
Caminhos para 
o Poço de Dona Guidinha 

Batista de Lima 

Os caminhos para se chegar ao Poço de Dona Guidinha são muitos. 
Claros, retos e objetivos, uns são mais largos que outros. Pelo menos quatro 
desses acessos se destacam. O primeiro deles, e mais ancho, é o que nos leva 
a trafegar pelo livro Dona Guidinha do Poço, de Manoel de Oliveira Paiva. 
O segundo, mais real que o primeiro, é a saga em que se baseou o livro, ver
dadeiramente desempenhada por Marica Lessa, fazendeira poderosa de Qui
xeramobim, que nos meados do século XIX se envolveu, como mandante, em 
um crime passional onde seu marido foi assassinado. Há ainda um terceiro 
.caminho que é a trajetória de cinqüema e nove anos entre a escrita e a publi
cação do livro. Por fim o quarto caminho é a história de vida do autor. 

Manoel de Oliveira Paiva nasceu em Fortaleza em 12 de julho de 1861. 
Estudou no Seminário do Crato, no Cariri cearense, indo em seguida ma
tricular-se na Escola Militar, no Rio de Janeiro, onde tinha o número 21. 
Voltando a Fortaleza, torna-se um defensor dos escravos e um entusiasta pela 
causa republicana. Como jornalista participa do grupo do jornal O Liberta

dor, porta-voz da Sociedade Libertadora Cearense. Como escritor participa da 
fundação do Clube Literário, em 1886, marco inicial do Realismo cearense. 
Essa entidade edita a revista A Quinzena onde Oliveira Paiva publica vários 
contos. Ao falecer de tuberculose com pouco mais de 30 anos, em 29 de 
setembro de 1892, deixou A Afilhada, romance publicado em folhetins no 
jornal O Libertador, e o romance Dona Guidinha do Poço. 

O romance Dona Guidinha do Poço, desde quando foi escrito, fez 
todo um percurso contrário ao que fez o autor. Os originais ficaram com a 
viúva de Oliveira Paiva que os passou a Antônio Sales. Este por sua vez levou
os a José Veríssimo, no Rio de Janeiro, para que fosse publicado, em forma de 
folhetim, na Revista Brasileira. Essa revista acabou-se após quatro números em 
que publicava capítulos do livro, deixando-o, na sua grande parte, impublica
do. Antônio Sales enuegou os originais do livro a Américo Facó que os repas
sou, décadas depois, a Lúcia Miguel Pereira para publicação. Após cinqüenta 
e nove anos da morte do autor, o livro finalmente foi publicado. 
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Afora essa cópia que chegou às mãos de Lúcia Miguel Pereira, uma 
outra esteve com Lopes Filho que a levou para o Rio de Janeiro a fim de ser 
publicada com a ajuda do jornalista e deputado cearense João Lopes. Essa 
cópia foi roubada do apartamento de Lopes Filho, lá no Rio. Não fora o em
penho de Antônio Sales que antes passara a limpo os originais do romance em 
letra do próprio autor e em poder da viúva de Oliveira Paiva, talvez hoje não 
se conhecesse esse grande romance do realismo brasileiro. 

O caminho mais real para o poço de Dona Guidinha é a saga da fazen
deira Marica Lessa. Essa via foi devassada pelo historiador Ismael Pordeus que 
teve acesso, em cartório de Quixeramobim, ao processo em que a poderosa 
fazendeira Marica Lessa respondeu pelo assassinato de seu marido o Cel. 
Domingos d 'Abreu e Vasconcelos por volta de 1853. A tàzendeira poderosa 
amasiou-se com um sobrinho do marido, Senhorinha Pereira, e contratou 
o executante do crime contra seu consorte. Descoberta a trama, a desditosa 
dama foi condenada a muitos anos de prisão, vindo a cumprir sua pena na 
cadeia pública de Fortaleza. Ao ser solta, semi-enlouquecida e depauperada, 
perambulava pelas ruas da capital até quando morreu como indigente. Foi 
nessa história real que se baseou Oliveira Paiva para escrever Dona Guidinha 
do Poço. 

