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FIGURAÇÕES DA INOCÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA 

Andressa Marques Pinto (UFJF)1 

RESUMO: A hipótese que se pretendemos desenvolver neste trabalho é de que a figuração da 
inocência pode ser vista como um operador fecundo para se pensar a identidade brasileira. Para 
tanto, faremos o movimento de leitura do passado formulado por Benjamin (2012), em “Sobre o 
conceito de História”, partindo do presente, o qual aponta que “NINGUÉM É INOCENTE” 

(FERRÉZ, 2006), para refletir desde quando somos inocentes e a quem interessa a afirmação de 
dessa inocência. Para isso, faremos uma leitura do conto “O plano”, de Ferréz (2006), no qual 
encontra-se a negação da inocência anteriormente mencionada – apontando a relevância do lugar 
de enunciação de que parte tal negação –, e da Carta de Caminha, articulando-a ao sistema 
literário (CANDIDO, 2007) ao qual pertence, o Romantismo, para apontar em que medida tal 
documento foi tornado o texto inaugural da construção de uma identidade brasileira que fez 
fortuna no imaginário cultural do país. 
Palavras-chave: Identidade. Inocência. Literatura Brasileira. 
 

“O historicismo contenta-se em estabelecer um nexo causal entre vários momentos da história. Mas 

nenhum fato, meramente por ser causa, é só por isso um fato histórico. Ele se transforma em fato 

histórico postumamente, graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios” 

(BENJAMIN, 2012, p. 252). 

 

“E quer saber? 

NINGUÉM É INOCENTE EM SÃO PAULO. 

Somos culpados. 

Culpados. 

Culpados também.  

(FERRÉZ, 2006, p. 16). 

 

“Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior” (Caminha, 2015, p. 112). 

Introdução 

As três citações que servem de epígrafe a este trabalho são as diretrizes essências 

da reflexão que aqui se pretende fazer. Em “Sobre o conceito de história”, texto do qual 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários, da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. 
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a citação de Walter Benjamin supracitada foi retirada, o pensador alemão elenca dezoito 

teses sobre a história que colocam em relevo a ideia de construção do passado a partir do 

olhar do presente. Tal perspectiva se opõe à visão historicista que pensa a história a partir 

de uma sucessão de fatos que demonstram a caminhada da humanidade rumo ao 

progresso. Divergindo desta concepção, Benjamin demonstra a necessidade de se pensar 

em um conceito de história que corresponda ao ensinamento vindo da tradição do 

oprimido, a qual “nos ensina que o ‘estado de exceção’ (‘Ausnahmezustand’) em que 

vivemos é a regra” (BENJAMIN, 2012, p. 245).  

A metáfora do “anjo da história”, desenvolvida na nona tese, bem explicita tal 

concepção. A partir do quadro de Klee, “Angelus Novus”, Benjamin cria a imagem do 

anjo da história, que se volta para o passado no qual vê um amontoado de ruínas que 

pertencem a uma catástrofe única. O desejo do anjo é “acordar os mortos e juntar os 

fragmentos” (BENJAMIN, 2012, p. 245), porém, uma tempestade prende as suas asas 

com tamanha força que o impede de fechá-las, tal movimento o impele para o futuro, para 

o qual ele dá as costas, “é essa tempestade que chamamos de progresso” (BENJAMIN, 

2012, p. 245). Enquanto volta para o passado e rejeita o futuro, o anjo vê que “o 

amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu” (BENJAMIN, 2012, p. 245), ou seja, 

ele percebe que a catástrofe continua no presente. Assim sendo, o papel do historiador, 

ou do cronista do passado, seria revirar os escombros, as ruínas, acordar os mortos e 

elencar os fragmentos que, a partir do olhar do presente, se articulam como rede que dá 

continuidade à catástrofe, ou seja, é a partir dos acontecimentos do presente que um 

evento do passado se torna um fato histórico, é papel do investigador do passado 

estabelecer essa relação. 

