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"É talvez a infância o que mais se 

aproxima da verdadeira vida." 

André Breton 

"Era ttma rua como todas as otttras, 

apenas nela passei a minha úifânáa" 

Fran Martins 

A Rua e o mundo 

O escritor Fran Martins nasceu com a vocação do conta
dor de histórias. No encantar com palavras, que era seu ofício, 
utilizou múltiplas formas de narrar como o conto, o romance, 
a novela e a crônica. 

O escritor sempre gostou de contar histórias que tinham 
como cenário sua região natal: o Cariri. Isso desde o começo. 
É o caso de Manzpueira, contos do Juazeiro do padre Cícero 
(1934), um livro que não deixa dúvida quanto ao sabor localista 
de sua concepção, já a partir do título. Em primeiro lugar pela 
referência a manipueira, que Leonardo Mota, no prefácio da 
obra, ensina ser o suco leitoso da mandioca ralada, obtido por 
compressão, e que contém o veneno da planta, acrescentando, 
ainda que, ao fogo ou ao sol, faz-se desse líquido o conhecido 
molho denominado tucupi. O autor cria um liame entre na
tureza e cultura, ao vincular a planta ao padre Cícero: figura 
icônica quando o assunto é Cariri. 
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Fran Martins só voltaria aos relatos breves, com a publi
cação de Noite Feliz, em 1946. Antes disso, sua pena se inclinou 
para a experiência romanesca, escrevendo Ponta de rua, em 1937, 
narrativa que \'em repassada de crítica à ideologia capitalista, 
representada na ascensão social de Zéclementino. Três outros 
romances se seguiriam: Poro de Paus (1938), Mundo Perdido (1940) 
e Estrela do Pastor (1942). No último, o mundo passa a ser visto 
por meio de um particular ângulo de observação, que se tornará 
recorrente na obra de Fran: a rua da Vala. Em seu percurso o 
escritor prosseguiria alternando quer a escrita de contos: Mar 
Oceano (1948), O Amigo de Infância (1960), e A /1nálúe (1989) 
quer a de romances: O Cru::;:_eiro tem cinco eJtrelas (1950), A Rua 

e o mundo (1962), Nó.r somosjot•ens ( 1997) . Quadrilátero (1983) é 
um romance compósito, assinado em parceria com três escri
tores cearenses: Eduardo Campos, J áder de Carvalho e Moreira 
Campos. Em 1966, surge um de seus livros mais conhecido a 

novela Dois de ouros e, postumamente, foi publicado um seu 
volume de crónicas: Pireu ida e volta e outras c-rônica.r. 

O inventário temático da obra desse escritor revela uma 
especial predileção pelo mundo infantil, e, por intermédio 
dele, o ficcionista constrói inúmeras imagens da criança, tan
to aquelas em que ela figura sozinha, como habitante de um 
mundo novo que lhe cabe apreender, como outras em que, no 
quadro, se emolduram grupos de meninos, partilhando uma 
decifração coletiva da existência. 

Para Fran Martins, a infância seria, podemos dizer, um 
dos "temas de cabeceira", pois é uma de suas mais constantes 
escolhas como matéria de ficção, espraiando-se em três dos 
gêneros que cultivou: romance, conto e novela. A questão que 
começa a ser tratada em Estrela do Pastor faz-se presente, epi
sodicamente, em vários livros de contos, tornando-se o centro 
da fabulação em A Rua e o mundo. Por fim, a novela DoiJ de 
Ouro.r, um de seus textos de maior êxito junto ao público e à 
crítica, igualmente está centrada em um acontecimento ligado 
à infância de dois dos principais protagonistas: o cangacetro 
que dá título ao livro e o cabo Firmino. 
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O interesse central desse breve ensaio, contudo, é a 
percepção da figura da criança esboçada em A Rua e o mundo, 
uma das obras do autor em que o universo infantil aparece 
como re ferencial mais expressivo. 

A Rua e o mundo é a história de um grupo de crianças, 
Cleto, Maria Helena, Pipiu, Alírio, Berenice, Sálvia, Sílvia, 
Ricardo, e até Pirolito, de apenas quatro anos: os meninos da 
rua da Vala, no Crato. Isso no começo do romance. Ao findar a 
narrativa não se pode mais falar em crianças: os que sobrevivem 
na trama são pessoas amadurecidas pelos próprios embates da 
existência, curta, porém intensa. Em A Rua e o mundo, tem
se nitidamente o per fil de um "romance de educação". De 
maneira sintética, Claude Burgelin assim de fine essa modali
dade romanesca. "Emprega-se o termo romance de educação 
(Bi!dungsroman), para designar todos os relatos que descrevem 
as peripécias que experimenta um herói em sua aprendizagem 
do mundo e que mostram as lições que daí são tiradas."1 São 
muitos os exemplos dessa forma narrativa, mas aqui interessa 
ressaltar um tipo especial: o que traz a criança como herói, e que 
veio a se implantar e fetivamente no sistema literário ociden
tal, a partir do século XIX. Os protagonistas dessas histórias 
poderiam ser enquadrados em uma categoria específica: a da 
criança como um ser so fredor. So fredor, principalmente, por 
não poder atinar com os motivos que levam a família, a escola 
ou outras instâncias sociais a proceder com menosprezo com 
relação a elas. 

