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Representação de Luís Carlos Prestes como “O cavaleiro da esperança” na 

obra de Jorge Amado 

Elisângela Araújo Vieira 

 

RESUMO: Objetiva-se, neste texto, tecer algumas reflexões acerca da relação entre a história 

e literatura, buscando analisar o romance O Cavaleiro da Esperança de Jorge Amado como 

fonte documental para a produção do conhecimento histórico. Apontam-se ainda algumas 

questões voltadas para a construção de uma metodologia de abordagem desse tipo específico 

de documento na pesquisa histórica. A partir de tal fonte construiremos uma narrativa que 

proporciona uma reflexão sobre a representação que o escritor faz da figura de Luiz Carlos 

Prestes, ao discorrer sobre seu engajamento político e social, e problematizando questões 

importante para o momento político que viviam. 

PALAVRAS-CHAVE: História; Literatura; Representação; Luiz Carlos Prestes 

 

ABSTRACT: The aim of this text is to weave some reflections on the relationship between 

history and literature, seeking to analyze the novel O Cavaleiro da Esperança by Jorge Amado 

as a documental source for the production of historical knowledge. Some questions are also 

pointed towards the construction of a methodology to approach this specific type of document 

in historical research. From this source, we will build a narrative that provides a reflection on 

the representation that the writer makes of the figure of Luiz Carlos Prestes, when discussing 

his political and social engagement, and problematizing important issues for the political 

moment in which they were living. 

KEYWORDS: History; Literature; Representation; Luiz Carlos Prestes 
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“Nenhum dirigente comunista da 

América Latina teve uma vida tão 

 Trágica e portentosa quanto  

 Luís Carlos Prestes”. 

 Pablo Neruda 

 

1. Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da representação da figura de Luiz 

Carlos Prestes como “Cavaleiro da Esperança”, que foi formulada a partir de sua participação 

como líder no partido comunista e nos levantes e andanças pelas regiões do país, bem como no 

interior do mesmo. Para tanto, parto da obra O Cavaleiro da Esperança de Jorge Amado, 

buscando compreender como surgiu a representação do Capitão Luiz Carlos Prestes como o 

“cavaleiro”, que era a esperança de todos aqueles oprimidos que o seguiam por todos os cantos 

do país, descrevendo como foram as condições de elaboração do texto.  

A obra foi escrita em 1942, e publicada na língua espanhola quando o autor estava 

exilado na Argentina, por ser perseguido e temer a própria morte, foge para não ser preso, pois 

neste período os comunistas eram vistos como mal a ser combatido, sendo o próprio um 

membro do Partido Comunista brasileiro. O livro só chegara ao país trazido por militantes 

comunistas, porém na Argentina, o então governo de Juan Perón proibiu a circulação do 

romance queimando-o. No entanto, o livro só foi lançado no Brasil em 1945, mas, era 

distribuído em formas de folhetos clandestinamente.  

Esse estudo foi fruto do meu interesse pelas obras do escritor Jorge Amado, que desde 

nova tive contato, quando fui inicialmente apresentada ao livro Capitães da Areia, na antiga 

sétima série do primeiro grau, ficando encantada com o autor que conseguia retratar a vida dos 

meninos abandonados nos cais de salvador. Mas, foi com o filme Olga (2004), de Jayme 

Monjardim, que fiquei completamente fascinada com a personagem feminina e com Luiz 

Carlos Prestes. A partir, fui atrás de livros, pesquisas na internet de conteúdos que abordassem 

sua vida e retratassem sobre suas lutas, quem foi ele, onde morou e se ainda era vivo. Assim, 

descobri o livro O Cavaleiro da Esperança. 

É nesta visão que tanto Jorge Amado, em seu livro, quanto Luiz Carlos Prestes, na sua 

“Coluna” que percorreu o país, denunciavam o descaso e o desrespeito com a população. 

Amado, ao usar suas obras para denunciar e repudiar este descaso. E de modo bastante bravo e 

com muitas lutas e protestos, Prestes levou seus companheiros para combater o abandono, 
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levantar as causas sociais e denunciar os diversos problemas que o país passava naquele 

período. 

Tenho como finalidade com este artigo direcionar minhas aflições e denúncias, por meio 

de um tema de pesquisa, ao descaso de nossos problemas atuais, como a corrupção, violência, 

desemprego e preconceito que acontecem de modo sutil e camuflado em nossa "população”, e 

principalmente a falta de atenção de nossa política em geral a desestruturação de nossa 

sociedade. A partir da análise compreender como posso pensar a construção do meu objeto de 

pesquisa no período onde a grande importância no nosso contexto político e social que é o medo 

ao termo “comunismo” que volta a sombra o imaginário de alguns políticos e pessoas que se 

utilizam o conceito sem ao menos entender o seu sentido. 