É a partir desta ótica que se faz possível a aproximação das duas outras epígrafes 

que abrem este trabalho. A negação da inocência feita por Ferréz, autor do cenário 

literário contemporâneo denominado Literatura Marginal, permite perceber como fato 

histórico a afirmação da inocência a partir de Caminha na Carta que escreve ao rei de 

Portugal, D. Manuel, para dar conta do achamento do Brasil. Isso feito, ou seja, ativar a 

afirmação da inocência feita por Caminha como um fato histórico, ativa-se, também, uma 

perspectiva de leitura da cultura brasileira pela figuração da inocência. A negação da 

inocência feita por Ferréz, a partir desta leitura, permite vislumbrar uma mudança 

paradigmática na representação identitária na literatura contemporânea, ou seja, a 

negação do paradigma da inocência ancorado no plano inaugural da construção identitária 

do Brasil que é a Carta de Caminha.  

3193

Ana
Pencil



3 
 

A hipótese que pretendemos desenvolver neste trabalho, portanto, é de que a 

figuração da inocência pode ser vista como um operador fecundo para se pensar a cultura 

e a identidade brasileira. Para tanto, faremos o movimento de leitura do passado 

formulado por Benjamin, ou seja, partiremos do presente, o qual aponta que “NINGUÉM 

É INOCENTE EM SÃO PAULO” (FERRÉZ, 2006, p. 16), para refletir desde quando 

somos inocentes e a quem interessa nossa inocência. Para isso, faremos uma leitura do 

conto “O plano”, de Ferréz, no qual encontra-se a negação da inocência até agora 

mencionada neste trabalho, e da Carta de Caminha, articulada ao sistema literário ao qual 

pertence, o Romantismo2, para apontar em que medida ela é tornada o texto inaugural da 

construção de uma identidade brasileira que fez fortuna no imaginário cultural do país. 

Ninguém é inocente 

 O “O plano”, de Ferréz, faz parte do livro de contos Ninguém é inocente em São 

Paulo, publicado em 2006. Como aponta Faria, o livro “representa na obra de seu autor 

uma sensível mudança em relação ao foco temático privilegiado nos seus dois romances 

anteriores [Capão Pecado (2000) e Manual Prático do Ódio (2003)] e no olhar assumido 

pelos autores ligados à literatura marginal/periférica de forma geral” (FARIA, 2015, p. 

1). Isso se dá pela apropriação do espaço urbano, que pode ser observada no livro, através 

do olhar e da presença da periferia. Nessa perspectiva, como aponta Faria,  

 

pode-se generalizar, sem erro, que Ferréz é um autor de narrativas 
urbanas, antes de periféricas (ou que a própria periferia, [...] é uma 
condição das cidades). Dessa forma, suas obras tomam a cidade não 
apenas como ambientes dos enredos, mas como elemento configurador 
da trama, condicionante das personagens e (por que não?) definidor de 
uma escrita (FARIA, 2015, p. 1). 

 

 Essa apropriação da cidade, para além da periferia, operada por Ferréz, é bastante 

significativa na medida em que esse movimento promove duas importantes 

consequências: a incorporação da periferia como condição do espaço urbano, como 

aponta Faria (2015), e a filiação do autor a outra tradição da literatura brasileira, a 

literatura urbana. A importância desta filiação reside no fato de a voz narrativa de Ferréz, 

e dos autores da literatura marginal como um todo, estar diretamente atrelada ao lugar de 

                                                           
2 Embora seja um texto escrito no seiscentos, a partir a concepção de sistema literário de Antônio Candido 
(2007), consideramos que a Carta de Caminha pertença ao sistema literário do oitocentos, ou seja, do 
Romantismo, na medida em que fora incorporada ao imaginário literário, e também histórico, somente 
nesse momento. Esta ideia será melhor desenvolvida ao longo deste trabalho. 
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enunciação, a periferia, buscando a legitimidade da voz de novos sujeito discursivos até 

então representados na literatura brasileira a partir de uma voz que não era a sua, a partir 

de um olhar desde fora da periferia, como demonstra o próprio Ferréz: “Não somos o 

retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto” (FERRÉZ, 

2005, p. 15) . 

Assim sendo, pode-se afirmar que a literatura marginal/periférica constitui-se em 

uma cena literária em que “a literatura passa a ser utilizada enquanto veículo de um 

discurso de agenciamento político que resulta na busca pela produção de um espaço 

literário próprio dentro de uma esfera hegemônica” (PATROCÍNIO, 2015, p. 461). 

