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O presente trabalho pretende fazer uma análise envolvendo não só os critérios 

utilizados pelo crítico no ato de sua pesquisa em face da obra, como também delimitar os 
aspectos de literariedade presentes na obra, Cabo Josino Viloso1 de Francisco Dantas2, 
versando sobre as manhas do Cabo Josino. Para tal, dialogaremos tanto com Tristão de 
Athayde, quanto com Perrone tentando evidenciar a postura do crítico mediante a obra a ser 
julgada, já que para a história literária é a obra que cria o autor. Isso por que as obras não 
morrem, assim podem exprimir possibilidades várias de leituras, para com isso, fazer 
continuar o ciclo da vida e/ou da arte. O objetivo é, também, mostrar como o poder oculto 
(entenda – se como a vontade de subir na vida ) se encontra dentro de cada ser. Contudo, as 
circunstâncias geralmente, o mascara. Como será que este aspecto é desvendado no texto aqui 
verificado? 
Palavras – chave: obra, autor, crítica, poder, literariedade. 

 

This work aims to do an analysis involving not only the criteria used by the critic in the act of 
their research in view of the work, but also outline the aspects of literariness in the present 
work, Cape Josino Vilos Francisco Dantas. To this end, we will dialogue with both Tristan de 
Athayde, as with Perrone trying to show the stance of the critic upon the work to be judged, as 
to literary history is the work that creates the author. This is because the works do not die, so 
they can express various possibilities of reading, stop it, do continue the cycle of life and / or 
art. The aim is also to show how the hidden power (read - as the desire to get ahead in life) is 
within every being. However, the circumstances generally, the mascara. How does this look is 
unveiled on the text checked here? 
Key - words: work, author, critic, power, literariness. 
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FRANCISCO DANTAS: ENTRE OS ASPECTOS  
LITERÁRIOS, CABO JOSINO E O PODER OCULTO 

 

Tentar-se-á por meio deste trabalho fazer uma análise envolvendo não só os critérios 

utilizados pelo crítico no ato de sua pesquisa em face da obra, como também delimitar os 

aspectos de literariedade presentes na obra aqui estudada, Cabo Josino Vilosoii de Francisco 

Dantasiii, salientando como o poder oculto se encontra dentro de cada ser. Contudo, as 

circunstâncias da vida, geralmente, o mascara. Como será que este aspecto é desvendado no 

texto aqui verificado? 

Partindo do pressuposto de que a crítica literária constitui uma atividade 

essencialmente criadora, verificou-se através dos textos lidos que a posição do crítico é uma 

tarefa extremamente árdua. Visto que, para tal, depara-se com alguns entraves- se é que assim 

podem ser denominados- como por exemplo, análise de textos literários de autores vivos. Daí 

parte o novo dilema: sua análise também constitui um novo texto, um novo discurso, por isso 

também está passível de crítica, isto é, ele vai estar em face da crítica. Isso por que as obras 

não morrem, assim podem exprimir possibilidades várias de leituras, para com isso, fazer 

continuar o ciclo da vida e/ou da arte. 

Notou-se por meio disso, que para realizar uma determinada crítica, o profissional 

desta área, deve utilizá-la como um modo exprimir sua visão total da 

vida(Athayde,1980,p.125). Para tanto, é mister que essa visão de totalidade da existência não 

seja comprometida pela estreiteza de espírito que o leva a prender-se tão somente a uma dada 

obra. Sua postura deve ser aberta ao real, deve saber compreender os aspectos da obra que 

estão ligados ao ceticismo  ou ao ecletismo. Quanto mais ele se mantiver nessa convicção, 

mais fundamentada e unilateral será a sua crítica. A partir daí, verifica-se que a crítica não se 

constitui de forma meramente subjetiva, unilateral, pelo contrário, representa um a visão 

holística das coisas. 
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Nesse sentido, o crítico e/ou a crítica literária têm como objetivo de pesquisa “as 

obras  de arte”. São elas, as obras alheias, o principal foco do crítico. Apesar disso, é sabido 

que o crítico ao analisá-la, lança mão de duas visões: a geral e a particular. Enquanto a 

primeira se debruça sobre os aspectos da vida do autor; a segunda, está diretamente ligada à 

obra. E, é por meio desta última, que se concentra todo esforço do crítico literário e, através 

da qual se é definido o seu valor enquanto profissional desta arte. Contudo, mesmo que a 

apreciação do crítico em face da obra valha mais do que o julgamento que se faz acerca da 

vida do autor por ele analisado, tais visões são indissociáveis. É o que pode ser notado neste 

trecho: Não há crítica sem filosofia da vida e sem um julgamento das obras (...) mas a obra é 

que representa a realidade concreta e imediata com a qual o crítico tem que se haver. 