Dessa forma, o romance enquanto literatura permite ir além do que é fictício e possibilita 

a compreender a uma memória, que seja ela coletiva ou individual, uma memória social do 

cotidiano dos personagens dos grupos populares de sua época. Trabalhar a obra fictícia de Jorge 

Amado não impossibilita que utilizemos recortes de conjunturas que ocorreram durante a escrita 

do romance, em 1942, e assim compreender o contexto da própria vida do autor e do 

personagem, respectivamente Jorge Amado e Luiz Carlos Prestes que iniciaram suas andanças 

no país como militantes, o autor como militante do Partido Comunista e o personagem, Luiz 

Carlos Prestes, como líder da Coluna Prestes.  

Neste sentido, a pesquisa a ser desenvolvida justifica-se na busca pelo entendimento do 

fenômeno social decorrente das representações do Luiz Carlos Prestes, ao longo da coluna no 

interior do Brasil, e como muitas vezes era odiada, temido e amado, por militares, pobres e 

sertanejos. A partir destas imagens simbólicas utilizo o conceito de representações de Roger 

Chartier. Portanto, o livro “O Cavaleiro da Esperança” será meu recorte temporal, em que 

buscarei analisar e compreender a construção de representação, feita pelo autor na sua obra, 

mas sempre buscando em teóricos como Roger Chartier, que busca o significado e a 

compreensão de conceitos de representatividades sociais. Portanto, o livro “O Cavaleiro da 

Esperança” será meu recorte temporal, em que buscarei analisar e compreender a construção 

de representação. 

 Segundo Chartier a cultura e suas práticas não são pacíficas, pois vai além das suas 

representações das lutas e de poder, ou seja como afirma o Roger Chartier assim como Durval 

Albuquerque Muniz. Ao discutir a relação de história e literatura e assim, busco compreender 

discutir a relação entre História e Literatura com abordagem “A Arte de inventar o passado”, 

onde o autor busca um certo diálogo entre elas. 
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"A História possui objetos e sujeitos porque os fabrica, inventa-os, assim como o rio 

inventa o seu curso e suas margens meu objetivo não será separar a História da 

Literatura, não será encontrar seus limites e suas fronteiras, mas articulá-las, pensar 

uma com a outra (ALBUQUERQUE, 2010, p. 

 

          Contudo, a literatura em torno do romance de Jorge Amado é constituída por regras 

próprias, possuem peculiaridades que são próprias de seus textos literários e que buscam 

aproximações  com o ser real de criar um mundo que tende o diálogo com a realidade de modos 

múltiplos propondo sempre o novo e reafirmando o que é real. Refletindo como o romance 

biográfico do Jorge Amado auxiliará para  registrar e interpretar o presente  e assim construir  

a partir do passado e inventar o futuro sempre por meio de uma narrativa pautada em uma 

realidade para se construir uma ilusão do real.  

 De fato, é possível o literato estar sempre em busca de construir, inserir uma realidade 

e o tempo em que vive, e do qual ele faz parte onde ele transforma e cria. Pois, assim como a 

História, os textos literários não se criam a partir do nada, as fontes estas, repletas de “ecos” de 

uma sociedade, da cultura e principalmente da história que foi feita das condições reais e do 

tempo e lugares que resultará na sua construção. 

Para Durval Albuquerque Junior, nem tudo é diferença entre a História e a Literatura, 

ao considerar que ambas possuem um caráter ficcional, tanto a Literatura quanto a História 

trabalham com o ponto de vista comum que é a “narratividade”.  

De acordo com o autor, a relação entre a História e a Literatura é um dos temas mais 

discutidos e debatidos no meio acadêmico e na historiografia nos últimos anos 

(ALBQUERQUE, 2010). E sua intenção, ao colocar lado a lado as duas, não é separar, mas 

encontrar uma articulação entre ambas. Ao questionar porquê os historiadores temem tantas 

aproximações com a literatura, destaca as preocupações referentes ao fato de que o próprio 

discurso do saber histórico pretende um caráter científico, enquanto a Literatura teria um caráter 

ficcional. 