Portanto, ao ser um autor da literatura marginal tanto quanto um autor da literatura urbana, 

Ferréz promove uma desestabilização dessa “esfera hegemônica”, promovendo, portanto, 

uma descentralização do discurso no contexto da literatura brasileira e legitimando a voz 

que emerge deste espaço constituinte da condição urbana que é a periferia. 

 Como apontam Faria, Penna e Patrocínio (2015), a designação marginal não é 

inédita nas letras brasileiras, podendo ser percebida, sobretudo  

 

em três modalidades distintas. A primeira, ligada à contra-cultura, teve 
principal eco em manifestações desde o fim dos anos 1960, de vocação 
tropicalista e pós-tropicalista [...]. A segunda passa pela relação tensa 
com o mercado editorial e por certo desencanto político do grupo de 
poetas associados ao que se convencionou chamar de “geração 

Mimeógrafo” [...]. A terceira é a que enfoca, no discurso ficcional, os 

grupos marginalizados social e economicamente, e encontra diversos e 
variados tipos de representação na literatura do período, como o teatro 
de Plínio Marcos, e a prosa de João Antônio e José Louzeiro (FARIA; 
PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 25). 

 

 Assim sendo, a diferença da proposta contemporânea da literatura marginal reside 

no fato de seus autores serem moradores da periferia, do “espaço subalternizado que serve 

de inspiração e tema para suas obras” (FARIA; PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 20) e 

por tratar-se de “um fenômeno que utiliza formas de atuação claramente inspiradas em 

métodos de organizações sociocomunitárias, no que consiste em um novo modo de 

constituição de movimentos literários, até então desconhecidos no Brasil” (FARIA; 

PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 25, grifo dos autores). Portanto, a presença desses 

autores na literatura brasileira promove um debate acerca da necessidade de se pensar 

novos sujeitos discursivos e, por consequência, novas representações identitárias. 
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 Neste ínterim, no movimento de apropriação da cidade, que aparece em “O 

plano”, é bastante interessante o olhar que lança o narrador, que é o próprio autor, não 

somente sob esse espaço, mas também sob a lógica de seu funcionamento. Durante o 

trajeto, feito no transporte público, do centro para a periferia, o narrador tece reflexões 

sobre tal lógica muito válidas para nossa análise: 

 

Os pés descalços, sujos como a mente da elite, o plano vai bem, 
todos resignados, cada um uma sequela, chamados desgraçados, 
nunca têm no bolso o dobro de cinco, nunca passaram na rua da 
Confluência da Forquilha, e, se passaram, pararam, entraram nos 
apartamentos, fritaram rosbife, prepararam lindos pratos e em 
casa nem o ovo é esperado, cuidam da segurança dos outros e em 
casa nem isso sonham em ter (FERRÉZ, 2006 p. 15). 

 

 O olhar do narrador, que encontra-se em trânsito do centro para a periferia, é capaz 

de capturar não somente a segregação do espaço, mas em que medida ela é reflexo da 

segregação social. Mais do que isso, Ferréz evidencia “o plano” que há por trás desse 

sistema: 

 

Não me admira que o plano funcione, os pensamentos são vadios, 
afinal essa é a soma de tudo, quem? O rei do ponto? Esse tá 
sossegado, só contando dinheiro. Informação? Não! O povo é 
leigo, não entende, então não complica, o assunto na favela aqui 
não vinga seu manual prático do ódio, só Casa dos Artistas, 
discutir na favela só se o Corinthians é campeão ou não 
(FERRÉZ, 2006 p. 16). 

 

Esse contexto de segregação e falta de reflexão apresentam-se como cenário ideal 

para o funcionamento do plano, que além do mais, conta com a cordialidade, explicitada 

pelo narrador ao apontar que “o meu povo é assim, vive de paixão, o ideal revolucionário 

também é pura paixão, muitos amam Lucimares, muitos amam Marias, Josefas, 

Dorotéias, e, na transubstanciação da dor, um tiro mata um empresário no posto, o plano 

funciona” (FERRÉZ, 2006 p. 16). A transubstanciação da dor em violência aparece como 

característica das relações socais no Brasil e, a princípio, parece ser comum àqueles que 

carregam o signo da exclusão do pacto civilizatório – em “meu povo é assim, vive de 

paixão”, entende-se por “meu povo” os moradores da periferia. 