(ATHAYDE, 1980,p. 127/128) 

A partir disso, verifica-se que o livro constitui a razão pela qual o crítico existe. 

Assim todos os aspectos referentes ao livro serão verificados (o título, a capa, o tamanho e o 

estilo da letra, enfim, tudo que diz respeito ao texto). Fato que favorecerá, ou não, um bom 

êxito da crítica em relação à obra analisada. Nesse sentido,  de acordo com o pensamento de 

Athayde, a crítica quando é realizada provoca uma repercussão na alma alheia à de seu autor. 

E, esta tem como produto final um novo discurso, que, por sua vez, também é passível de 

crítica. 

 Diante disso, autor e obra, de acordo com a natureza intrínseca das leis naturais, 

seriam criador e criatura.  Porém, isso nos parece paradoxal, já que esse quadro, aqui, é 

mostrado inversamente. Por que será que isso acontece? Como pode o inventor ficar em 

segundo plano? De acordo com a teoria da crítica literária, esse processo um tanto inverso é 

dado devido à independência da obra em relação à figura de seu autor. Para ela, a obra 

literária é como um filho que pertence à sua mãe enquanto está sendo gerado, depois que lhe é 

concedida à vida, passa a viver por si só. Triste realidade da condição humana: voltar-se 
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contra o criador; estar à mercê tanto da crítica quanto do público que podem, não apenas 

saboreá-la mas também repudiá-la... É... esta é a lei da vida, aplicada a todas as obras sejam 

de Shakespeare sejam de Machado de Assis ou de Francisco Dantas e, assim como o ciclo da 

vida não pára o da arte crítica também não. O que é fato . Mas também o é, quando se afirma 

que a história literária se faz através das obras e dos autores, todavia, a história assume como 

verdade: é a obra que cria o autor...(Athayde,1980,p.143) 

Levando-se em consideração este aspecto tão fundamental para análise crítica, vale 

também ressaltar que uma das funções da crítica é animar os autores. Contudo essa animação 

deve ser realizada diretamente ao mérito da obra. Não deve, porém, estar ligada ao mérito do 

autor, para não se transformar em um simples agente de propaganda e, assim, perder o seu 

real valor. Por isso o ideal para uma honesta crítica seria o isolamento, apesar deste constituir 

uma lâmina de dois gumes, já que poderia acarretar conseqüências negativas, entre elas, 

sobretudo, o conhecimento do crítico em relação ao objeto de pesquisa que está sendo 

analisado.  

Neste tocante para Athayde, o crítico tem que ter, acima de tudo, consciência moral. 

Isso porque para ele, os elementos necessários a um verdadeiro crítico são a inteligência, a 

honestidade e a cultura. Eis os pilares de um verdadeiro profissional dessa área. Sendo um 

sujeito livre, deve primar pela justiça e pela honestidade. Esta é à base de toda crítica. Seu 

papel é suscitar o interesse pela leitura e, não fazer da crítica um elemento primordial para o 

seu crescimento em detrimento desta ou daquela obra.. Assim deve usar o primeiro dos pilares 

citados. Para, através dele se sensibilizar diante da arte e da literatura. O terceiro consiste em 

amar o seu ofício. Por meio dele, volta-se ao passado, no sentido de representá-lo no presente. 

Em virtude disso, diz –se que a crítica é a memória da literatura(ATHAYDE,1980,p.187). 

Tem como função situar as obras de nossos antepassados em seu meio. Neste sentido, o 

crítico é um leitor constante. Isso porque um crítico sem cultura é um pássaro sem asas... Não 
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existe cultura sem leitura (ATHAYDE,1980,p.189/190). Afinal, não se volta ao passado - no 

sentido cultural aqui explicitado- através das asas da imaginação. 

