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Resumo 

João Simões Lopes Neto (1865-1916), considerado um dos escritores 

gaúchos mais importantes, traz em suas obras a história e a cultura que compõem o 

seu povo, através da união entre a literatura erudita e o folclore. Ele foi reconhecido 

apenas postumamente, pois teve suas obras criticadas por utilizar-se da oralidade 

do gaúcho pobre do campo em conjunto com o homem culto da cidade. Todavia, foi 

visto depois como um dos percursores, durante o chamado pré-modernismo, de uma 

literatura inovadora, utilizando-se de uma linguagem coloquial, por meio dos 

regionalismos. Portanto, mediante a análise das três lendas centrais de sua obra 

Lendas do Sul, o trabalho buscará analisar não só a linguagem diferenciada ao 

período, mas também algo de suma importância para a formação do povo gaúcho: a 

diversidade étnico-cultural. 

 

Introdução 

No período em que Simões Lopes Neto viveu, as características de sua obra 

eram vistas de forma negativa, em função do preconceito que havia a tudo que 

fugisse do padrão erudito da época. No entanto, com o passar dos anos suas obras 

começaram a ser analisadas com outro olhar, trazendo finalmente o reconhecimento 

que ele tanto merecia. 

A literatura simoniana, que tem como característica principal o cruzamento 

entre a literatura erudita e a popular, através de suas raízes regionalistas, traz ao 

leitor além da visão de uma literatura que carrega em sua prosa um tom poético em 

meio a uma linguagem coloquial, proporciona um olhar histórico à formação do povo 

gaúcho. Na lenda “A Mboitatá” encontram-se os indígenas que vivam nos pampas, 

em “A Salamanca do Jarau” remete-se ao povo europeu e em “O Negrinho do 

Pastoreio” aparece a figura do escravo negro, demonstrando, de forma implícita, 

como se deu essa formação. 

De acordo com Flávio Loureiro Chaves, é possível identificar em sua obra as 

características gerais da literatura nacional, como temas, personagens e elementos 

históricos comuns ao período, características mais particulares originárias de sua 

herança cultural, por exemplo, “a herança alencariana, a subliteratura regionalista 

que o precedeu, o cancioneiro popular, o acervo lendário e folclórico legado pela 

geração do Partenon Literário” (CHAVES, 1982, p.13), uma associação de autores 



do Rio Grande do Sul, que promoviam saraus, palestras e bailes. Em sua revista 

mensal, além de divulgar a literatura, nela havia espaço para a divulgação de suas 

ideias revolucionarias contra o governo vigente. 

Em vista disso, nota-se o quão correlacionada estava, em relação às 

influências culturais do autor, a sua obra, fazendo com que ela se eternize em 

diferentes aspectos, tanto em função dos elementos mais transparentes, como a 

junção da literatura erudita com a popular, quanto dos subentendidos que permeiam 

a narrativa, permitindo ao leitor três olhares diferentes: cultural, social e histórico.  

 

Objetivos 

Por meio deste trabalho, pretende-se trazer à tona a importância de Simões 

Lopes Neto para o quadro nacional de autores, pois além de um exímio escritor 

erudito, via-se um autor que valorizava o campo, a linguagem coloquial que o 

permeava, utilizando-se do folclore brasileiro e gaúcho para isso. 

Outro objetivo deste trabalho é expor as características e influências do autor 

na obra Lendas do Sul, fazendo com que o leitor reflita sobre a construção étnico-

cultural do povo gaúcho em relação ao restante do país, já que ao analisar cada 

uma das lendas notam-se pontos em comum com outras partes do Brasil, não se 

restringindo apenas ao Sul. Em vista disso, o motivo que levou o autor a escolher as 

lendas “A Mboitatá”, “A Salamanca do Jarau” e “O Negrinho do Pastoreio”, 

colocando-as como as lendas centrais, serão analisadas individualmente. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi feita partindo de uma análise geral sobre o tema do folclore na 

literatura erudita, para uma particular, visando perceber as características da obra de 

Simões Lopes Neto dentro desse aspecto. Ao longo do estudo foi utilizada uma 

pesquisa bibliográfica para embasar a análise sobre o livro Lendas do Sul, no 

entanto, o enfoque da analise está direcionada às três lendas centrais que o 

compõem, a fim de analisar com mais propriedade as características da obra. 

