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 Resumo: O que analisamos neste trabalho é a forma como o engajamento político e social de 

Sciacia atinge, em forma de literatura, o ápice de reconhecimento após a publicação de Il giorno 

della civeta (1961), primeiro romance a retratar a máfia mais parecida com a realidade da época. 

Seguido do romance A ciascuno il suo (1966), as duas obras são, até hoje, as maiores referências de 

ficção literária que trazem à reflexão do leitor os meios e os modos de ação desses grupos mafiosos, 

que utilizam como força motriz a alienação e a indiferença de seus subjugados.    
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   Introdução 

   O siciliano Leonardo Sciascia (1921-1989), nascido em Racalmuto, comuna italiana 

pertencente à província de Agrigento, foi um escritor consagrado na Itália. Atuou também 

como político, professor e jornalista. Ensaísta, poeta, contista e romancista, a produção 

literária de Sciascia passeou por vários gêneros e o autor ficou consagrado como o primeiro 

a levar o tema da “máfia” às páginas da ficção, dando à organização criminosa um aspecto 

mais real e menos folclórico, como era costume até a publicação do seu primeiro romance  

policial, Il giorno della civeta, em 1961. Antes disso, o autor já abordava o assunto em seus 

ensaios, chegando a ser considerado um mafiólogo1. Seguem-se a Il giorno della civeta 

outros dois romances policiais, A ciascuno il suo (1966) e Il contesto (1971), os quais 

formam uma espécie de trilogia de romances de denúncia.  

    Segundo o autor, em entrevista concedida a Marcelle Padovani, publicada sob o título 

La Sicilia come metafora (1979), ele só se transformou em um certo tipo de escritor graças 

ao seu posicionamento antifascista. Acredita que o fascismo não havia morrido até então e 

que sua sensibilidade ao regime continuava a ser muito forte, reconhecendo-o em qualquer 

lugar. “Il fascismo non è morto. Convinto di questo, sento una gran voglia di combattere, di 

impegnarmi di più, di essere sempre più deciso e intransigente, di mantenere un  

atteggiamento sempre polemico nei riguardi di qualsiasi potere”2 (SCIASCIA, 1979, p.85). 

                                                 
1 PULEIO, Bernardo. I sentirei di Sciascia. Palermo: Kalós, 2003. 
2 “O fascismo não está morto. Convencido disso, sinto um grande desejo de lutar, de me comprometer mais, 

de ser cada vez mais decidido e intransigente, de manter uma atitude sempre polêmica em relação a qualquer 

tipo de poder” (SCIASCIA, 1979, p.85, tradução nossa). 
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Quanto ao conceito de intelectual orgânico criado por Antônio Gramsci, refuta a associação 

de sua figura à terminologia, dizendo irritar-se com todas as definições de intelectuais por 

estarem atreladas a posicionamento político-partidário. “Se il concetto di ‘intellettuale’ è 

‘organico’ rispetto a um partido politico, allora io sono l’intellettuale più ‘disorganico’ o 

‘anorganico’ che possa esistere”3 (SCIASCIA, 1979, p.84).  

    Aliando o sistema de governo de Mussolini, com relação à sua forma de gestão, ao 

poder paralelo mafioso, Sciascia, intelectual a favor da razão, pró-democracia, crê ser 

necessário denunciar a existência da máfia, um problema, até então, tipicamente siciliano, e 

que era minimizado pelas autoridades, além de ser sempre visto como irrelevante e até 

mesmo inexistente pelos próprios sicilianos de sua época. Seus ensaios e romances têm 

como emblema levar ao conhecimento dos leitores não só a existência desse grupo, mas os 

seus mecanismos de atuação e as consequências, sempre ocultas, das ações desse grupo. 

Sciascia também se preocupa em revelar a aliança entre a organização criminosa e os 

políticos, mostrando que a corrupção dentro de entidades públicas é uma das formas de 

sustentação da criminalidade. 

