

aniquilando tipos, costumes e aspectos, na marcha arrasadora do 

progresso, da civilização. (RAMOS, 2003, p. 36) 

 Também no conto “A bruxa dos Marinhos” notamos traços desse discurso 

elitizado, porém mais pungente, uma vez que nesse conto temos um narrador onisciente 

que não fazia parte do meio rural e que se depara com as crendices daquela região a 

ponto de sentir estranheza e curiosidade. Tal fato torna-se ainda mais significante por 

duelar o discurso de uma pessoa do sertão com o discurso de um narrador que não fazia 

parte daquele meio, evidenciando o distanciamento entre a elite e o povo: 

Ao condutor – um tipo robusto e acaboclado de nortense, lábios finos 

e olhos profundamente rasgados de índio – que tão inquieto e 

impaciente se mostrava à aproximação da noite com a nossa demora 

ali, indaguei, curioso do descaso e feição lutulenta daqueles ermos. 

(RAMOS, 2003, p.38) 

 Dedicado ao escritor João do Rio, este conto narra a história de um viajante que 

é acompanhado e ciceroneado por um habitante do local. A região abriga, além de 

tropas e andarilhos que por ali pousavam, histórias supersticiosas de uma mulher 

benzedeira e com “[...] fama maligna de bruxedos e avezada a desnorteamentos de 

cristão, que possuía a luxuriosa habitadora daquele recanto” (RAMOS, 2003, p.31). Ao 

passarem pelo local, o condutor avista uma cruz e explica que ali vivia a bruxa, que 

após mandingas e esconjuros “levara” dois irmãos que haviam desaparecido 

misteriosamente. Ao passar por ali, o condutor se benze, na segurança de que assim o 

fazendo não seria levado pela bruxa. A narrativa termina com detalhada descrição de 

elementos próprios de narrativas góticas: “[...] a bruxa... essa, decerto, levou-a o “Cuca” 

num pé-de-vento, à hora da meia-noite, pela sexta-feira do quarto minguante...” 

(RAMOS, 2003, p.38). 
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Na obra Odisseia (séc. VIII a.C.) Homero já fazia referências à figura 

encantatória da bruxa com seu poder de transformar plantas em poções através da 

feiticeira Circe. Porém, “[...] é na velha Inglaterra, Escócia e Irlanda que o antigo culto 

pagão celta persiste mais fortemente associado à face temida das grandes deusas, com as 

suas representações no feminino das primícias da literatura medieval [...]” 

(GONÇALVES, 2011, p.19). Com o avançar da Idade Média, os europeus vivenciaram 

terríveis catástrofes climáticas, fome, guerras, pestes, epidemias, enfim. Procurava-se 

um culpado ou responsável de forma a aplacar a revolta popular e o medo que se 

alastrava pela Europa. Recaía, sob a população marginal e desfavorecida, a culpa pelas 

calamidades, principalmente os estrangeiros, forasteiros, judeus e mulheres: 

A sociedade necessitava de culpados e quem melhor do que as 

mulheres “mais feias, mais velhas, mais pobres, as mais agressivas, as 

que causavam medo”. É neste contexto social e económico que teve 

início uma verdadeira “caça às bruxas” (GONÇALVES apud DUBY e 

PERROT, p.20, 2011) 

Às margens e confinadas em espaços longe das vilas e povoados como florestas, 

vales, casas abandonadas, as mulheres dadas à prática da feitiçaria ou identificadas 

pelos inquisidores e demonólogos como tais – as que viviam sozinhas, as solteiras, as 

viúvas ou que as que quisessem ter uma vida ativa fora do âmbito doméstico, eram as 

que melhor possuíam o perfil de bruxa. Também um grupo muito perseguido, “a mulher 

detentora de segredos da medicina empírica era um alvo perfeito para os inquisidores, 

que se convenciam que estes ensinamentos eram transmitidos pelo Diabo” 

(GONÇALVES apud DUBY e PERROT, 2011, p.20).  