Razões de ordem histórica justi ficam a concentração 
de textos dessa natureza à época do romantismo, período de 
intensa vocação reivindicatória. Seria o caso de se falar nos 
heróis de Charles Dickens: David Copperfield e Oliver Twist, 
nos de Victor Hugo: Gavroche e Cosette, no Petit Chose de 
Alphonse Daudet, no Poil de Carotte, de Jules Renard, e nos 
protagonistas de obras como Sans Fami!!e, de Hector Mallot e 
L'Enfant, de Jules Valles, dentre outras. Nesse particular, por
tanto, o texto de Fran Martins seria herdeiro dessa tradição 
1 BLJRGELJN, Claude. "Roman d'éducation" ln: ABIRACHED, Roberr et ai. Dirtionnairr dr.r Jt.utre.r ri nolio11.r 

lillémin:.o. Paris: Albin Mie hei, 1997. p. 656 ·658. 
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narrativa, e, mesmo superada a motivação ideológica própria 
da época do século XIX, encontra justi ficativa na medida em 
gue a in fância como etapa da vida apresenta-se como um tor
velinho de signos a serem desembaraçados, colocando, assim, a 
criança na condição de aprendiz, presa, como tal, de surpresas 
e interrogações. 

Na Literatura Brasileira, a galeria de tipos in fantis 
também é pródiga, bastando, para efeito de exempli ficação, 
re ferir Lucrécia, criação de Machado de Assis, em "O caso da 
vara", os filhos de Manuel de Freitas em A Fome, de Rodol fo 
Teó filo, e ainda o Negrinho do pastoreio de Simões Lopes 
Neto, a Negrinha, de Monteiro Lobato e o menino Paulino de 
"Piá não sofre? Sofre", de Mário de Andrade. Emoldurados 
em grupo, apareceriam Gaetaninho e seus companheiros das 
NovelaJ Pauli.rtana.r, de Alcântara Machado, os capitães de areia, 
da narrativa homônima, de Jorge Amado, e, encolhidinhos a um 
canto: o menino mais velho e seu irmão, o menino mais novo, 
filhos de Fabiano e Sinhá Vitória, personagens de Graciliano 
Ramos, em Vida .r 5 ua.r. 

Como o título mesmo sugere, no romance em exame, a 
rua será pre ferencialmente um espaço de embate, a estreita via 
gue determinará a passagem da ignorância para o conhecimento 
do mundo. Conhecimento gue não servirá como garantia de 
compreensão, vindo, as mais das vezes, repassado da gualidade 
torturante do enigma. Muito da dramaticidade dessa narrativa 
decorre exatamente da tensão criada entre espaços fechados e 
espaços abertos, configurada no confronto casa x rua. 

Esse é um confronto gue vem de muito longe. Philippe 
Aries assinala gue Herondas, poeta grego da antiguidade, narra 
uma história em gue uma mãe se gueixa ao mestre do mau com
portamento de seu filho gue, na rua, convive com desocupados 
e joga com eles, talvez até a dinheiro. Ao jogo de cartas, é con
traposto o jogo de bilas, gue não mais satisfaz a criança, segundo 
relata a exasperação da mãe aflita.2 

Quantos adultos não conservam, nos ecos da memó
ria, o tom imprecativo de palavras, gue mesmo a distância do 
2 ARii�S. Phi11ppt:. E.rsai.ffl( mimu;rr, 194:)-1983. Paris: Éditions du Seuil, 1993. p. 2�4. 
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tempo nao consegue despojar inteiramente de uma capa de 
aspereza! "Venha já pra casa, menino (a)!" "Já chega de ficar 
na rua!" Dirigidas às crianças "rueiras", essas fórmulas de 
interdição buscam trazê-las para o abrigo da casa, tolhendo 
a in fância em sua convivência com a enciclopédia do mundo. 
Esses são elementos que podem subsidiar uma História Cultu
ral da in fância, ou seja, uma interpretação dos "verdes anos", 
a partir da visão do adulto. É pertinente observar que a rua 
como espaço de encenação da narrativa, na criação do autor 
de DoiJ de ouro.r- fala-se, particularmente, da rua da Vala, não 
é exclusiva de A Rua e o Mundo. Alguns estudiosos de sua obra 
já se pronunciaram sobre o assunto, como Braga Montenegro,3 
que, nesse sentido, também destaca Estrela do Pastor, ligando 
os dois livros a través da 