    O escritor ficou conhecido pelo seu compromisso com a verdade, com a 

demonstração dos fatos de acordo com a realidade, como de fato são. Para ele, este era o 

papel da literatura: “(...) l’unica forma possibile di verità è quella dell’arte. Lo scrittore 

svela la verità decifrando la realtà e sollevandola alla superficie, in un certo senso 

semplificandola, anche rendendola più oscura, per come la realtà spesso è”4 (SCIASCIA, 

1979, p.87). 

      Além das denúncias contra a máfia e a preocupação com o retorno do fascismo, 

incomodava Sciascia a apatia, a não reação e a desmotivação dos sicilianos em relação aos 

sucessivos regimes de governo que passaram pela ilha ou pela Itália, após a unificação do 

país. É possível perceber, em suas obras, que ele interpretava esse entreguismo dos 

sicilianos como um empecilho ao progresso da ilha, porque o siciliano, ao não se 

incomodar, ao não falar sobre os problemas da Sicília, contribuía com a permanência dos 

                                                 
3 “Se o conceito de ‘intelectual’ é orgânico a respeito de um partido político, então eu sou o intelectual mais 

‘disorgânico’ o ‘anorgânico’ que possa existir” (SCIASCIA, 1979, p.84, tradução nossa) .  
4 “a única forma possível de verdade é a da arte. O escritor revela a verdade decifrando a realidade e 

elevando-a à superfície, simplificando-a de certo modo, tornando-a ainda mais obscura, como a realidade de 

fato é” (SCIASCIA, 1979, p.87, tradução nossa). 
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mesmos problemas e com a sedimentação do poder da máfia, porque não havia ninguém 

que os denunciasse à justiça. Ninguém testemunhava o que sabia sobre a organização 

criminosa: ao contrário, silenciava-se. Esse comportamento, conhecido como omertà (lei do 

silêncio) foi instituído na região da Sicília pela máfia e pode-se percebê-lo nos três 

romances que compõem a sua “trilogia de denúncia”. 

    Segundo o dicionário Treccani, a omertà, palavra napolitana variante de umiltà 

(humildade) é, originalmente, uma lei de silêncio que consiste em se manter sigilo sobre o 

nome do autor de um delito a fim de que o crime não se resolva pelas leis do Estado, mas 

pela vingança do ofendido. Com o tempo, ficou conhecida como a solidariedade entre a 

testemunha e os mandantes do crime testemunhado, resultando no silêncio do que foi visto 

ou descoberto pela testemunha. Essa “solidariedade” pode ser resultante de interesse entre 

ambas as partes ou resultante de temor de represália A omertà , então, tornou-se um pacto 

que se caracteriza pela  abstenção total de acusações, denúncia ou testemunhos dados à 

justiça, seja por qual motivo for.  

O autor já havia falado sobre tal solidariedade no ensaio “La mafia”, que compõe a 

obra Pirandello e la Sicilia (1996). Neste texto, ele menciona um sentimento de amizade 

presente no Sul da Itália, que equivale à cumplicidade, sacrífício e risco. Tal amizade, 

segundo sua análise, é inexistente no Norte do país. É um sentimento próprio dos habitantes 

do sul do país, por isso a máfia não teria se desenvolvido no Norte da Itália. O hábito do 

silêncio é uma prática constante dos personagens dos romances policiais O dia da coruja, A 

cada um o seu e A trama. Todos os personagens, moradores dos vilarejos onde se passa a 

narrativa, são caracterizados por silenciarem após o testemunho de um crime.  

Pela visão de Sciascia, ao considerarmos suas análises críticas da sociedade siciliana 

e ao percebermos a presença constante deste comportamento omertoso dos personagens de 

seus romances policiais, a omertà seria um dos principais meios pelos quais a máfia 

permaneceria impune. Há, porém, os personagens que rompem com essa lei do silêncio. Ou 

são de fora do lugar onde ocorrem os crimes ou, no caso de A cada um o seu, é um morador 

que não compreende as regras que regem a sua própria sociedade.  