As fontes adotadas durante a pesquisa estão principalmente nas obras de 

pesquisadores sobre a vida e obra do autor. No decorrer da análise serão utilizadas 

perspectivas de vários pesquisadores, pois isso possibilita o enriquecimento do 

estudo, propiciando uma melhor compreensão sobre o tema abordado. 

 



Desenvolvimento 

Simões Lopes Neto aborda em sua obra não só aspectos comuns aos outros 

autores regionalistas, destacando-se deles em função do aproveitamento da 

linguagem coloquial e da importância dirigida aos hábitos e costumes da época, pois 

segundo Alfredo Bosi, os autores regionalistas tinham como projeto “a fidelidade ao 

meio para descrever” (BOSI, 2013, p.220), mas a obra de Lopes Neto sobrepõe-se a 

de seus contemporâneos, já que nelas não havia apenas a superficialidade da 

descrição geográfica ou uma prosa erudita ou oral, mas a união de ambas, trazendo 

para a literatura uma produção inovadora, como alguns poucos escritores 

conseguirão, como, por exemplo, o reconhecido Mário de Andrade. 

O folclore exposto por Simões está vinculado mais à sua denominação vulgar, 

em função da época em que vivia, pois naquele tempo essas manifestações eram 

vistas apenas como produções do povo analfabeto, sendo colocado um degrau 

abaixo da literatura erudita, provinda da elite. Lopes Neto utilizou o folclore sem cair 

no campo da superficialidade, já que de acordo com Flavio Loureiro Chaves (1982), 

o autor incluía em sua obra a condição problemática do homem, o que o diferia dos 

outros autores. 

Outro ponto relevante, segundo o crítico, é o sentimento coletivo retratado em 

algumas passagens, por meio da ideologia regionalista. E provém daí a “noção de 

raça” (CHAVES, 1982, p.15), que permeia implicitamente a obra de Simões Lopes 

Neto, através da heterogeneidade de raças do povo gaúcho. No entanto, atentando-

se ao plano nacional, essa heterogeneidade compõe não só o Sul, mas o Brasil 

como um todo, o que faz com que a obra ganhe um aspecto também universal. 

A primeira lenda que aparece em Lendas do Sul é “A Mboitatá”, em que se 

percebe a presença forte dos indígenas dos Pampas, primeiros habitantes das terras 

gaúchas, com enfoque na visão cultural daqueles nativos, uma das etnias 

formadoras do povo gaúcho.  

Segundo Ligia Chiappini (1988), a lenda tem como base uma superstição 

comum a outras partes do país, retratando a lenda da cobra de fogo, defensora das 

florestas. Contudo, a partir de suas pesquisas, a crítica vê na versão de Simões uma 

das mais complexas existentes, pois o autor mistura na narrativa dois outros mitos: o 

dilúvio e o nascimento do dia.  

Algo que Chiappini (1988) coloca em questão é até que ponto os traços do 

dilúvio estão ligados à Bíblia e à visão propriamente indígena caracterizada ao longo 



da narrativa, já que o próprio nascimento do dia narrado assemelha-se muito mais 

com a visão católica do que com a dos índios dos Pampas.  

Logo no início da narrativa é apresentada a questão que levará ao 

nascimento do dia, em função de uma noite eterna, justificada pela cobra grande 

que dormia há muito tempo, acordando faminta após uma grande chuva. Ela comia 

os olhos de tudo que via, sendo que cada olho guardava um pouco da luz que eles 

viram do último sol, transformando-se, assim, na Mboitatá. Somente quando a cobra 

de fogo morreu de fraqueza, desmanchando-se em pedaços, o sol apareceu 

novamente. 

Ligia Chiappini (1988), em suas pesquisas, encontrou referências indígenas 

somente ao mito do roubo da noite, no qual a humanidade passou por um longo dia 

até que surgisse a noite. 