Apesar de haver as críticas consideradas inferiores e superiores, para Athayde, o 

interessante é conhecer as limitações e pretensões de cada uma, uma vez que, também, são 

consideradas falsas por manterem relações estreitas com uma visão unilateral, isto é, sejam 

inferiores ou superiores vão defender tão somente cada uma, sua ideologia. Em virtude disso, 

deve-se levar em consideração as múltiplas faces que constitui um texto literário, não somente 

analisá-lo por um prisma. Assim afirma Perrone: ...uma crítica que se queira integral deixará 

de ser unilateralmente sociológica, psicológica ou lingüística, para utilizar livremente os 

elementos capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. 

 ( PERRONE,1998, p.330) 

Em se tratando deste último termo, qual será a visão de Dantas em sua última obra, 

Cabo Josino Viloso? Por que será que ao tempo em que apela para os elementos sociológicos, 

também desconstrói a figura do patriótico brasileiro? Ou será que o seu tom jocoso, sua  

descrição carregada de aspectos materialistas, faz-nos viajar- via ficção - por terras povoadas 

não só por Antônio Conselheiro e seus seguidores, como também por Policarpo Quaresma? 

É... parece -nos, na verdade, que, literalmente, Tristão de Athayde está coberto de razão: por 

meio das leituras passadas, pode-se analisar o presente. Será ter sido este o objeto de estudo 

de Dantas? Mesmo que estes questionamentos aparentem ser meio impressionistas, um tanto 

românticos... Tentar-se-á  explicitá-los. 

A visão deste texto sob o aspecto estrutural, a nosso ver, pode, por assim dizer, ser 

caracterizado como antilinear. Isso porque nos primeiros capítulos mantém uma postura 

contrária do final do texto. Em sua primeira parte, o Cabo Josino Viloso não age por ele, mas 

impulsionado por um forte patriotismo; já na segunda, apresenta-se como um debochador das 

leis do Estado e da figura do governo. Por que será que isso acontece? Será proposital? Será 
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possível manter um posicionamento positivista no início e, marxista  no final? E a duplicidade 

dos narradores ora onisciente, ora em primeira pessoa? Parece-nos, que este último aspecto - 

A novidade do texto- vai ao encontro de alguns fatores que tornam as obras, de fato, literárias. 

Verificou-se no início do texto que o Cabo Josino apesar de ser levado pelo 

sentimento de amor à Pátria e ao Governo, também é capaz de reconhecer a tão árdua e 

estafante jornada que lhe espera. Mas, mesmo assim ele, Viloso, deve...encarar esta viagem  

Não vai correr desta parada ( Dantas,2005,p.12) .Porque, segundo seus princípios - se é que 

os tivessem – um militar não deve contrariar o seu Governo, deve honrá-lo ( no mais amplo 

sentido da palavra). Em virtude disso, enfrentou muitos obstáculos, entre eles, aceitar ser 

delegado em um lugar rejeitado por companheiros de sua “formação”: Não vou nem morto, 

Seu comandante! Mais antes perder a farda do que habitar aquele pedaço de chão 

amaldiçoado, onde até o vento traz catinga de carniça.( Dantas,2005,p.24). Mas como ele 

aspirava a um posto de importância (neste caso Delegado) dentro daquele estabelecimento de 

“trabalho” : “Adonde eu digo que ainda vou chegar a Delegado. Um Delegado de 

peso”.(Dantas,2005,p.54), não demonstrou nenhuma repulsa quando lhe foi conferido tal 

ofício.  

Mesmo sabendo da grande “batalha” que o esperaria naqueles arredores do Alvide, 

lugar onde representaria a figura do Governo, ainda assim serviria de unhas e dentes, a todo 

custo ao seu Estado. Ufa! Que patriótico, não! E, com o peito estufado de orgulho declarou: O 

povo que querendo ou não , ia passar a viver sob a batuta de sua 

delegacia.(DANTAS,2005,p.13). Apesar de o pessimismo o ter rodeado por algumas léguas de 

viagem sobre o lombo daquele cavalo de aluguel, o otimismo da partida , novamente o 

cercou: o negócio é tocar pra lá... é eu chegar com a luz do dia pro mode o povo respeitar o 

peso de minha farda.(DANTAS ,2005,p.18) 
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E, nesta freemente busca de cumprir sua ordenação tanto o homem quanto o cavalo 

se vão... Cada um sofrendo as amarguras daquela poeirenta estrada de chão, onde a dor de um 

desencadeia o objetivo do outro: chegar ao Alvide. Triste solidão do cavaleiro e do cavalo. 

