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RESUMO: A presente investigação toma como base a análise do romance Pessach – a 

travessia de Carlos Heitor Cony. Essa narrativa é considerada narrativa de resistência, pois se 

trata de uma publicação pós golpe de 1964 que possui como tema a militância associada à 

guerrilha rural. Esta análise pretende demonstrar como o herói guerrilheiro é construído nessa 

narrativa, considerando, principalmente, o personagem Macedo que, apesar de ser um 

personagem secundário, possui grande relevância para o desenvolvimento das ações no 

romance. A análise consiste em traçar um paralelo entre Macedo e Paulo, o protagonista do 

romance, procurando mostrar como a constituição heróica das personagens, especialmente em 

Macedo, se apresenta imbuída de ambiguidade e de marcas do trauma advindas da tortura. 
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“O homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas 

aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe 

simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue 

escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade”. 

(SARTRE, 1970) 

Na década de 1960, com o início do regime de exceção no Brasil, houve um 

alastramento do termo Resistência entre os intelectuais, que usaram de seus 

conhecimentos para lutar e resistir através de canções e publicações escritas contra o 

inimigo que era o regime militar. Maria de Lúcia de Barros Camargo (2010, p.5) afirma: 

“Nesse período, a palavra “resistir” tem seu sentido potencializado, 

inclusive pelas metáforas bélicas que transformaram editores em 

partisans, livrarias e revistas em trincheiras, ou poemas em armas, 

incorporando aos atos culturais plus de sentidos, imersão na 

historicidade e formas de validação. Resistir culturalmente constituía 

ato único e legítimo a ser empreendido pela intelectualidade brasileira 

“progressista” diante do inimigo comum, o regime militar”. 

Os narradores de romance teriam o poder de traçar os caminhos da resistência 

em suas obras. Em meio a ideais contrários, dar vida a heróis ou vilões que lutarão por 

seus valores. Sendo assim, Bosi (2002) delimita duas idéias de Resistência, a que ele 

caracteriza como a resistência que é inerente à escrita, e a resistência sendo o tema da 



 

narrativa. A resistência inerente à escrita conjectura a “vida como ela é”; trata-se de 

modelos de realidade e experiência vivida, mas que não estão atados à eventos 

históricos, relaciona-se com os valores e os antivalores culturalmente determinados. A 

exemplo disso, Bosi seleciona A hora da estrela, de Clarice Lispector, como paradigma 

da literatura de resistência inerente à escrita. Já em relação à resistência como tema, o 

narrador precisa colher dados históricos advindos de determinado período em que houve 

um acontecimento para desenvolver sua história, que girará em torno da resistência, seja 

por meio de um regime de exceção, como é o caso do nosso corpus de pesquisa, ou por 

condições de exceção que ferem os valores humanos fundamentais, como é o caso da 

narrativa cinematográfica Cela 211, dirigido por Daniel Monzón, que trata sobre a busca 

de presidiários por melhores condições de vida no presídio, na qual um carcereiro, que é 

um dos protagonistas da história, passa a ser aliado do movimento.  

A Resistência tem início em um período datado; tem tempo e espaço. Porém, ela 

não se esgota em si, sendo perpetrada mesmo após o término das lutas, permanecendo 

em signos da resistência como produções artísticas como narrativas literárias. O 

romance Pessach, a travessia, de Carlos Heitor Cony, é considerado narrativa de 

resistência, pois se trata de uma publicação pós golpe de 1964 que possui como tema a 

militância associada à guerrilha rural. Isto posto, buscamos analisar as personagens 

desse romance, priorizando o protagonista, Paulo Simões, e uma personagem 

secundária, Macedo, de extrema importância para o desenrolar das ações do romance. 

Dito isto, passamos para as considerações acerca da constituição dos heróis na narrativa. 