Segundo Flavio Loureiro Chaves (1982), Lendas do Sul não é uma obra 

composta propriamente de lendas, mas de contos, pois não se trata apenas de 

narrativas ouvidas junto ao povo, mas de uma associação de fatos históricos e 

sociais com as narrativas folclóricas realizadas por Lopes Neto, trazendo o 

verdadeiro tema simoniano: a crise psicológica. Na lenda “A Mboitatá”, não apenas a 

lenda dos povos indígenas dos Pampas ganha representação artística, mas esta é 

realizada pela associação entre o mito indígena e cristão, algo que não aparece em 

outras versões. 

Conforme Ligia Chiappini (1988), não foram apenas esses pontos na lenda de 

“A Mboitatá” que a diferem de outras versões, pois há uma associação também, no 

decorrer da narrativa, entre a cobra grande e a Mboitatá. No conto, a primeira se 

transformou na segunda, em função de sua fome por olhos. Entretanto, segundo a 

pesquisadora, a cobra grande está associada ao mito do roubo da noite, já que ela é 

a dona da noite, o que talvez justifique essa associação do autor.  

Todavia, seguindo esse aspecto, Ligia Chiappini enxerga na relação entre a 

cobra grande e a Mboitatá de Simões Lopes Neto uma associação inversa com o 

mito do roubo da noite, no qual os homens estavam “cansados de viver num dia 

eterno”, enquanto que os homens do conto “estão cansados de viver numa noite 

eterna” (CHIAPPINI, 1988, p.171). 

Mas uma particularidade que não aparece em outras versões da lenda, de 

acordo com a pesquisadora, é o fato de a Mboitatá desmanchar-se em pedaços, 

lançando luzes que depois se juntam, dando origem ao sol, ou seja, ao nascimento 



do dia. Esses elementos novos não podem ser classificados como criações próprias 

do autor, pois não há como descartar a hipótese de ele tê-los resgatados em suas 

pesquisas de campo. Entretanto, pode-se colocá-los como um ponto inovador de 

sua obra, sendo, segundo Ligia Chiappini (1988), a versão mais bonita. 

Em “A Salamanca do Jarau”, Flavio Loureiro Chaves (1982) destaca que é 

possível ver com maior clareza a formação da identidade cultural do povo gaúcho, 

pois o autor foi capaz de conservar o mesmo gaúcho simples e tradicional, o herói 

das guerras, encontrado também em O Cancioneiro, de Alencar, e em outros 

regionalistas que vieram antes dele. No entanto, segundo o pesquisador, o 

personagem Blau Nunes ultrapassa até a figura do gaúcho e vaqueano, idealizado 

pelos regionalistas do Sul, por meio da introdução de um tipo.  

Conforme George Lukacs, esse tipo não está intimamente ligado à caricatura 

ou ao clichê, mas pode ser entendido como uma síntese artística, em que “as 

contradições sociais, morais e psicológicas de uma época – se articulam em uma 

unidade viva” (LUKACS, 1965, p.30), criando algo universal.  

De acordo com Flávio Loureiro Chaves (1982), ao descrever Blau no início da 

narrativa, o foco narrativo volta-se para o “campo psicológico”, trazendo uma 

divagação sobre a sua pobreza, o que faz com que a personagem saia do campo 

caricatural: 

 

(...) ia, cantando, e pensando na sua pobreza, no atraso das suas 
cousas. No atraso das suas cousas, desde o dia em que topou — 
cara a cara! — com o Caipora num campestre da serra grande, pra 
lá, muito longe, no Botucaraí... (LOPES NETO, 1983, p.37) 

    

Flávio Loureiro Chaves (1982) elucida ainda que o próprio mundo simoniano é 

feito de contradições, denominando uma “contraditoriedade móvel” (CHAVES, 1982, 

p.18), pois ao trazer para a literatura uma realidade regional, conseguiu colocar 

dentro dela a problemática do homem, conforme dito anteriormente. Em Blau Nunes, 

a problemática aparece em sua busca por si mesmo, enquanto tenta ao mesmo 

tempo encontrar o boi barroso que fugira, demonstrando dois campos em 

contraposição: o psicológico e o físico. 