Contudo, um olhar mais atento é capaz de demonstrar que a existência de pessoas 

marginalizadas, social e economicamente, por si só coloca em evidência a frustração de 
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um ideal brasileiro de civilização. Porém, vale lembrar que o projeto civilizatório do 

Brasil, iniciado com a empresa colonizadora, trouxe consigo o paradoxo da barbárie. 

Portanto, como aponta Pereira (2003, p. 198), “vista diacronicamente, a história desse 

processo civilizador deixa ver as escolhas violentas que foram feitas na sua 

implementação no Brasil. Violência encoberta por discursos sedutores de civilização e 

formalidade. Sendo assim, a prática violenta e criminosa relatada por Ferréz “não se deve 

exclusivamente ao fato da falência do projeto civilizador entre nós” (PEREIRA, 2003, p. 

198), muito pelo contrário, evidencia a permanência da violência como traço 

característico das relações sociais e dos mecanismos de controle da sociabilidade no 

Brasil desde sua fundação, ou seja, a segregação social e a violência fazem parte do plano, 

manifestando-se desde o ato colonizador em si, que é sempre violento, passando pela 

instituição da escravidão no Império colonial e sua manutenção após a Independência, até 

a instauração da República, que se deu com forte repressão àqueles contrários a ela, como 

bem ilustra o destino de Canudos.  Nas palavras de Nogueira (2015, p. 85), 

 

A sociedade brasileira descende de experiências extremamente 
dolorosas de sujeição e violência, as quais nunca foram inteira e 
conscientemente superadas. As dificuldades impostas para emperrar a 
elaboração de nossas perdas coletivas (à vista do que ocorre igualmente 
em relação à última ditadura) impedem uma compreensão nítida e 
totalizante da nossa sociabilidade, pois certos mecanismos que visam 
controlá-la permanecem obscurecidos. Sob tais condições, os traumas 
constitutivos de nossa gente retornam, continuamente, em diversas 
fantasmagorias. 

 

É nessa perspectiva que a afirmação que faz Ferréz no conto que agora analisamos: 

“E quer saber? NINGUÉM É INOCENTE EM SÃO PAULO. Somos todos culpados. 

Culpados. Culpados também.” (FERRÉZ, 2006 p. 16, grifo do autor), é sobremaneira 

importante para repensar a constituição identitária no Brasil, pois esta negação da 

inocência revela uma tomada de consciência por parte daqueles que sempre estiveram à 

margem do processo civilizatório, não somente como sujeitos dotados de voz, mas como 

sujeitos conscientes de que a segregação social, exploração e violência constituem um 

plano e que, portanto, pode ser sabotado. 

Não podemos perder de vista o lugar social de onde emerge essa voz que se declara 

culpada, a periferia, e as implicações políticas que isso acarreta, uma vez que a escrita, 

nesse contexto, é estratégia de desestabilização do sistema, como mencionado 

anteriormente. O narrador deixa claro seu posicionamento, sabe qual é o plano e não vai 
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compactuar com ele, sua sabotagem vai desde a rejeição da prática da violência contra os 

seus até a prática da escrita: “Tô no buzão ainda e um maluco me encara, vai se foder, 

você é meu espelho, não vou quebrar meu reflexo, mas a maioria quebra, faz o que o 

sistema quer” (FERRÉZ, 2006 p. 17, grifo nosso); “o ônibus balança que só a porra, tenho 

até desgosto de continuar a escrever, mas comigo o plano não funciona” (FERRÉZ, 2006 

p. 17, grifo nosso)”.  

Ao afirmar sua culpa e, mais que isso, ao afirmar que “somos [todos] culpados”, 

Ferréz desestabiliza uma ideia de violência, paradoxalmente vinculada à inocência, de 

representação recorrente na nossa literatura, uma vez que ele se recusa a praticar a 

violência gratuita contra seu semelhante, mas aponta que a maioria não faz isso, ou seja, 

faz exatamente o que o plano determina. Isso demonstra, por outro lado, que a consciência 

acerca do plano e a recusa de participar dele vem da voz enunciativa do conto, ou seja, 

do autor, mas não necessariamente partilhada por todos aqueles aos quais pretende dar 

voz, os moradores da periferia.  