 

O HERÓI EM PESSACH, A TRAVESSIA: UM ESTUDO DE CASO 

A palavra chave de nossas considerações: herói. Não somente herói, mas o 

heroísmo atrelado à morte, junto com a apartação do cotidiano conhecido. Heróis 

guerrilheiros que abriram mão de suas famílias, de seus empregos fixos, do conforto, da 

segurança, de uma visada apática a respeito das condições políticas e econômicas 

vivenciadas pela nação brasileira no momento em que esse herói decide pela luta. Lutar, 

no nível mais radical da militância, significou muitas vezes segurar uma arma, 

embrenhar-se na floresta (no caso da guerrilha rural) ou em abrigos marcados pela 

provisoriedade (no caso da guerrilha urbana), resistir contra um poder aparentemente 

maior, recusar a inércia, a apatia, o descaso.  

De Carlos Heitor Cony Pessach, a travessia é um romance que foi publicado em 

1967 e reeditado em 1975, pela editora Civilização Brasileira. E em 1997 pela 

Companhia das Letras. O livro se divide em duas partes, a primeira é “PESSACH (a 

passagem por cima)”; a segunda é intitulada “A Travessia”. O aspecto escolhido a ser 



 

estudado no romance Pessach, a travessia é como se dá a constituição do herói na 

narrativa, priorizando o estudo das personagens Paulo (protagonista) e Macedo 

(personagem secundário). 

O romance se concentra na figura de Paulo Simões, um escritor de quarenta anos 

sem muitas preocupações, estático, egoísta, indiferente aos problemas do mundo, 

mesmo após o primeiro contato através de um amigo – Silvio – com os problemas e 

lutas militantes resistente ao cenário político da época: 

“ – Paulo, você, como todos nós, está na encruzilhada. O país, a 

humanidade, estão na encruzilhada. Só há duas atitudes: ou ficamos 

sentados, à beira da estrada, sem tomar nenhum dos caminhos, ou 

optamos por um deles. Creio que você como homem, como escritor, 

não gostará de ficar sentado. Afinal, você não se preparou durante 

tantos anos para, na idade madura, sentar-se à beira da estrada. Assim, 

só lhe restam dois caminhos, que são a outra ponta da alternativa 

inicial. Pois venho propor o meu caminho, que pode ser o nosso 

caminho: numa palavra simples, pequena e perigosa, a luta” (CONY, 

1997. p.30) 

Paulo não entende a luta de Silvio, então este enumera os problemas mais graves 

do país: suspensão das liberdades públicas e individuais, empobrecimento brutal das 

classes médias, a faixa maior da população vivendo na miséria absoluta, degradação da 

pessoa humana, violências policiais, torturas, assassínios. Tais enumerações eram fatos 

corriqueiros durante o período do regime de exceção no Brasil, a partir de 1964, 

demonstrando o cuidado do autor em aproximar dados historiográficos de sua escrita 

ficcional. Para Silvio é inaceitável que as pessoas sejam condescendentes a tais 

situações sem fazer nada, acusando-as por isso até de cumplicidade criminosa. Porém, 

para Paulo, o fato de ele ter assinado alguns manifestos contra um punhado de coisas já 

lhe bastava. Silvio oferece-lhe o fuzil, a luta armada, uma honra que Paulo veemente 

recusa, como é possível perceber no fragmento a seguir: 

“– Pois estou dizendo agora: o plano é impossível, pelo menos naquilo 

que me diz respeito. É impossível para mim. Precisaria acreditar 

suficientemente numa coisa para chegar ao ponto de lutar por ela. É 

simples. Creio que todo mundo seja assim”. (CONY, 1997. p.34) 

Podemos notar que escritor (falamos aqui de Paulo) não crê na causa, por isso 

recusa a luta. Mas a conversa com Sílvio termina por lembrá-lo dos ideais sobre os 

quais escreveu quando mais jovem, deixando-nos a pista de que há um herói 

adormecido dentro do, aparentemente, menos engajado homem existente. O trecho do 

livro antigo do escritor era esse: 



 