Segundo Antonio Candido, Simões conseguiu a façanha de trazer para o 

“universo do homem rústico” (CANDIDO, 1972, p.809) o mundo civilizado, através de 

sua linguagem estilizada, na qual uniu o erudito com a linguagem popular. Esse 

aspecto aparece com maior clareza nessa segunda lenda, em função dela ser 



narrada sob a perspectiva de Blau; na anterior, no entanto, existe a fala de uma 

terceira pessoa neutra. Nesse sentido, entretanto, Ligia Chiappini (1988) afirma que 

existe a presença de um gaúcho simples, ou mesmo Blau Nunes transformado no 

“narrador popular”, que se esconde na terceira pessoa do conto. 

Além de Blau Nunes, descendente dos povos nativos, já que ele mesmo diz 

que sua avó era uma índia, outros personagens são essenciais para a composição 

da obra: uma delas é o sacristão, descendente dos jesuítas espanhóis, o que remete 

ao período histórico das missões; a outra é a moura encantada ou teiniaguá, que 

traz a junção cristã e árabe-indígena por conta do amor entre ela e o sacristão, 

proibido pela religião católica.   

Flávio Loureiro Chaves (1982) divide o conto em quatro partes, sendo que a 

primeira e a quarta partes apresentam a aventura vivida por Blau, na qual ele 

procura o boi barroso e se depara com a entrada da furna, por meio da “invocação 

de Cristo saúda o guardião da caverna” (CHAVES, 1982, p.78) Mas sendo o 

primeiro homem a fazer isso, consegue a permissão de adentrar a Salamanca. Ao 

penetrá-la, descobre que deve passar por sete provas, às quais sobrevive por 

diversas tentações, tendo como prêmio concedido pela teiniaguá sete poderes, que 

ele rejeita, ganhando, ao sair da furna, uma onça de ouro em forma de talismã. 

Na segunda e terceira parte aparece a lenda propriamente dita da teiniaguá, 

contada em uma parte por Blau, que reproduz o que ouvira de sua avó, em parte 

pelo próprio guardião. 

No entanto, quando Blau enriquece por meio do talismã, instala-se uma 

maldição, já que todas as outras pessoas têm prejuízos ao mesmo tempo em que 

ele fica mais rico. Com o intuito de encerrar a maldição, retorna à caverna e 

novamente “saúda o guardião com a invocação de Cristo” e, assim, o encantamento 

é quebrado. A teiniaguá desaparece, sendo que, antes, o narrador relata que ela era 

também Anhangá-Pitã – o diabo indígena. Nota-se que Blau, ao aceitar sua vida de 

“gaúcho pobre”, abdicando de sua “ambição de riqueza”, evolui psicologicamente, 

tornando-se esse o principal produto do conto. 

Segundo Flávio Loureiro Chaves (1982), a primeira e quarta partes compõem 

a base da narrativa, pois ao inserir um personagem de sua criação, que a princípio 

não pertence à herança existente, cria algo novo, sendo essa narrativa tratada muito 

mais como um conto do que propriamente uma lenda, como Simões a classifica, 

fazendo com que o autor transcenda o regionalismo do seu tempo. 



Mediante ainda as concepções de Flávio Loureiro Chaves (1982), em “O 

Negrinho do Pastoreio”, Simões Lopes Neto aborda o sistema de poder da época, 

mostrando as relações de poder vigentes no regime patrimonialista; enquanto na 

primeira narrativa aparece um período anterior à colonização, através da lenda 

indígena da cobra de fogo; na segunda aborda-se o período das missões. 

Aparentemente, o autor acaba criando uma linha cronológica que compõe a 

formação étnico-cultural do povo gaúcho, o que talvez justifique a escolha das 

lendas. 

No caso da lenda “O Negrinho do Pastoreio”, a relação de poder citada acima 

está explicitada pelo que ocorre entre o estancieiro, um homem rico e egoísta, cheio 

de ouro e prata, e o escravo, um menino negro e bonito, sem nome, e a quem todos 

chamavam de o Negrinho. 