Esmagados pelo mesmo afã das horas, mas incúmplices porque não há comunicação para a 

partilha de tal sentimento, por isso, assim como na vida, esta ficção demonstra que um não se 

preocupa com o sofrimento do outro. Mas, como o importante para o Cabo Josino é atuar em 

nome do Governo, do patriotismo e da lei, todos os entraves encontrados em sua trajetória são 

superados, com ajuda de São Gabrié, evocado pelo Cabo nos momentos mais temerosos.  Fato 

que nos faz lembrar da religiosidade: elemento indispensável à figura do cabloco e/ou mestiço 

sertanejos.  

A nosso ver, este fenômeno da religiosidade, embora esteja empregado em outro 

contexto, a obra aqui estudada, apresenta certa intertextualidade com Os Sertõesiv de Euclides 

da Cunhav. Isso porque, ao passo que o fator religioso nesta última leva os sertanejos a 

evadirem de suas terras a procura de melhores condições de vida ao lado de Antônio 

Conselheiro e de suas respectivas profecias, é mister ressaltar que esta mesma fé, só que agora 

em um santo- daí o contexto ser diferente- impulsiona Josino Viloso para concretização de um 

sonho e, por meio deste visa subir de vida, embora isso fizesse negar sua própria identidade.  

Outro fator de intertextualidade com Os Sertões foi verificado, no tocante ao poder 

da retórica, também presente em Cabo Josino Viloso. Na primeira, Antônio Conselheiro por 

meio de suas profecias conseguia conquistar multidões; na segunda o protagonista conseguia 

através de telepatia, de seu espírito evangelizador acalmar e manter a ordem de um lugar 

desordeiro, como o Alvide: ...nesse compasso o Cabo Viloso está reformando o Alvide 

provido da única modéstia que, entre os atributos humanos, pode ser realmente verdadeira. 

Justo porque tudo indica que não tem consciência da sua grande alma de evangelizador. 

(DANTAS,2005p.76) Este fator deve-se, sobretudo, ao amor à Pátria. Um outro aspecto 
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intertextual com Triste Fim de Policarpo Quaresmavi de Manuel Bandeiravii- amar e acreditar 

que o Governo também compartilha com seus ideais patrióticos. 

Esse forte apego à Pátria (representada pela figura do Governo) por Josino Viloso 

demonstra sentimentos de esperança, otimismo e confiança. Verificaram-se, por meio disso, 

em sua parte inicial, aspectos positivistas em relação à sua posição e à figura do Governo. 

Não precisaria de mudanças mais profundas do ponto de vista governamental. O que interessa 

de fato, para que tudo desse certo, seria o amor à Pátria, a obediência ao Governo: - Pra mim, 

só me serve ser soldado para honrar o meu Governo! ( DANTAS, 2005,p.36). Visava com 

isso, ser promovido, subir na vida, afinal, quem se conforma com a desgraça? Isso, mostra 

que tudo dando certo para os que mandam, para os donos do poder, tudo de ajeita e se 

consegue. Assim, nota-se que o amor às ordens estabelecidas funde-se com a vontade de subir 

na vida. Postura típica do malandro, do pícaro. E, aqui, mais um aspecto de intertextualidade 

com o romance “Memórias de Um Sargento de Milícias”viii de Manuel Antônio de Almeidaix, 

em que um homem comum, Leonardo Pataca, consegue chegar à patente de Sargento, como 

sugere o título, sem fazer esforço nenhum para isso. Contudo, este fato se referia a uma 

representação do real da sociedade carioca do século XIX. Já o texto aqui analisado Cabo 

Josino Viloso em pleno século XXI, representa não a realidade daquela sociedade, mas desta. 

O que confere atualidade desta obra, além de nos levar a percepção de que, apesar da 

distância dos anos ( séculos-XIX; XXI), o tema da malandragem encontra-se bem atual nesta 

novela memorialística.  

A escolha desse título pareceu - nos proposital, já que diante da contemporaneidade, 

Cabo Josino Viloso à primeira vista, desperta no leitor um certo espanto! Por que esse título? 