D . Guidinha do Poço é um romance modelar do realismo brasilei
ro. Compromissado com a realidade, ele mostra uma história que realmente 
aconteceu, mudando os nomes dos personagens e acrescentando alguns deta
lhes ficcionais e ilustrativos. Depois há a coragem do autor em introduzir na 
sua linguagem o rico latifúndio lingüístico regional. O falar da região aparece 
como forma de trazer não só o homem mas principalmente sua fala para den
tro do enredo. Além disso há outra realidade cruciante no romance, que ainda 
hoje se faz presente na região do semiárido nordestino que é a seca. 

A seca, pois, e o regionalismo margeiam o tempo todo a saga trágica 
acontecida na fazenda Poço da Moita. A linguagem do povo está tão presente 
que necessária se tornou a elaboração de um glossário no final do livro, feito 
por Américo Facó, a pedido de Lúcia Miguel Pereira. Com cerca de quinhen
tos verbetes esse glossário de termos bem demonstrativos do falar do sertão 
cearense comprova a preocupação do autor em devassar a vida daquela gente 
sofrida a partir da sua linguagem. Prova é que a partir da primeira expressão 
do livro "De primeiro" esse falar já se apresenta. Depois disso vão se configu
rando cenas e temperamentos entrevistos sem a crueza naturalista em moda, 
mas deixando-os subentendidos como na estética realista. 
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D. Guidinha do Poço é um romance comprometido com a estética 
realista, resgata a linguagem regionalista do centro sul cearense, apresenta uma 
história de paixão e morte que traz, secundando-a, o fenômeno climático da 
seca, tão marcante na região Nordeste como nos romances da geração de 30. 
Daí que o embrião para o romance de seca da segunda fase do nosso moder
nismo finca-se, segundo Alfredo Bosi, em D. Guidinha do Poço, de Oliveira 
Paiva, Luzia-Homem, de Domingos Olímpio e A fome, de Rodolfo Teófilo. 
Esses três autores cearenses foram testemunhas da grande seca dos anos de 

1877, 1878 e 1879. Viram o desaparecimento da nossa flora, da nossa fauna 
e de mais de um terço da população, que se não morreu de fome, foi vítima 
da peste ou embarcou para a Amazônia instigada por paroaras inescrupulosos. 
A catástrofe climática quase que despovoava o Ceará. E esses escritores não 
poderiam sair incólumes desse fenômeno. 

O mal-estar provocado pela catástrofe climática, deixando as pessoas 
sem muitas expectativas de vida, levou a uma catarse intelectual que fez da 
última década do século XIX uma verdadeira ebulição literária, no Ceará, com 
o surgimento de grupos literários e a edição de livros marcantes para nossa li
teratura. Essa temática, aliada ao resgate que faz do regionalismo, faz com que 
Sânzio de Azevedo assevere que nenhum escritor cearense ''soube trabalhar 

com tanta felicidade a nossa linguagem do povo - sem desfigurar o conteúdo 
literário" como Oliveira Paiva. Além disso há a técnica narrativa empreendida 
pelo escritor quando, segundo Lúcia Miguel Pereira, ele consegue "tornar su
gestiva qualquer minúcia, valendo-se de indicações objetivas para reforçar in
diretamente o sentido da narrativa ou insinuar o caráter de um personagem". 

Dona Guidinha do Poço, considerado por José Ramos Tinhorão 
como um clássico da literatura brasileira, desperta interesse de intelectuais, 
professores e estudantes, a pomo de ser indicado como livro texto para o ves
tibular de universidades públicas. O interesse pela obra desse autor cearense 
é conseqüência de seu compromisso com a terra, com nossas temáticas, com 
a nossa realidade mais pungente. Possibilita a comparação com o Ceará de 
hoje, mostrando que o fato histórico não se transforma, apenas se transporta. 
Continua havendo seca, continua havendo coronelismo, pistolagem e desi
gualdade social no nosso Ceará. 
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