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Resumo: 

O romantismo no Brasil e na América Latina caminhou de mãos dadas com o 
nascimento do pensamento republicano continental e com a necessidade de estruturar-se 
uma concepção forte face às metrópoles coloniais. Neste processo se tentou, através das 
paisagens naturais ou da idealização do aborígene, construir uma mítica acorde ao novo 
mundo. Porém, o problema da dependência se manteve, porque, entre muitas razões, as 
perspectivas do mundo se mantinham atadas à episteme monológica do Ocidente. Quer 
dizer, os processos, aparentemente libertários, reduplicavam o modelo hermenêutico 
alheio à realidade do terreno, apesar de que este contava com mais de um olhar distinto 
sobre a organização do mundo.  

Nesse espectro nos encontramos com um projeto estético-político que tenta quebrar o 
exotismo do olhar, talvez como o antecedente mais antigo de literatura descolonial. 
Referimo-nos ao caso de O Guesa e do seu autor, Joaquim de Sousa Andrade 
(Sousândrade). Neste poema, de caráter épico, a primeira aposta contra a episteme 
hegemônica foi quebrar sua ordem através de três ângulos. O primeiro seria o mito, 
como fato matriz da experiência do mundo vigente e com a capacidade de discutir e se 
relacionar simetricamente com outras míticas como a judaico-cristã, a grega ou a 
mesopotâmica. O segundo seria a multiplicidade, como princípio identitário, no sentido 
de que o mundo jamais foi homogêneo e sempre esteve marcado pela diferença, 
sobretudo, nas terras invadidas pelos europeus. Finalmente, resta o ângulo relativo 
como prova de que o conhecimento está feito de relações de sentido que podem sempre 
ser reconvertidas, através dos seus pontos de encontro, para virar alianças de 
compreensão do mundo.  

Nossa comunicação apresentará uma leitura da magnum opus através das três arestas 
descritas e o potencial crítico que expõem ao descentrar uma visão de mundo em prol de 
uma leitura e experimentação outra do mundo. Teremos como guias teóricos os 
conceitos desenvolvidos por Gilles Deleuze e Félix Guattari, além dos aportes da 
antropologia pós-estrutural de Eduardo Viveiros de Castro. Os primeiros como fontes 
filosóficas do múltiplo e, o segundo, como impulsor de ontologias alheias à Ocidente 
com possibilidades epistêmicas abertas. 
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Mitificação da vida ou vivificação do mito? 

O romantismo no Brasil e na América Latina acompanhou o nascimento do 

pensamento republicano continental e a necessidade de estruturar uma concepção 

identitária forte face às metrópoles coloniais. Neste processo se tentou, através das 

paisagens naturais ou da idealização do aborígene, construir uma mítica de acordo com 

o Novo Mundo. Porém, o problema da dependência se manteve, porque, entre muitas 

razões, as perspectivas do cosmos se mantinham atadas à episteme monológica do 

Ocidente. Isto quer dizer que os processos, aparentemente libertários, reduplicavam o 

modelo hermenêutico alheio à realidade do terreno, apesar de este contar com mais de 

um ângulo por ser atingido.  

Nesse espectro, nos encontramos com um projeto estético-político que tenta 

quebrar o exotismo do olhar, talvez como o antecedente mais antigo de literatura 

descolonial. Referimo-nos ao caso de O Guesa e do seu autor Joaquim de Sousa 

Andrade (Sousândrade). Neste poema, de caráter épico, a primeira aposta contra a 

episteme hegemônica foi quebrar sua ordem através de três ângulos: primeiro, o mito, 

como fato matriz da experiência do mundo vigente, com a capacidade de discutir e se 

relacionar simetricamente com outras míticas como a judaico-cristã e a grega. O 

segundo seria a multiplicidade, como princípio identitário, no sentido de que o mundo 

jamais foi homogêneo e sempre esteve marcado pela diferença, sobretudo, nas terras 

invadidas pelos europeus. Finalmente, resta o ângulo relativo como prova de que o 

conhecimento está feito de relações de sentido que podem sempre ser reconvertidas, 

através dos seus pontos de encontro, para virar alianças de compreensão do mundo. 