Porém este é um novo aspecto que o torna literário: a verossimilhança. É mister, ressaltar que 

este aspecto, faz-se notar, por assim dizer, sobretudo, em relação à atual situação pela qual 

passa o país: Um verdadeiro Bang-Bang. Afinal, quantos “Josinos Vilosos” encontram-se no 
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Congresso Nacional? Vários, não!? Desta forma, pode-se dizer que o fator de proximidade 

com o real constitui uma das marcas de literariedade desta obra. 

Outro aspecto que o torna não só literário, mas também contemporâneo é a 

novidade. Esta se encontra representada por meio dos narradores onisciente e em primeira 

pessoa. O primeiro adentra na vida do protagonista, sabe tudo sobre ele, lê até seus 

pensamentos: ...Então o militar todo fardado empertiga-se de novo e, mal movendo a pontilha 

dos dedos, agradece-lhe com aceno. Dá de rédeas para trás, batendo os calcanhares na 

barriga do cavalo. Está picado da vida. Precisa ganhar tempo. (Dantas, 2005,p.21). Já em 

sua segunda parte, sobretudo no último capítulo, intitulado “A reviravolta”, o narrador em 1ª 

pessoa ao conversar com o protagonista, fica assoberbado com a mudança na conduta do 

referido cabo. Mesmo assim, admite que ele chegou e delegou  paz àquela gente encrenqueira 

do Alvide, utilizando-se, para tal, somente do poder da retórica. 

Neste momento, foi reconhecido pelo narrador como herói: estabelecer a paz sem 

maiores recursos, além de seu poder de persuasão. Talvez por isso, não tivesse recebido 

atenção do Governo. Já que  é preferível um delegado que mate à bala a torto e a direita a um 

que  tornara a população do Alvide tão ordeira e sossegada. Em virtude disso, fora reformado, 

substituído, perdera a farda. Fato que lhe fez despertar o verdadeiro lado manhoso, pícaro que 

ele mantinha trancafiado, por baixo daquela farda e daquele epíteto de Delegado. Como se 

verifica nesta passagem:... terminou mesmo mostrando o seu lado desairoso e verdadeiro que 

tanto se esforçava para trazer trancado. Virou um Cabo rompedor da ordem, um militar 

debochado. (DANTAS,2005,p.146).  

Contudo, percebe-se nesse trecho uma forma de desabafo do narrador em prol do 

Cabo. O narrador em 1ª pessoa afirma que a conduta de Josino Viloso não lhe parece tão 

absurda. Piores que ela, existem tantas outras que sequer, passam pelo crivo dos tribunais:... 

Hoje vejo que sua conduta se explica de várias maneiras. Sem se falar que procedimentos 
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piores e mais cabeludos são aplaudidos em todos os parlamentos e jamais chegaram à barra 

dos tribunais (...) E, continua com tom sarcástico, verossímil e, por que não dizer: 

convidando-nos a participar do diálogo, a dar nossa opinião acerca de nossa situação política, 

por exemplo. E diz: ...Muitos sujeitos mais perversos têm descido à cova com fama de 

ilibados, com atestado de impoluta honradez. É, ou não é?( Dantas,2005.p.146). O que, diga-

se de passagem, constitui outro elemento de uma obra com caracteres da contemporaneidade: 

o coloquialismo e o diálogo com o leitor. 

Mesmo que o delito cometido por Viloso não contenha caracteres tão 

incriminatórios, verificou-se que essa reviravolta traz aspectos de uma postura marxista. 

Ainda que esta se desse por meio do “fogo” que lhe fora causado pelas doses de cachaça. Isso 

fora notado à medida que o Delegado acabou reconhecendo a figura do Governo caloteiro, 

negador tanto dos direitos do povo quanto dos dele. Como se verifica neste trecho:  

... O Governo me deu o cano, me deve um dinheirão, Vieirinha. Me 
ferrou. Fui sempre um Delegado mal-pago. Nunca andei nos trinques. 
E o Governo é caloteiro. Me fez de babaca. Adonde eu digo que indo 
à justiça. O povo não tem direitos. A nossa constituição só vale 
quando fala em castigo (DANTAS,2005,p.144) 

 