Nas narrativas analisadas, há sempre uma tentativa de silenciar os que buscam a 

verdade. Os detetives e investigadores amadores das histórias ou são mortos ou são 

afastados antes que consigam concluir as investigações. Os habitantes das cidades 
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representadas não colaboram com a polícia, dizendo sempre não saber ou não ter visto 

nada. Quando querem falar algo, enviam cartas anônimas. E, ao final, triunfam os 

criminosos, pois nenhuma punição é aplicada a eles, posto que permanecem imunes à 

justiça, graças à omissão daqueles que testemunham os crimes. 

Considerado um escritor iluminista por muitos críticos, Sciascia aborda também a 

questão existencial e moral do homem siciliano que, isolado em sua insularità5, busca o 

autoconhecimento como forma de reconhecer-se universalmente. Pórém, para o autor, essa 

necessidade de solidão é a responsável pela apatia com a qual simpatiza o povo siciliano, 

cujo resultado é a submissão a toda forma de poder, segundo sua análise. Para o escritor de 

Racalmuto, “Un solo difetto in tutto questo, ed è che quando si è soli si è fatalmente 

d’accordo col mondo, e che non si pensa affatto a trasformarlo, a migliorarlo o a 

distruggerlo. Lo si accetta qual è”6 (SCIASCIA 1970, p.46).  

    O isolamento em si mesmo do homem siciliano o levaria, segundo conclusão do 

autor, a não enxergar a realidade à sua volta. O silêncio torna-se a postura do povo frente 

aos problemas no seu entorno e aos poderes que o governam. A questão do silêncio torna-

se, então, o ponto central das indagações levadas por Sciascia às suas narrativas. A 

inquietação com esse comportamento passivo, a partir do qual o autor interpreta o  

sentimento de solidão do homem siciliano, é transformada em estética literária, ao escrever 

os romances O dia da coruja, A cada um o seu e A trama. 

    Em La Sicilia come metafora, Sciascia acusa o povo siciliano de não ter se dado 

conta nem da ascensão, nem da queda de Mussolini do poder. Após a deposição do duce, a 

máfia, que havia ficado “anestesiada” durante o período fascista, retorna com mais força 

após sua queda. E, esse povo, que não percebe quem estava no poder durante o fascismo, 

também não percebe quem está no poder antes e após o regime fascista.  

    Na entrevista a Marcelle Padovani, o escritor rememora um episódio, ocorrido na 

província de Caltanisseta, o enterro de um mafioso. Quase toda a população local 

comparece ao funeral para homenagear o morto. Observados pela polícia, nenhum cidadão 

presente ao evento parece se preocupar ou se incomodar com a presença das autoridades 

                                                 
5 “Sentimento de origem insular, daqueles que vivem em uma ilha.” 
6 “O único defeito em tudo isso, é que quando se está sozinho, se é fatalmente de acordo com o mundo, e não 

se pensa de fato em transformá-lo, em melhorá-lo ou em destruí-lo. Se aceita como ele é.” (SCIASCIA 1970, 

p.46) 
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quando estão prestando condolências ao criminoso morto. Sciascia atribui tal 

comportamento ao desconhecimento, por parte do povo, de quem representava o poder 

oficial. A explicação é que, para eles, a máfia é o governo. “Il comportamento della 

popolazione di Riesi può avere questa sola spiegazione: il carabiniere, lo Stato, la legge 

dello Stato erano come inesistenti di fronte a quei funerali, come se non ci fossero”7 

(SCIASCIA, 1979, p. 31-32).  

O escritor redime os sicilianos da culpa pela conivência com o crime organizado. A 

ausência do Estado neste território, problema decorrente da formação da nação italiana, 

favoreceu a consolidação de grupos que fizeram as vezes de governo. Segundo dados 

históricos, o surgimento da máfia na ilha é datada de 1868, quando atuava na proteção da 

população contra as injustiças sociais (GARLANDO, 2015, p.38-45). Ao longo dos anos, 

esses grupos se tornaram famílias, clãs, criando suas próprias leis e tornando-se parte 

integrante da sociedade siciliana. Suas regras passaram a fazer parte dos hábitos do  

siciliano, que teria enraizado na sua cultura a chamada “proteção” oferecida pelo grupo 

criminoso.  