constant� temática da existência de uma certa 
Rua da cidade do Crato, na gual os meninos e adoles
centes, de ambos os sexos, construíram um mundo 
mítico, uma sociedade sem código em gue os indivídu
os, dentro da moldura confinada de uma via pública , 
enfrentam os problemas de uma precocidade complexa, 
pois são crianças na condição biológica, mas arrostam 

os percalços guc esta situação lhes insinua. 

Carlos Eduardo Bezerra, pesquisador da literatura cea
rense e biógrafo de Fran, por seu turno, acerca-se mais proxima
mente do assunto, ao pintar a Rua da Vala, em E.rtrela do pastor, 
como a representação da "viva e animada in fância dos meninos 
do interior com suas brincadeiras e brinquedos que muito reve
lam a relação do homem com a natureza". Acrescenta ainda o 
estudioso que, ali, "o rio e a enchente servem de brinquedo, a 
mata de esconderijo para as danações censuradas, as 'brincadeiras' 
entre meninos, como era o caso de Alfredo e Rodol fo, e entre 
meninos e meninas como Fernando, Elsa, Marta e Alzira"4 

Para a leitura do romance em pauta, interessa grifar o 
fato de ser a fragilidade uma das qualidades mais encarecida-

_3 MONTENEGRO, Braga.",\ Rua c o mito". ln: ConYio Rtt(lrdtldo. Fortaleza: lmprcnsa l!nivcrsitária do 
Cear:í, 1 %6. p. 253. 

4 BEZERRA, Carlos Eduardo. Fmn �'-Imtim. Fortale:ta: Ediçôes Demócrito Rocha, 2004, p. 34. 
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mente vinculadas à criança, daí decorrendo inúmeras imagens 

de proteção que compõem a representação da figura materna. 

Por efeito de transferência, o par casa/família expande a signi
ficação da figura da mãe, passando a reforçar a noção de nicho, 

onde tudo acontece ao abrigo das asperezas do mundo. 

A ficção, porém, guiada pelas incoerências da vida, 

expõe as contradições dos espaços de interação, em outras 
palavras, põe a nu as fraturas da convivência entre adultos e 

crtanças. 

Daí, no caso de A Rua e o mundo, ser o espaço público 

o gerador de laços afetivos entre os meninos, suplantando em 

vínculo emocional a frouxidão dos laços familiares. O leitor 
do romance toma conhecimento, então, da existência de uma 
família vicária para essas crianças, constituída por meio da 

idéia de grupo. 

Se, por um lado, evidencia-se, algumas vezes, por parte 
da criança uma tendência ao solipsismo - e a Literatura é pródiga 
nessas situações - não se pode esquecer o avesso dessa imagem, o 

que corresponde à exibição da criança como ser gregário. A idéia de 

grei, como se sabe, traz embutida a noção de comando, o sentido 

hierárquico fazendo-se presente portanto no mundo da criança, mi
crocosmo social que reproduz práticas de convivência da sociedade 

adulta. 
Para os meninos da Rua da Vala, Cleto é o comandante, o 

mentor de suas ações, bússola que marca a inclinação dos desejos 
do grupo. Nem sempre fora assim, porém. Os "meninos da Rua da 
Vala", antes de Cleto, eram outros. Sua entronização como chefe 
decorreu, exatamente, do desalojar de antigos comandantes de 
outros bandos de crianças. A questão da rua, portanto, aponta para 

a emulação entre grupos de desafetos, habitantes do mesmo chão. 

Reforça-se aqui mais uma vez a idéia do jogo de poder, co-natural 

ao intercâmbio entre indivíduos, algo que se evidencia igualmente 
no confronto entre ruas rivais. No caso em questão, a heroicidade de 