Essas palavras proferidas por Josino contribuíram para aumentar a perplexidade do 

narrador perante à figura legalista que outrora fora O Cabo. Contudo este fator agravou-se 

mais ainda quando Viloso acaba por convidá-lo a participar da coligação de seu partido que 

será representada por Valenciano, assassino profissional da região e atual Delegado do 

Alvide. É Notório, pois, que esta “nova” conduta de Viloso encontra-se atrelada ao enredo 

desta novela memorialística, também manhosa. Visto que subir na vida, viver relegado aos 

prazeres proporcionados por ela, era almejado pelo Cabo desde o tempo de meninote. Mas, 

como percebera que ao lado do Governo não teria o que desejara, pelo contrário, nunca andou 

nos trinques, passara fome, não andava asseado. Agora, vira que “o Situacionismo é um 
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negócio da China!” Passagem que pode melhor ser explicitada por Benedito Nunes: ...O 

Viloso Cabo ensina-nos, de maneira altamente jocosa, que nossa manha brasileira não é 

brinquedo, e que, nesse país de estrelado céu, boa vida e atividade rendosa se associam numa 

“farsa a ser levada por todos” 

 
Eis a postura manhosa de uma parte dos brasileiros. Pessoas que se aproveitam do 

poder, sobretudo, político, para mascarar a realidade. Fazendo com que a outra parte que 

trabalha também seja cúmplice –ainda que o faça pela força das circunstâncias- e acabe 

fazendo esse jogo friamente planejado (pelos primeiros) de manter a farsa que acaba sendo 

levada por todos. Como foi o caso aqui delimitado de Cabo Josino Viloso cujo único crime 

foi a ambição de se dar bem na vida. Aspecto que traz à tona reflexões sobre as possibilidades 

de ser e as circunstâncias de não sê-lo. O que, diga-se de passagem, não está muito longe de 

nossa situação corriqueira e cotidiana. Não é mesmo? 
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Notas 
 
i Maria Isabel Andrade de Almeida Santos é Especialista em Literatura Brasileira e formada em Letras 
/Português pela UNIT. Está tutora pela UFS/ UAB, leciona no ensino Médio e está cursando pela FE / UNB 
Especialização em EAD a distância.  
 
ii Última obra de Francisco Dantas, considerada por Benedito Nunes como uma narrativa manhosa, uma novela  
memorialística em que seu protagonista vive em função do Governo, negando, desta forma, sua própria 
identidade. 
iii Francisco J. C. Dantas nasceu em Riachão do Dantas-Sergipe- em 1941. Mestre e doutor em Letras. Foi 
professor da Universidade Federal de Sergipe e deu aulas de Literatura Brasileira na Universidade da Califórnia 
em Berkeley no ano de 2000. Escreveu, entre outras, Covaria da Memória, Os Desvalidos, Cartilha do Silêncio,  
A mulher do Romance de Eça de Queiroz. 
iv Este foi publicado em 1902 e teve a primeira edição esgotada. Seu autor foi consagrado por  críticos brasileiros 
e internacionais por ser representante de um dos grandes compêndios da literatura do século passado. 
v Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu na Fazenda da Saudade, no município de Cantagalo, Rio de 
Janeiro de 1866 e faleceu a 15 de agosto de 1909. 
vi Romance que trata da temática de um funcionário público devotado à Pátria e a figura do Governo, contudo 
esse mesmo Governo acabou por traí-lo, já que não comungava com suas aspirações de patriotismo. 
vii Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu em Recife, em 19 de abril de 1886 e faleceu dia 13 de 
outubro de 1968. Entre suas principais obras estão: A Cinza das Horas,, Libertinagem, Estrela da Manhã. 
viii Este surgiu como folhetim, em virtude de seu autor ter sido correspondente do Correio Mercantil- órgão muito 
importante naquela época. Segundo Eliane Zagury, fez tanto sucesso que logo depois foi publicado como livro 
em 1854. Foi considerado também realista para sua época. O que o levou a ser considerado livro de transição 
entre o Romantismo e o Realismo. 
ix Manuel Antônio de Almeida nasceu em 17 de novembro de 1831 em um bairro pobre do Rio de Janeiro –
Gamboa. Publicou seu único livro aos 21 anos e faleceu aos 30 em 1961. 
 
 
 
 
 
 