A lenda é iniciada por meio da caracterização do estancieiro e seu poder 

autocrático, contraposta à da personagem do escravo, instaurando uma relação 

entre senhor e escravo, e, que segundo Flavio Loureiro Chaves (1982), pode ser 

chamada de relação entre o dominador e o dominado, pois, de acordo com suas 

concepções, encontra-se presente no discurso simoniano uma reflexão a respeito do 

poder, demonstrado muitas vezes através da violência explícita contra o mais fraco. 

Logo no início do conto aparece “Naquele tempo [...]” (LOPES NETO, 1980, 

P.79), o que, segundo Ligia Chiappini (1988), demonstra que o autor delimita, ao 

mesmo tempo em que não defini, a época retratada. No entanto, atentando-se ao 

tempo que fora situado nas outras duas lendas principais, a pesquisadora situa o 

conto entre a história do Rio Grande do Sul como província e sua primeira unidade 

econômica e social, a estância, no qual o estanceiro recebia terras do Governo 

Imperial brasileiro, e tinha como obrigação protegê-las contra invasores, já que eram 

terras fronteiriças. 

Na caracterização do estancieiro, outro ponto é levado em consideração por 

Ligia Chiappiani (1988), pois os atributos negativos daquele contradizem o 

comportamento tradicional do estancieiro, hospitaleiro e bondoso com o próximo. E 

por negar a pousada, o cavalo, a água e entre outras ofertas naturais da terra, algo 

que tradicionalmente os outros não faziam, teve como consequência, segundo a 

pesquisadora, a tristeza, já que nem mesmo oferecendo pagamento tinha um 

serviço que o agradasse. Esse aspecto fica evidente no trecho a seguir: 

 



[...] e a campeirada folheira não gostava de conchavar-se com ele, 
porque o homem só dava para comer um churrasco de tourito magro, 
farinha grossa e erva-caúna e nem um naco de fumo… e tudo, 
debaixo de tanta somiticaria e choradeira, que parecia que era o seu 
próprio couro que ele estava lonqueando... (LOPES NETO, 1983, 
p.79) 

 

Nesse trecho, verifica-se também a sua avareza, tendo como consequência 

central uma das características de Simões Lopes Neto quanto às penitências: a 

solidão, dando como fruto a característica citada acima – a sua tristeza -, visto pela 

pesquisadora como uma doença, pois o estanceiro se apegava excessivamente às 

mercadorias, de onde vinha o seu dinheiro. 

Flavio Loureiro Chaves, assim como Lígia Chiappini, aborda essa questão da 

solidão, porém ele a vê como um “exílio do poder, um poder que aqui já se confunde 

com o exercício despótico da autoridade” (CHAVES, 1982, p.169), tomando a 

personagem do estancieiro como um tipo sociológico mais verdadeiro em relação ao 

modelo de herói idealizado do estancieiro; enquanto que a pesquisadora enxerga a 

solidão como uma ação punitiva do autor, sendo “uma espécie de castigo” 

(CHIAPPINI, 1988, p.255). 

Após a caracterização deste último, no qual alguns pontos foram expostos, 

podendo relacioná-lo diretamente com a história e a sociedade vigente – algo 

recorrente na obra de Simões Lopes Neto –, observa-se, dentro da narrativa, que o 

narrador apresenta diferenças de visão comparadas às do senso comum da 

sociedade gaúcha.   

Nesse trecho, “A este não deram padrinhos nem nome; por isso o negrinho se 

dizia afilhado da virgem, Senhora Nossa, que é a madrinha de quem não a tem” 

(LOPES NETO, 1983, p.80), nota-se a primeira referência à Virgem, uma figura 

importante na lenda, por meio dos seus milagres, o que demonstra a importância da 

religião católica, através da forte influência do catolicismo sobre a religião africana, 

trazida pelos negros, na figura do Negrinho durante a narrativa. 

Os castigos físicos sofridos pelo Negrinho começam quando o estancieiro 

perde uma corrida de cavalos com o seu vizinho e, por ser o Negrinho o condutor do 

cavalo do seu patrão, este o vê como culpado pelo prejuízo das mil onças 

distribuídas aos pobres. Era preciso percorrer trinta quadras durante a disputa, e, 

como castigo teria que pastorear por trinta dias trinta cavalos negros. 