Assim, o dado etnográfico oferecido por Humboldt seria o ponto estranho de 

partida, a sua narração sobre esse jovem a ser sacrificado ao deus Bochica depois de ter 

caminhado pelo Suna imitando os passos da divindade civilizadora e logo oferecendo 

seu coração e seu sangue para a renovação do ciclo do mundo. Sousândrade sai do 

Brasil para encontrar o mito ideal para preenchê-lo de si mesmo. O poeta foi em vida 

toda uma linha de fuga1 do seu tempo e não existe metáfora na nossa asseveração, 

porque o seu nomadismo arrastou diversos elementos de conhecimento estético para 

                                                 
1 Quebra, por exemplo, o eixo Brasil-Portugal pelo eixo Brasil-França nas suas respectivas metrópoles 
(Coimbra-Paris). Uma segunda quebra seria o eixo Brasil-EUA e sua cidade símbolo Nova Iorque. 
Aprofundaremos a afirmação deste conceito no capítulo seguinte. 
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propor uma nova visão de mundo. O pretexto da obra não brasileiro, senão colombiano; 

a não idealização do Guesa como um personagem, mas como lugar ao qual dá toda a 

vida que o escritor possui somado aos seus próprios ideais contra as regras de 

comportamento político da época são prova de um outro tipo de agir sobre a questão 

estético-vital. Deste modo, o discurso não corresponde a uma ficção absoluta, mas a 

uma virtualização de fatos vitais com a finalidade de “dar carne” ao poema.  

Em um processo oscilatório, a vida de Sousândrade, incrustada no romantismo, é 

mitificada sob o reconhecimento das potencialidades do mito e o mito é vivificado pela 

bagagem experiencial do poeta. Entre o mito e a vida, dois conceitos amplos e difíceis 

de definir, se encontra o centro da percepção chamado corpo, a ponte que permitiria 

encontrar as recorrências da criação estética. O escritor estabeleceria uma aliança com o 

passado com a esperança de configurar um futuro comunitário sem diminuir a 

importância do impacto que o poema deveria gerar nos leitores para que agissem no 

mundo.  

Desta maneira, se estabeleceria uma simbiose, não com um fato lendário, mas 

com um mito em movimento, ou seja, uma prática ritual, como ponto de partida, para a 

revisão das mitologias do seu tempo como o índio romântico do império ou a mesma 

República ameaçada pelo capitalismo. Sousândrade contraporia um mito a outro(s). Esta 

seria a única diferença do seu romantismo com os vigentes na sua época; uma 

mitomaquia. Mais do que um jogo de verossimilhança, temos, diante de nós, um jogo de 

contrapontos imaginários se levamos em conta que, em O Guesa, se tenta propor uma 

nova narrativa para o mundo. Neste sentido, não se pode perder de vista que no dístico 

vida-criação seria inadequado encontrar “mera conexão de causa (périplo) e 

consequência (antecipações)” (CASTELLANO, 2014,  p. 14). 

A identificação sousandradina com a história do Guesa é basicamente ritual, 

porque o romantismo exigia todo um estilo de vida face a uma narrativa. O poeta faz da 

sua vida um rito a partir dos elementos propostos nas informações humboldtianas. 

Joaquim de Sousa Andrade é o novo Guesa a ser sacrificado pelos xeques (sacerdotes 

chibchas) para renovar o equilíbrio do cosmos. O seu Suna deixa de ser exclusivo de 

uma etnia e passa a ser um rumo total da humanidade já que o périplo sacrificial conecta 

diversas míticas em prol da renovação de todas as potencialidades humanas. A pregação 

romântica faz simbiose com o rito exposto por Humboldt e assumido pelo artista. Cabe 
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destacar que esta íntima e explosiva relação começa com Sousândrade identificando a 

própria subjetividade como base firme de um certeiro e total desenvolvimento na 

realidade. A resposta adequada para a nossa pergunta inicial seria que o O Guesa é a 

concretização de um agenciamento de significados. 

Problema epistémico 

A crença da homogeneidade, apesar de na atualidade ser alvo de muitos 

questionamentos, se mantem firme porque dirigiu grande parte dos processos de 

desenvolvimento do conhecimento humano. Com a invasão hispano-portuguesa destas 

terras o problema se manteve de tal forma que se afirmou ainda mais a validez de um 

mundo por viver que começava nas propostas vindas do mar. Existia nesse momento, e 

até agora inclusive, o dilema do mal contra o bem, do bom contra o mau, de Deus contra 

o diabo. Com isto queremos dizer que a focalização do problema latino-americano 

sempre foi dicotómico com uma assimetria clara em favor do ocidental quando na 

realidade o assunto de fundo era o imbróglio da heterogeneidade inerente a toda prática 

coletiva e em diversos níveis ou dimensões. 