Roberto Círio Nogueira (2015) evidencia essa percepção da violência atrelada à 

inocência ao reunir as seguintes considerações de autores como Guimarães Rosa, segundo 

o qual a falta de consciência do pecado original em que vivem suas personagens faz com 

que os crimes por eles cometidos sejam inocentes; Rubem Fonseca, para quem alguns 

crimes são tão inocentes que não podem ser considerados crimes; e Clarice Lispector, que 

percebe que a angústia pela morte de Mineirinho, um facínora, lhe é causada pela 

suposição de que sua violência é inocente, “não nas consequências, mas em si inocente 

como a de um filho de quem o pai não tomou conta” (LISPECTOR, 1964, p. 252 apud 

NOGUEIRA, 2015, p. 77). Assim sendo, é a evidenciação do conhecimento de que existe 

um plano que faz com Ferréz nos coloque a todos como culpados, somos culpados na 

medida em que permitimos a manutenção de seu funcionamento, somos culpados na 

medida em que afirmamos e reafirmamos nossa inocência. Portanto, ao contrário dos 

autores acima elencados, os quais conjugam a ideia de inocência, paradoxalmente, com a 

violência, Ferréz aponta que é somente a partir da negação da inocência que o plano pode 

ser sabotado, além de apontar para a sua roupagem ideológica, a que particularmente nos 

interessa.  

A declaração de culpa e, consequentemente, a negação da inocência, que significa 

a tomada de consciência de um plano que determina as relações sociais pautadas na 

desigualdade, exploração e violência de todos contra todos, e a intenção direta de 

sabotagem desse plano por parte daqueles que sempre foram subalternizados, por si só já 
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é um fato de grande importância.  Entretanto, tal declaração nos permite tecer reflexões 

mais profundas na medida em que nos leva a vislumbrar uma mudança de paradigma de 

representação identitária calcada na inocência, uma vez que ela só pode ser negada na 

medida em que fora anteriormente afirmada. Mais do que isso, a negação da inocência, a 

partir do lugar de enunciação que é feita, demonstra a emergência de se repensar a 

constituição da identidade brasileira levando em conta a percepção de vozes que foram 

por muito tempo caladas. A inocência, portanto, se apresenta como uma categoria 

constitutiva da identidade nacional que, ao ser negada, aponta para a necessidade de 

evidenciar por quem e a interesse de quem fora afirmada. É esta a reflexão que se propõe 

na próxima seção.  

A carta de Caminha e a afirmação da inocência  

Ao constatar que os nativos das terras recém descobertas viviam nus, Pero Vaz de 

Caminha relata ao rei D. Manuel que “a inocência desta gente é tal que a de Adão não 

seria maior” (CAMINHA, 2015, p. 112, grifo nosso). O escrivão português não poderia 

imaginar que suas palavras inauguravam, no plano do discurso, a afirmação de um traço 

da identidade da nação que viria a ser o Brasil. Vários são os trechos da Carta em que o 

adjetivo inocente é conferido aos indígenas. Na tentativa de transmitir o mais 

plasticamente possível a imagem do povo recém descoberto à coroa portuguesa, Caminha 

diz, por exemplo, que a “feição deles é serem pardos, de maneira de avermelhados, de 

bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o 

menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como 

em mostrar o rosto” (CAMINHA, 2015, p. 90, grifo nosso). Essa inocência, que muito 

contribuía para a construção da imagem de um povo cuja vivência se compara a um estado 

pré-adâmico, bem correspondia ao imaginário acerca da existência de terras semelhantes 

ao jardim do Éden vigente à época, o que fica bem evidente quando Caminha afirma que 

“a inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria maior” (CAMINHA, 2015, p. 112).  

Por outro lado, a afirmação da inocência dos indígenas por parte de Caminha 

dissimula os principais interesse daquela expedição a terras desconhecidas, interesses 

esses que nada tinham de inocentes: a dominação e exploração de novos povos. Assim 

sendo, a potencial facilidade de dominação daquele povo, encoberta, vale ressaltar, em 

intenções religiosas, fica evidenciada, sobretudo, em dois trechos da Carta, a saber: 

“Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo 

cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença”; “Ora 
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veja Vossa Alteza se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o 

que pertence à sua salvação” (CAMINHA, p. 112). 