Durval Muniz, ao pensar a História como uma “invenção” para a História, considera 

que a esta é também uma arte. Ao narrar e inventar o passado, assim como a Literatura, que 

utiliza a arte para narrar suas histórias, o autor aborda as mudanças pragmáticas em termo do 

saber histórico. Para ele, ao inventar o passado, o historiador nos remete ao descontínuo e à 

singularidade que ocorre nas produções históricas. É inegável que a literatura é uma fonte para 

a História, pois o historiador tem a capacidade, como diz  Durval Muniz Albuquerque, de 

“inventar passado” e os homens inventam a história através de suas ações e representações. O 
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ato desta invenção seria o “momento inaugural de alguma prática, de algum costume, de alguma 

concepção, de algum evento” (ALBUQUERQUE, 2007, p.20). Segundo o autor, os fatos 

históricos estão repletos de memórias e representações que são articuladas ao discurso dentro 

de uma sociedade.  

Para o historiador Roger Chartier, todo documento, seja ele histórico ou literário é uma 

representação do real, pois ao contextualizar um texto ou uma obra é necessário que 

compreenda o lugar de sua origem, o seu tempo, a sua linguagem. Chartier afirma que todo 

escrito tem sua particularidade e intencionalidade. A literatura tende a registrar e expressar 

certos aspectos que podem possuir caráter diversificado e conflituoso no campo social e cultural 

que foi escrito, tornando-o testemunha de uma experiência passada, ao filtrar as informações 

que permitem a uma observação literária e simbólica da realidade. Nesse sentido, constitui-se  

em registros e interpretações do que existe e daquilo que pode existir, assim permitindo uma 

historicidade das experiências em seu caráter simbólico de uma sociedade. 

 É plausível que o livro O Cavaleiro da Esperança, da autoria de Jorge Amado, permite 

possiblidades de ler e interpretar o caminho percorrido do personagem tanto real quanto 

simbólico de Luiz Carlos Prestes. Trata-se de uma obra romanceada e biográfica, na qual a 

narratividade busca ao mesmo tempo uma natureza poética associada ao ser mítico e um 

exemplo histórico de vida. Ao trazer a narrativa literária para o centro da minha pesquisa, busco 

por meio da História uma discussão de um contexto histórico. Busco na narrativa de Jorge 

Amado em O Cavaleiro da Esperança” a evidência ou suporte documental para entender como 

certas representações forjadas no seio de nossa sociedade e como podem estar vivas ainda hoje. 

A construção do mito em torno do cavalheiro da Esperança, vai se construindo a partir 

de sua visão para os problemas de miséria e dilapidações do dinheiro público; estes soldados, 

ao ver o jovem tenente denunciar os abusos cometidos por seus superiores, a bondade e 

humidade do tenente começa a reconhecer como “pai” que se preocupou com seus problemas 

e teve a paciência de ensiná-los a ler. 

 A miséria e a corrupção sempre foram os problemas sociais que mais afetavam as 

grandes massas trabalhadoras e carente do país, onde o poder estava nas mãos e era controlado 

pelo governo, pelas oligarquias rurais e coronéis.  É neste momento, quando a Coluna recebe 

essa população carente, sofrida e miseráveis que surge a figura mítica do “Cavaleiro da 

Esperança”, um herói que viria montado em seu cavalo, para salvar sua vida da inercia que 

viviam, onde não viveriam mais esquecidos, seriam vistos e respeitados, neste contexto 

percebe-se que o escritor utiliza desta passagem para caracterizar as imagens que são 
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construídas em torno do tenente Luiz Carlos Prestes, e assim o autor enfatiza o mito em torno 

do Luiz Prestes como representatividade para discutir e abordar os conflitos na sociedade que 

viviam.  

Nas casas pobres, amigas, nas casas dos sem justiça, dos sem pão e sem liberdade, 

como o retrato de um santo, ao lado da oleografia de São Roque, de São Benedito e 

da Virgem, recortada de um jornal, estava o retrato do jovem oficial barbado e sério, 

um pouco triste, de olhos ardentes, o olhar no futuro. [...] Aquele em quem se devia 

confiar. Em cada casa pobre, em cada choça, em cada cabana, em cada mocambo, em 

toda parte onde se deseja a liberdade, como um marco de esperança pendia o retrato 

de Luís Carlos Prestes, amiga. Embaixo duas velas, em torno a esperança. 

(AMADO,1979, p.136)     

Visto através deste prisma, as representações em torno do “Cavaleiro da esperança” não 

podem ser entendidas sem que se leve em consideração as apropriações que o indivíduo faz do 

mundo. E esta representatividade do imaginário é recriada e apropriada pelas Representações 

Coletivas em torno da figura simbólica de Luiz Carlos Prestes, conforme escreve o literário “de 

repente, o sertanejo larga sua foice, seu machado, suas cadeias de escravidão. Sua foice é uma 

metralhadora” (AMADO, 1979.95). É neste momento que homens e mulheres encontram na 

representação do Cavaleiro uma solução para fugir dos seus problemas.  A partir dos conflitos, 

as representações em torno do Luiz Carlos Prestes foram moldadas, no qual afirma Chartier, 

não há “praticas” ou estruturas que não sejam produzidas pelas representações” 

(CHARTIER,1989, p.176). 