A resolução do problema do continente tinha que ser feita o mais rápido possível 

e, nesse rasto, se recorreu a repetição das modalidades de pensamento herdadas dos 

invasores. O biógrafo de Sousândrade afirma o seguinte: “De muitas maneiras sua vida 

sugere o arquétipo do intelectual latino-americano lutando para unir as forças 

contraditórias do barbarismo e da civilização. Não obstante, ele estava sempre fazendo 

as coisas diferentemente” (WILLIAMS, 1991, p.584). Seguindo com a ideia citada, o 

fundamental não era saber o que se tinha que fazer, senão como se tinha que fazer. Por 

este motivo, o poeta maranhense recorre à povoação do seu texto, sobretudo, nos 

famosos Cantos II e X. Ele deixa que esse caos, negado pela episteme colonizadora, 

embarque no texto para potenciar o fator crítico e, consequentemente, descentrar uma 

visão de mundo em prol de uma leitura e experimentação outra do mundo.  

O nosso escritor nos proporia um contratexto em relação ao texto ocidental 

clássico (LIBRANDI-ROCHA, 2012, P. 180), porque não hesitaria em criticar a 

unidade ou a dualidade sujeito-objeto que pouco fizeram por aceitar o princípio relativo 

ou comunitário da poética terráquea do continente. Apesar de não ter conhecido 

detalhadamente as variadas curvaturas da terra que pisou, sua intuição de volume lhe 

permitiu compreender que a lógica do deslocamento, do inter-dimensional, seja 
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lingüístico, semântico, literário, etc. era a melhor forma de delinear o mundo que contra 

todo prognóstico não tinha sido conhecido. A partir desta perspectiva, como diz Félix 

Guattari, no seu livro As três ecologias, já não se impõe “resolver os contrários, como 

queriam as dialéticas hegelianas ou marxistas (2012, p. 35). A abertura da epistemologia 

que atinge Sousândrade coloca no centro do olhar a diferença como princípio 

constitutivo do cosmos.   

Geoliteratura 

Cada traço do poema pode ser um movimento sobre a terra, o mar ou o 

pensamento, interligados, de tal forma, que o nômade não será somente uma condição 

de exílio, mas de aprendizagem e expansão de um panorama claramente múltiplo2. No 

terceiro volume de Capitalismo e esquizofrenia, Deleuze e Guattari afirmam que pensar 

se faz em torno da terra e não de um objeto (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. ). A 

vida, o sujeito, entre o mito e a realidade, atravessaria a inevitável greta do pensamento 

hegemônico com a viagem.  

O que a torna importante é, em primeiro lugar, a unidade que empresta ao 

“projeto transcontinental” (CAMPOS e CAMPOS, 2002, p. 49) do poeta. Desenha-se o 

novo itinerário do sacrifício sagrado em prol de uma ordem que se adeque às 

circunstancias pós-coloniais. Em segundo lugar, cada espaço e cada tempo são tecidos, 

segundo os irmãos Campos, por um “único périplo mental” (CAMPOS e CAMPOS, 

2002, p. 49). Se examinarmos em detalhe o poema apresenta duas formas de migrar. Por 

um lado, a subjetividade desenvolve um movimento de compreensão de si mesmo no 

mundo e, por outro, as superfícies exploradas geram uma atitude perante a pergunta 

pelo destino da América Latina. Por um lado, a viagem forma a consciência de uma 

espécie de anti-herói3 e, por outro, cada localidade visitada corrobora a conveniência de 

empreender a aventura de um regime republicano, liberalista e abolicionista (CUNHA, 

2012, p. 91). 

                                                 
2 [Sousândrade] «retratou... seu próprio nomadismo». (MOISÉS, 1993, p. 194). 