    Sciascia aborda essa aceitação natural dos seus conterrâneos à regra da omertà, porém 

sem mostrar o porquê da sua conivência com os crimes. O silêncio dos personagens de suas 

narrativas ora assemelha-se ao medo, ora é fruto da indiferença. Não há tentativa por parte 

do autor em julgar ou dar explicações sobre o comportamento de aparente passividade. Há 

apenas a denúncia, e talvez, uma tentativa de conscientização, em mostrar o silêncio como 

um meio pelo qual o autoritarismo atua e se sustenta no poder. 

 O silêncio se transforma em arma de defesa dos personagens e também do narrador, 

que, presenciando vários crimes, se abstém de informar quem são os seus mandantes. Às 

vezes, porém, o que não é falado na frente dos policiais é dito em cartas anônimas. Nas 

tramas sciscianas, há uma velada vontade de se dizer a verdade, mas o desejo de denúncia 

sempre esbarra na regra da omertà, conscientemente compreendida pelos habitantes dos 

vilarejos sicilianos representados nas narrativas. Em seus textos literários, não há inocência  

com relação à aplicação da lei do silêncio, mas há a obediência sistemática ao ato de calar-

se. 

                                                 
7 “O comportamento da população de Riesi pode ter apenas essa explicação: o carabineiro, o Estado e a lei 

eram inexistentes diante desses funerais, como se não existissem” (SCIASCIA, 1979, p. 31-32, tradução 

nossa). 
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    Interessante observar que, nesses romances, o autor não procura julgar a prática da 

omertà, nem compreender como funciona tal fenômeno. O que há é a necessidade da 

denúncia, de mostrar a existência de uma aparelhagem arraigada na sociedade siciliana que 

favorece a impunidade e a atuação da máfia na região. Essa aparelhagem ganha função nos 

personagens que habitam os locais onde se passam as tramas, assim como nos narradores, 

que mantêm uma postura omertosa, mostrando sua impossibilidade de contar tudo o que 

realmente sabem.  

    O recurso à ironia é abundantemente utilizado pelo narrador, como estratégia para 

mostrar o reconhecimento da lei do silêncio por parte de quem conta a história. Há no 

enunciador desses textos literários um ethos omertoso que silencia, mas também ironiza a 

sua participação nesta regra. 

 

Conclusão 

    Os espaços das narrativas aqui apresentados são locais de problematização da 

inquietação do autor. Sabe-se que um dos maiores incômodos de Sciascia com relação à sua 

própria sociedade, a siciliana, foi o silêncio e a apatia dos seus conterrâneos às sucessivas 

formas de poder arbitrário que governaram, oficialmente ou extraoficialmente, a ilha. Seus 

vinte primeiros anos sob o regime fascista lhe deram um sentimento de aversão às formas 

totalitaristas de poder.  

     A máfia, que sorrateiramente se instalou nas bases do poder e da política sicilianas, 

espalhando seus tentáculos pelos negócios da ilha, controlando a economia local e 

ganhando, pela força do hábito, o apoio involuntário do povo, foi um dos pontos de sua 

denúncia, mas o silêncio a respeito dos crimes provocados pela máfia foi o alvo principal 

de sua crítica.     

E foi nos seus romances policias O dia da coruja, A cada um o seu e A trama que 

Sciascia utilizou o silêncio como estética, representando, por meio de elementos da 

narrativa, sua inquietação. Através de um enunciador que silencia sobre fatos claramente 

compreensíveis ao leitor e personagens que habitam os espaços de silêncio de suas 

narrativas como indivíduos coagidos à aplicação da regra da omertà , entende-se que a 

denúncia feita por Sciascia é a de que a prática de silenciamento é um facilitador da 

permanência da impunidade na sociedade siciliana. 
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