“ – “A única certeza que possuo é essa: a da minha morte. Não sei se 

acabo de dar o laço dessa gravata, não sei se chego ao fim desse dia ou 

se tomo conta dos cachorros do dalai-lama. Só de uma coisa eu sei: 

vou morrer. Aceito a morte, seria burrice fugir dela, ou não assimilá-

la. Se é a minha única certeza, tenho de preparar-me para ela, ou, se 

possível, prepará-la para mim. Não quero morrer de velhice ou de 

moléstia. Os samurais japoneses consideravam a morte natural, a 

morte por moléstia, como nódoa infame, abominável. Tampouco terei 

motivos para o suicídio. Mas não suportarei a morte na cama, a 

próstata inflamada, urinas presas ou soltas, sondas, algodões 

embebidos em éter, escarros, a repugnante liturgia da morte. Não vou 

esperar pelo câncer reto ou do piloto, nem o insulto cerebral. Antes 

que a vida me insulte, eu insultarei a vida: me engajo numa luta – não 

há cruzadas para defender o túmulo do Salvados, é pena – e a ela me 

entrego com ferocidade. Talvez consiga ser herói”.” (CONY, 1997. 

p.36) 

Na primeira parte, “A passagem por cima”, encontramos um sujeito 

desinteressado e intratável. O título da primeira parte pode significar a passagem por 

cima de si mesmo, de sua vida, de suas crenças e de sua inércia. A busca pela liberdade: 

 “...Pessach é a festa judaica que celebra o êxodo, a passagem do mar 

vermelho, a fuga do cativeiro, a procura da terá prometida, e, 

sobretudo, a passagem do Anjo que poupou os primogênitos hebreus. 

O Anjo passou por cima. Tem muitos significados” (CONY, 1997. 

p.166) 

Na “passagem por cima” é quando todas essas coisas vêm à tona e as decisões de 

Paulo passam a fazer parte de algo muito maior do que a simples vida de um escritor. 

Na conversa com Sílvio, Paulo acredita que apenas assinando manifestos estará 

ajudando à causa. Pouco lhe preocupa a causa, sim, mas mesmo assim o faz. Mesmo 

que não perceba, Ana Maria – filha de Paulo – herdou o espírito aventureiro e militante 

que o pai possuía na juventude, aquele que o faz querer morrer por uma causa nobre, ser 

herói. Silvio plantou uma semente, mas somente se o solo estiver propenso à vida é que 

irá surgir uma muda, para então crescer uma árvore. A partir da Passagem Por Cima é 

que a história de Paulo Simões irá se cruzar com a experiência da militância. E todas as 

decisões que o herói da narrativa toma serão somente suas.  

Através de uma série de acasos, o protagonista da história se vê preso em um 

esconderijo militante. A partir da segunda parte do livro, intitulada A TRAVESSIA, que 

se passa em sua maior parte em um campo de treinamento de militantes, tomamos 



 

conhecimento de um ser peculiar: Macedo, o líder daquela célula de guerrilheiros e 

herói de caráter ambíguo. 

Macedo é um homem severo, arrogante, obscuro e tão intratável quanto Paulo; 

tem o corpo cheio de estigmas: cicatrizes advindas de torturas sofridas nas mãos do 

braço armado do regime. Torturas que deixaram seus olhos tatuados por essas cicatrizes 

e os órgãos genitais, imprestáveis, após serem queimados por maçarico, fazendo-o um 

homem impotente e manco, e que sente diariamente dores constantes nas regiões 

inferiores. Suas marcas de mutilação são profundas, transcendem o corpo físico, elas 

dilaceram Macedo também como ser humano, nos levando a avaliar que ele representa 

ao mesmo tempo o herói – líder guerrilheiro, inteligente, eficaz comandante de um 

pequeno exército de militantes – quanto o anti herói, um monstro, capaz de matar um 

companheiro e de abusar sexualmente de Vera (mesmo que se arrependa desse ato 

posteriormente), outra guerrilheira de extrema importância para o desenrolar dos 

acontecimentos na história. Vejamos como essa face autoritária e desumana de Macedo 

é apresentada por Paulo, em um relato em primeira pessoa:  

“Tomo distância e entro com o pé em cima da porta, arrebentando-a. 

diante de mim, mais ou menos o que esperava ver, com algumas 

surpresas: Macedo está nu, de chicote à mão. Entre as pernas, tem 

uma coisa estorricada, disforme, sem cor. Na cama, o crioulo, também 

nu, possui Vera. Há pedaços de batina vermelha em volta do leito, o 

lençol sujo de sangue.” (Cony, 1997 p.194) 