Enviada à Portugal, a Carta cumpre sua função: informar o rei sobre a terra e a 

gente recém descobertas. Isso feito, a carta permanece arquivada durante pouco mais de 

dois séculos até vir a público pela primeira vez em 1817 através do padre e historiador 

Manuel Aires de Casal. Desde essa primeira edição, repleta de recortes que pretendiam 

encobrir, sobretudo, o olhar sexual do português para as índias, a Carta foi sendo 

reproduzida em edições cada vez mais fiéis ao longo do oitocentos. É durante este século 

que as várias leituras do documento passam a desenhar “uma comunidade imaginária” 

(SANTIAGO, 2006, p. 233) para a nação que acabara de “conquistar sua independência”. 

É, portanto, no contexto da formação da nacionalidade do Brasil que a Carta de Caminha, 

é dotada de caráter literário e adotada como a “certidão de nascimento do Brasil”. Assim 

sendo, embora tenha sido escrita no século XV, sob o prisma da literatura de testemunho 

e de viagem da literatura portuguesa, no que se refere ao sistema literário do Brasil 

(CANDIDO, 2007), a Carta insere-se na tradição romântica, a qual encarregou-se de 

definir os traços da identidade nacional do país. Esse dado é sobremaneira importante 

para compreender o tipo de leitura que fomentou a inserção do documento na cultura 

brasileira, assim como as implicações para a construção de qual nacionalidade ela serviu. 

Uma vez inserida a partir do sistema literário do Romantismo no Brasil, a carta de 

Caminha foi retomada, também, em outro importante momento de discussões acerca da 

nossa nacionalidade, o Modernismo, pelo menos por dois nomes centrais do movimento, 

Oswald de Andrade e Mário de Andrade, contudo, a partir de um prisma interpretativo 

bastante diverso daquele adotado pelos românticos. Estes, sob a ânsia de definir nossa 

nacionalidade em oposição ao colonizador português, adotaram como modelo a seguir o 

pensamento francês, sobretudo sob a influência de Ferdinand Denis, desenvolvido em 

L’Histoire Littéraire du Brésil, que tem, nas palavras de Candido (2007, p. 644), as 

seguintes diretrizes: 

 

1) o Brasil precisa ter uma literatura independente; 2) esta literatura 
recebe suas características do meio, das raças e dos costumes próprios 
do país; 3) os índios são os brasileiros mais lídimos, devendo-se 
investigar as suas características poéticas e tomá-los como tema; 4) 
além do índio, são critérios de identificação nacional a descrição da 
natureza e dos costumes; 5) a religião não é característica nacional mas 
é elemento indispensável da nova literatura; 6) é preciso reconhecer a 
existência de uma literatura brasileira no passado e determinar quais os 
escritores que anunciam as correntes atuais. 
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Tais temas, “nunca seriamente investigados nem mesmo debatidos” (CANDIDO, 

2007, p. 644), foram tomados, dentre outros relatos, a partir descrição que fez Caminha 

em sua carta, a partir de então, visto como o documento que mais fielmente retratava a 

natureza e o lídimo brasileiro antes do contato com o europeu, o indígena. Assim sendo, 

a inserção da carta na cultura brasileira como fonte de definição da nacionalidade se dá 

acriticamente, ou seja, ignorando todas as evidências deixadas pelo escrivão português 

das intenções de exploração e dominação da terra e de seu gentio, e focando somente nos 

aspectos de exaltação da natureza e docilidade e inocência do indígena.

 Diferentemente dos românticos, os modernistas retomam a Carta através de uma 

leitura que procurou evidenciar tudo aquilo que os românticos negligenciaram. Assim 

sendo, em Pau Brasil (1925), por exemplo, Oswald de Andrade, em poemas que utilizam 

fragmentos da Carta praticamente inalterados, faz saltar todo o olhar de dominação 

presente no relato de Caminha. Exemplo disso é o poema “As meninas da gare”, que 

apenas com a inserção do título, que faz referência à prostituição, evidencia o interesse 

sexual do português pelas índias que descreve: “Eram três ou quatro moças bem moças e 

bem gentis / Com cabelos mui pretos pelas espadoas / E suas vergonhas tão altas e tão 

saradinhas / Que de nós as muito bem olharmos / Não tínhamos nenhuma vergonha” 

(ANDRADE, 2003, p. 108). 