Cleto provém da supremacia obtida com relação à Rua do Fogo: 
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Vitorioso, Cleto voltou para a rua da Vala e 

cm breve estava d�.:itado na arcia,cercado pelos com
panhcirm, discutindo a luta. Sua voz ad<.Juirira timbre 
diferente - agora era a voz do comandante, voz que 

não admitia contradição. 5 

Esse aspecto da fabulação no romance em exame reme
te, especialmente, a uma outra história em que as crianças têm 
papel de relevo: O.r Menino.r da Rua Paulo, do escritor húngaro 
Perene Molnár. Nela, também, a exploração do viés gregário 
do universo in fantil faz com que circulem, nos meandros da 
história, valores como amizade, capacidade de liderança, soli
dariedade, enfim, diversos aspectos que revelam o exercício da 
a fetividade nos primeiros anos. A condição de pertença à rua 
não é tomada em termos absolutos nesses modelos de narrativa. 
Dentro dela desenham-se redutos de signi ficação edênica para 
os meninos: são eles locais de auto-segregação; a "caverna" em 
A Rua e o mundo e o "grund", espécie de terreno baldio, em O .r 

Menino.r da Rua Paulo. Ambos lugares de encontros: o quartel
general das deliberações. A caverna, por exemplo, traz, desde 
a denominação, um elo com o universo onírico: "Nas fitas de 
cinema costumavam ver os bandidos escondendo-se em lugares 
que chamavam de caverna. Por isso quando descobriram aquele 
local abandonado, batizaram-no assim."(• Para os personagens 
de Perene Molnár, o "grund" signi ficava: "a sua planície, a 
sua estepe, o seu reino; é o in finito, é a liberdade".7 (gri fos 
nossos!) 

No caso de Pran Martins, particularmente, a "caverna" 
agrega ainda um valor de refúgio, ela é, na realidade, uma forma 
de fugir à hostilidade das famílias, das instituições o ficiais: a 
Igreja e o Estado, na medida em que relegam a criançada da 
rua à condição de marginalidade. 

Estudando as relações da in fância com os quadros 
sociais, Marie-] o sé Chombart de Lauwe comenta que a favora
bilidade dos quadros urbanos a esse faixa etária está associada 
5 MARTINS, Fran. A Rilfl r o nmndo. Fortalc.:za: Imprensa Universitária do Ceará, 1962, p.23. 
6 MARTINS. han. op. cit. p. 18. 
7 MOLNAR, h:rcnc. O.r :.\1(fliuw· da ma Hmh Trad. Palllo Rónai. São Pauln: Cosac Naify, 2005. p. 35 
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à questão da livre circulação, vinculando-se a dois elementos 
especiais: o contato com a natureza e o brinquedo. Para a pes
quisadora, no entanto, de um modo geral, a cidade se torna "a 
antinatureza, o anonimato, o mundo inquietante e impositivo, 
hostil à criança".R 

Interessa também observar em /i. Rua e o mundo a 
maneira como o narrador vai construindo a face das crian
ças, face que contempla a um só tempo as idiossincrasias 
de cada membro; e como essas particularidades repercutem 
na consolidação do sentido de coletividade. Maria Helena, 
por exemplo, possui uma força particular de liderança, ex
pressa pela capacidade de deslocar os meninos do mundo 
da rua para o mundo da imaginação. É ela a contadora de 
histórias, - repartindo assim, junto com Cleto, o direito 
de se apropriar da imaginação das crianças, pois o chefe 

também se valia dessa prerrogativa. A partir dos relatos 
dos dois, a palavra se faz fantasia, no que se configura uma 
su.til forma de dominação: as crianças tornam-se cativas, 
pelo menos por instantes, do mundo da irrealidade. Tal 
como se dava, aliás, com relação a uma outra paixão dos 
meninos: o cinema, o que os levava até a roubar peque
nos objetos para ter o direito de ver/viver a luta entre 
mocinhos e bandidos. Ou melhor, para se travestirem em 
mocinhos, transformando-se em heróis de si mesmos. 
Se passagens como essas demonstram a familiaridade do 
autor com um de seus temas de eleição, em muitas outras 
circunstâncias Fran Martins esquadrinha a mente de suas 
personagens infantis e detecta os momentos-chave de seu 
percurso: como a descoberta da sexualidade, os primeiros 
encontros com a morte, e muitos outros lutos que vão 
manchando estrada afora o caminhar desse grupo rumo à 
maturidade. Mais comovente, ainda, para o leitor, é detec
tar o ritual de despedida das personagens que migram da 
infância para a adolescência, o que vale como uma forma 
de perda de um mundo inaugural. O que não é possível 
� C:IIO�fBAHT DE Lt\L'\\'E, Maril·-Josê. L:m OHfi'(J nnmrlo: n i11jdnáa. TraJ. Nocmi Khon. São Paulo: 

Pcrspcctin: EDüSP, 1991. p. 310. 
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ao leitor detectar, entretanto, é o desligamento desses 
meninos das recordações da rua da Vala, na medida em 
que esse lugar, por seu valor de encantamento, cobre-se 
com as vestes do tempo - metamor foseando-se no próprio 
sentido da infância. Daí ser imperecível. 
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