Luiz da Câmara Cascudo em Literatura oral no Brasil (1978) evidencia que os 

portugueses, ao imigrarem para o Brasil, trazem um acervo de histórias recheadas por 

personagens como o lobisomem, fadas, assombrações, bruxas, medo do escuro, homem 

de sete dentaduras, moleque da carapuça vermelha, dentre outras. Cascudo ainda 

defende que é difícil encontrarmos um conto popular sem influência europeia, tamanha 

foi a profusão de estórias, contos, mitos e lendas europeias pelo Brasil.  Nesta fileira de 

personagens amedrontadores, a bruxa surge para “[...] carregar os meninos insones ou, 

para determinados lugares [...], sugar-lhes o sangue, invisivelmente” (CASCUDO, 

1983, p.181), e assim ela fomenta medo e obediência entre as crianças e adultos pelo 

interior do Brasil.  Como na Europa, também no Brasil a figura da bruxa ocupava 

espaços marginais e que também carregavam a aura do medo, e na literatura regionalista 

o sertão aparece como espaço, por excelência, que abriga criaturas maléficas. 
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 Constituído como uma das categorias mais importantes da narrativa, o espaço 

funciona como um elo, unindo funcionalmente outras categorias entre si além de 

envolver não apenas questões geográficas, mas também questões psicológicas e sociais. 

Em Dicionário de narratologia (2000), Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, elencam 

diferentes possibilidades de entendimento do espaço, e em uma delas os autores 

analisam que o espaço, “[...] enquanto categoria narrativa detentora de inegáveis 

potencialidades de representação semântica, pode ser entendido como signo ideológico” 

(REIS, LOPES, 2000, p.139, grifos dos autores). 

 Signo ideológico do regionalismo literário brasileiro, nosso sertão abriga 

histórias que ultrapassam os limites do irreal, revelando aspectos monstruosos e 

deformantes de pessoas que subjugavam outras por questões políticas e econômicas. 

Algo nada insólito, infelizmente. Essas ocorrências fazem parte de um passado de nosso 

país que ainda existe pelos rincões do sertão brasileiro. 

 A título de considerações finais, nos dois contos notamos que o espaço abriga 

um imaginário constituído de crendices e superstições. Ao contrário do que supõe o 

senso comum, a literatura regionalista pode ultrapassar os parâmetros simplistas que a 

classificam como folclórica, tradicional ou pitoresca, levando Coutinho (2004, p.277) a 

afirmar que “O conceito de literatura regional, por isso mesmo supõe certa flexibilidade 

[...]”. Ao ir além dos fatores extrínsecos – língua, costumes, modismos, e agregar 

fatores socioculturais, a literatura regionalista interpela questões muito sérias e 

profundas que vão além do relato paisagístico. Em Hugo de Carvalho Ramos, por 

exemplo, notamos que o autor consegue aglutinar fatores extrínsecos e intrínsecos, 

apresentando ao leitor obras que tocam em questões políticas e econômicas de um 

período muito crítico da história do Brasil: as mudanças econômicas no campo.  

Portanto, para além das lendas e causos misteriosos, a presença de elementos 

fantásticos nas narrativas regionalistas brasileiras comunica-se muito com as narrativas 

europeias dos oitocentos. Assim como o gótico colonial inglês, no qual “[...] o europeu 

enxergava os povos das colônias sob seu julgo como obstáculo ao pleno 

desenvolvimento do progresso” (SILVA, 2014, p.135), também no Brasil notamos tais 

aproximações, conforme atestamos neste trabalho. 

 E aqui creditamos méritos ao trabalho de Ramos, que de forma perspicaz e com 

muita argúcia deu voz aos monstros e fantasmas do sertão gótico brasileiro – monstros 

que na verdade denunciavam o estigma e alheamento de um espaço que cada vez mais 

era submetido ao esquecimento, abandono, atraso e despotismo: o sertão. 
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