 Mário de Andrade, na “Carta pras Icamiabas”, em Macunaíma (1928), também 

retoma a Carta de Caminha. Tal capítulo apresenta uma paródia do texto de Caminha, 

acrescido de frases de outros cronistas do século XVI e até mesmo de Rui Barbosa, em 

que o herói sem nenhum caráter descreve para as Icamiabas o seu trajeto na cidade grande, 

assim como faz uma grande explanação de diferenças de costumes e linguagens com as 

quais se deparou. 

 Nota-se, portanto, que a Carta de Caminha insere-se na tradição cultural brasileira 

como elemento primordial da delimitação da identidade nacional, sendo abordada, 

portanto, nos momentos essências de discussões acerca de tal temática nas nossas letras. 

Isso nos permite afirmar, portanto, que a inocência, tão fortemente destacada pelo 

escrivão, é um dos traços da nacionalidade brasileira. Tomada acriticamente pelos 

românticos, essa característica perdurou no imaginário acerca do Brasil e do brasileiro, 

sendo retomada vez ou outra na literatura. 

 Porém, assim como a Carta é lida sob ângulos diferentes de acordo com a época 

em que é retomada, a inocência também pode ser afirmada a partir de primas não 
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idealizantes. Exemplo disso são o poema “Os inocentes do Leblon”, de Carlos Drummond 

de Andrade, e “Os Inocentes”, de Rubem Fonseca, sendo o segundo uma retomada 

intertextual do primeiro. Em seu poema, Drummond enfatiza que os banhistas da praia 

do Leblon, “inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram”, e não percebem que o 

navio que entra nas águas em que se refrescam pode trazer “um grama de rádio”. Rubem 

Fonseca, retomando o mote drummondiano, narra a história de um cadáver que é jogado 

nas areias da praia pelo mar. O repúdio dos banhistas pela “coisa morta” faz com que eles 

se instalem longe do cadáver, que deixa um espaço vazio no meio da multidão após ser 

retirado, no que chega a família e diz “Olha, parece que reservaram lugar para nós” 

(FONSECA, 1994, p. 349). É a inocência dessa gente que faz com que não percebam que 

seu bem-estar só pôde ser garantido sob a memória “da coisa morta”. Assim sendo, a 

inocência serve àqueles que desejam encobrir um passado, ou mesmo um presente, 

marcado pela violência. É este o encobrimento promovido pelos românticos que, ao 

adotarem o discurso acerca da inocência do indígena encobriram a violência do processo 

colonizador. Assim sendo, a retomada da Carta de Caminha feita pelos modernistas e da 

inocência promovida por Drummond e Fonseca, procura efetuar o desnudamento desta 

faceta da violência encoberta pelos românticos, o que nos possibilita afirmar que 

juntamente com a alegação da inocência há o encobrimento da violência. 

Considerações Finais 

 As reflexões tecidas ao longo deste trabalho procuraram evidenciar que a 

figuração da inocência pode ser tomada como uma chave de leitura produtiva para se 

pensar a identidade nacional brasileira. Sob essa perspectiva, a negação da violência que 

aparece no conto de Ferréz aponta para uma mudança de paradigma da representação da 

identidade nacional a partir da literatura contemporânea, sobretudo daquela que 

desestabiliza lugares hegemônicos a partir a tomada de voz daqueles que, marginalizados 

economicamente, sempre tiveram sua identidade representada a partir do olhar do outro. 

 Na medida em que possibilita vislumbrar um novo prisma de leitura para a 

representação identitária, as palavras de Ferréz nos impõe a necessidade de revisitar a 

construção identitária e cultural do Brasil sob o signo da inocência, sendo a Carta de 

Caminha, como procuramos evidenciar, o documento que primeiro afirma esse traço. 

Assim sendo, a breve incursão feita nos dois momentos essenciais de formação da 

identidade brasileira, o Romantismo e o Modernismo, demonstram que não somente a 

Carta, mas também a inocência, são paradigmas importantes a serem revisitados, sendo 
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a inocência uma figuração passível de mapeamento nas nossas letras, como demonstra 

não somente as palavras de Ferréz, mas também as de Drummond e Fonseca, cuja 

recorrência e intertextualidade nos faz pensar em uma tradição de representatividade 

identitária.  
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