3 “O peregrinar de Guesa pelos povos e tempos decaídos contribui para formar a sua consciência com um 
anti-herói”. (CUNHA, 2012, p. 102). Temos que confessar que não compartilhamos completamente da 
afirmação de Alvez, posto que a consciência de anti-herói é produto da autocrítica que o Guesa realiza 
sobre si mesmo: ele é um mensageiro com muitos defeitos.  
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Dentro dessa procura nómade de Sousândrade, o poeta consegue estabelecer 

outros protocolos de leitura do mundo. É claro que são só lampejos, porém 

suficientemente fortes como para entender que ele tenta fazer uma outra coisa com a 

expressão literária. Assim, podemos ver que ele reivindica outros princípios universais 

como o seguinte: 

                  (AMAZONAS belicosas melhorando a genesíaca superstição:) 

– Terra humana, primeiro.      
         Deus fez Eva; e então,         
         Paraíso sendo ela                       

  Tão bela,                         
Fez o homem Adão. (SOUSANDRADE, 2012, p. 93) 

Sousândrade inverte a lógica do Génese quando coloca à terra primeiro e logo à 

mulher como as verdadeiras fontes latino-americanas. O homem só seria o resultado 

posterior de um começo que difere e melhora a modalidade clássica. A originalidade, 

como pode se apreciar, além de fazer variações fundamentais à mítica conhecida 

valoriza um espaço renovado por uma ótica outra que quer se dar a conhecer na terra 

mesma que o mito revitaliza.4 Isto quer dizer, que a questão do direito no mito responde 

a ocupação da terra que é, segundo Sousândrade, humana no seu fundo mesmo. Assim, 

o poeta converte-se em um aborígene moderno, porque “não diz que um território lhe 

pertence, mas que ele pertence ao território. Um território não se ocupa, a terra não está 

para ser conquistada, ela dá sentido aos povos” (GLOWCZEWSKI, 2015, p. 51). A 

intuição poético-mítica reconfigura as formas e as possibilidades de sentido vertidas no 

solo do livro que seria uma extensão territorial.  

Outro dos exemplos paradigmáticos da simetrização não só do terreno espacial, 

mas temporal o temos na seguinte parte do Canto X 

                                 – Dos Incas nos quipus, os amautas      
                 São Goethe, Moisés, Salomão,      
                 O Byron, o Dante, O Cervante;      
    Humboldt e Maury capitão5... (SOUSÂNDRADE, 2012, p. 372) 

                                                 
4 «Todas as narrativas míticas são enraizadas na paisagem, e se deslocam de um lugar a outro, por todo o 
continente, como sequencias cantadas e narrativas, transmitidas e repassadas de grupo em grupo» 
(GLOWCZEWSKI, 2015, p. 136). 

5 Matthew Fontaine Maury foi um militar norte-americano que teve aportes em astronomia, história, 
oceanografia, meteorologia, cartografia, geologia e a pedagogia.  
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O escritor, em primeiro lugar, indígeniza a uma série de personagens históricos que 

fazem referência ao conhecimento universal, através da figura dos Amautas ou mestres 

da elite inca peruana. Não importa a nacionalidade deles, sua terra, porque sua sabedoria 

converte-se no padrão de suas participações na história do conhecimento que os 

interpreta como nativos americanos. A focalização varia em Sousândrade como traço 

especial da sua composição. Por outro lado, o tempo é relativizado, já que o poeta faz 

conviver todos eles em um só ponto expressivo que possui outro tipo de coordenadas de 

agenciamento. Goethe, Dante e Cervantes se unem no quarteto integrador da memória, 

de um “modo de pensar que, num mesmo movimento, integra o passado, o pressente e o 

futuro, não como uma continuidade, progressiva ou cíclica, mas como um processo de 

retroalimentação que engendra a matéria e é engendrado por ela” (GLOWCZEWSKI, 

2015, p. 127).       

Como esperamos ter mostrado neste pequeno espaço, Sousândrade foi e é um desses 

momentos que se questiona o domínio da terra, não fazendo uma resistência louca ou 

negacionista, mas antropofágica no sentido que no corpo do poema assimilam-se uma 

grande quantidade de potências que habitam a terra e são trasladadas para uma nova 

superfície que tem como princípio a interação e que resolve o problema epistémico do 

monologismo ocidental sem perder as capacidades do hegemónico. A resistência, nesse 

sentido, seria deixar passo a um fluxo de forma que possa se manifestar segundo outras 

regras de jogo correspondentes à nova terra com a qual sonhava o nosso poeta. 
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