Com o desenrolar da trama, Paulo, Macedo, Vera e mais dois companheiros de 

guerrilha se vêem sozinhos no meio de uma floresta tentando fugir para outro país, para 

salvar as suas vidas. Eles vão em busca de exílio, pois, se ficarem, sabem que só lhes 

restará a morte. Eles caminham à noite, se escondem de dia. No meio de sua fuga na 

madrugada do terceiro dia, eles se deparam com umas barracas de soldados. Macedo 

decide jogar uma granada entre as duas barracas e ordena para Vera e Paulo fazerem 

fogo rasteiro. Após a explosão, eles descobrem que estão sendo atacados por mais 

homens do que aqueles avistados nas duas barracas. Os dois homens que ainda estavam 

com eles foram mortos. Os três restantes seguem o caminho, em busca de 

permanecerem vivos. Eles encontram uma vala e se escondem perto o suficiente da 

fronteira para a verem do alto de um galho de árvore. Macedo e Paulo notam que estão 

vindo soldados do lado da fronteira à procura deles. Macedo decide que Vera e Paulo 

atirarão do esconderijo, enquanto ele irá para a estrada, na frente dos soldados, e 

explodirá uma granada. Todos sabem que ele irá morrer, mas ele se sacrifica para dar a 

chance de alguém atravessar a fronteira vivo. Ele rasteja, se levanta e de braços abertos 

joga a primeira granada, que explode entre as duas alas de soldados. A segunda granada 

não chega nem a três metros dele quando ela explode, e os tiros de metralhadora passam 



 

por todo o seu corpo. Desse modo, Macedo sacrifica sua vida em nome da vida dos 

companheiros – maior ato heróico possível. Vera também se sacrifica por Paulo, se 

colocando na frente de uma bala que pegaria nele. Ao chegar ao limite da fronteira 

Paulo enterra a metralhadora e inicia a travessia do rio. De um lado a morte, do outro o 

nada. Ele vai em direção ao nada, mas repentinamente, quando já estava seguro desiste, 

retorna, desenterra a metralhadora e segue o caminho em direção aos soldados dos quais 

fugia.  

Assim termina a narrativa do romance Pessach, a travessia. No seu silêncio 

final, a narrativa não nos conta o destino já selado de Paulo, mas o leitor intuí a 

celebração da morte do guerrilheiro como sacrifício, como forma de honrar uma luta 

perdida tanto na escrita, quanto na História.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tudo o que aconteceu com Paulo Simões foi por escolha dele. A semente foi 

implantada, mas ele a regou. Ele deu carona para Vera, ele parou o carro e decidiu 

trazer o torturado para a fazenda, ele decidiu comprar as passagens para Porto Alegre, 

ele aceitou resolver “o caso de Silvio”, primeiramente. Tudo faz parte de um ideário 

escondido no interior de Paulo. Uma busca por uma meta, um motivo para viver ou 

morrer. Aos seus quarenta anos, ele se encontrava em uma vida insignificante. Paulo foi 

o último sobrevivente daquele grupo. Com uma arma na mão, ele foi caçar a sua 

liberdade e a sua morte com glória. E nesse sentido cumpre algo com o qual esteve 

comprometido no decorrer de sua entrega à militância: se for para morrer, que seja em 

batalha, como um herói, como ele mesmo escreveu no seu livro. 

Em relação à Macedo, podemos considerar sua a personalidade ambígua como 

advinda dos traumas vividos. Desde muito jovem, Macedo se entregou completamente à 

causa militante: buscando direitos, liberdade. Lutando pelos valores que lhe eram caros. 

Essa luta deixou muitas marcas, umas corpóreas, como as cicatrizes ao redor dos olhos e 

os órgãos genitais queimados, fazendo-o manco, como na personalidade do 

personagem, mesclando em um só um homem autoritário, amargurado e hostil com um 

homem capaz de dar sua vida pelas vidas dos companheiros. 

Os heróis guerrilheiros empenharam mais do que seus tempos e esforços para 

lutar contra o braço armado da ditadura militar de 1964. Eles sacrificaram suas vidas 

pelos valores e ideais que possuíam, sendo mortos pelos militares. Os heróis 

guerrilheiros construídos por Cony em Pessach, a travessia retratam as lutas e os fins 

que tiveram muitos heróis que viveram no Brasil no período do regime militar. 
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