Durante a penitência, ele perde o pastoreio algumas vezes, principalmente 

por conta do filho do estancieiro, que gostava de vê-lo sendo açoitado. Os castigos 

levam o Negrinho a morrer no tronco, tendo seu corpo jogado, por fim, no 

formigueiro. Ao fim de três dias e três noites, o patrão verifica o local e o grande 

milagre ocorre, ele vê sua vítima em pé e ao lado a Virgem guardando-o. 

Assim, surge a lenda do Negrinho do Pastoreio que, contudo, difere de outras 

versões pelo fato de o autor não se limitar apenas transcrever a lenda para o papel, 

mas transformá-la acrescentando-lhe perspectivas históricas e sociais, algo que ele 

já fizera com as demais narrativas.  

No entanto, para justificar essa transformação em “O Negrinho do Pastoreio”, 

Flávio Loureiro Chaves (1982) defende que nas outras lendas semelhantes, o filho 

mau do estancieiro não existe, o motivo da Virgem ajudar o Negrinho não é 

importante e até mesmo o fato dele conduzir o cavalo que perde a disputa entre o 

estancieiro e o vizinho não é encontrado em outras versões.  

 

Resultados 

Em Lendas do Sul, fica evidente que um dos achados mais importantes 

durante a narrativa foi a maneira como o autor conseguiu produzir uma voz narrativa 

diferenciada, pois apesar do narrador estar em terceira pessoa, sendo considerado 

por Flávio Loureiro Chaves (1982), um narrador impessoal, ele conseguiu a façanha 

de trazer uma fala que não correspondia aos padrões cultos da elite – para quem as 

obras eram  dirigidas –, de forma diferente, sem deixar de lado a literatura erudita. 

Mas ao reproduzir essa fala do “campeiro simples” em suas narrativas, Lopes 

Neto trouxe implicitamente não só a cultura popular do povo gaúcho através do 

folclore, mas também o caráter histórico de formação, distinguindo-se, assim, de 

outros autores regionalistas que, segundo Flávio Loureiro Chaves (1982), tinham a 

intenção de apenas “representar” o homem do campo e seu universo, ao invés de 

apresentá-lo primeiro de acordo com sua própria linguagem e cultura, saindo do 

campo superficial, algo que o autor fez com propriedade.  

 Todavia, atentando-se ao caráter histórico e social da obra, percebe-se 

semelhanças com o restante do país, pois há a existência de um conceito de “raça”, 

composta por uma heterogeneidade de etnias: o branco, o negro e o índio. No 

entanto, segundo o crítico, essa concepção de raça, mencionada logo no início do 

estudo, era uma tendência do Naturalismo, fazendo com que em cada região os 



autores apresentassem uma particularidade que as diferenciassem culturalmente. 

No caso de Lopes Neto, isso fica claro pelas escolhas das lendas centrais, trazendo, 

por exemplo, no caso da segunda lenda, a cultura espanhola, algo particular do 

processo histórico de formação da região Sul. 

 

Considerações finais 

No decurso deste estudo percebe-se que Simões Lopes Neto tornou-se um 

dos escritores mais importantes do país ao trazer a cultura popular para a literatura 

erudita, em função da problemática social que apareceu de forma subentendida no 

decorrer de suas narrativas, sendo possível por conta das contradições existentes 

no mundo simoniano, como as questões imaginárias e concretas. Essa contradição, 

em especial, é vista nas lendas colhidas em suas pesquisas de campo e nos pontos 

divergentes entre as outras versões existentes. Contudo, ao atentar-se a 

problemática em Blau Nunes, entre as contradições psicológicas, sociais e morais 

presentes, nota-se que elas vão além da ideologia regionalista daquela época, 

caminhando para o embate psicológico, como o conflito entre a ambição e a pobreza 

da personagem, fazendo com que o autor se destaque entre seus contemporâneos. 

Por conseguinte, a diversidade étnico-cultural presente na formação do povo 

gaúcho, exposta implicitamente no decorrer da obra, demonstra mais uma vez que 

Lopes Neto não se restringiu apenas aos ideais regionalistas de seu período, 

utilizando, para isso, uma linguagem estilizada. 
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