Ao se apropriar do termo práticas e representações, há uma análise sobre as apropriações 

das imagens representativas do líder da Coluna Prestes, o “herói” dos soldados, o “salvador” 

dos sertanejos, índios e negros, figuras estas que apoderam de certas práticas e apropriações 

que permitem a estes indivíduos interpretar e recriar as representações do líder Luiz Carlos 

Prestes. A compreensão da representação torna-se necessária pois, a partir do conceito de 

“representação” e “apropriação” é tomada a imagem daquilo que é ausente levando assim, uma 

reflexão de uma existente lacuna entre o representado e a representação. 

Apesar de lançado na Argentina por Jorge Amado, que se encontrava exilado e escreveu 

o romance no próprio exilio em 1941, o livro romanceado e biográfico do líder da Coluna 

Prestes consegue penetrar as barreiras do governo ditatorial varguista. O livro, mesmo na 

Argentina1, veio a sofrer censura, foi proibido e queimado pelo governo de Juan Perón. O 

 
1 http://acervo.jorgeamado.org.br/acervo?page=24 
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romance chegou no Brasil e circulou clandestinamente através de militantes simpatizantes dos 

movimentos comunistas e amigos. 

A circulação da obra foi autorizada somente em 1945, já no final do governo de Getúlio 

Vargas, que se encontrava enfraquecido devido decisões que foram tomadas desde de 1942, 

quando o então governo começou a se movimentar para preparar a transição controlada de um 

Estado autoritário para um regime mais aberto, transformações estas que não passava de 

formulação de uma estratégia para enfrentar questões político-eleitoral. Estratégias esta que 

queria mudar o regime, porém o poder continuaria nas mãos de Getúlio Vargas. Em 1943, a 

oposições passaram a questionar e a se movimentar, a despeito da ação da censura e de outros 

órgãos repressivos, mas o governo reage violentamente e puniu os opositores, civis. Mesmo 

com represálias e punições, as oposições partiram para uma atuação mais agressiva, e assim 

fizeram alianças. Em janeiro de 1945, escritores, intelectuais reuniram em um Congresso 

Brasileiro e defenderam que o país passasse por uma redemocratização2.  

O Cavaleiro da Esperança foi lançado pela livraria brasileira Martins após 3 anos de 

seu lançamento na Argentina. Nicola Mira Gonzaga da Silva, na dissertação O cavaleiro 

biografado e outros ecos (2016), afirma que o romance é cheio de narratividades e sofre uma 

mudança em relação ao primeiro lançamento, passando a ser chamado O Cavaleiro da 

Esperança, quando antes era intitulado simplesmente de “Vida de Luís Carlos Prestes”. Os 

relatos e entrevistas do escritor com vários exilados políticos, ex-integrantes da própria Coluna 

Prestes e comunistas que possuíam documento e informações foram relevantes para que o autor 

se engajasse e compreendesse como se formaram as marchas da coluna. Principalmente quem 

era a figura do Capitão Luís Carlos Prestes e dos integrantes que compunham a coluna.  

A autora Nicola Gonzaga afirma ainda que Jorge Amado foi o primeiro autor a descrever 

e abordar em forma de livro impresso os trajetos, os fracassos e as vitórias da Coluna Prestes 

pelos 25 mil quilômetros do país. 

Sem dúvida foi um relato que demonstrou como a coluna foi essencial para as 

transformações sociais que seguiram adiante após a passagem do “cavaleiro”. O livro é uma 

forma que Jorge Amado viu para relatar e denunciar aos seus leitores as crueldades, violências 

e torturas que os comunistas, opositores brasileiros e estrangeiros sofriam com a opressão do 

governo varguista. 

 
2 https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/QuedaDeVargas 
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         O mundo sobre as influências autoritárias e ditatoriais dos regimes nazifascistas, que 

colocaram a Europa na II Guerra Mundial tinham seus elementos presentes e atuantes no Brasil 

no período do Estado Novo em 1941. Este período foi marcado pelo discurso forte dos 

sentimentos nacionalistas e pela presença da centralidade única em um só governante. Os 

discursos fascistas exerciam influência na Ação Integralista Brasileira (AIB), comandada por 

Plinio Salgado, cujas ideias conservadoras transmitiam um lema baseado na ideia de que Deus, 

a pátria e a família eram as organizações que teriam que ser respeitadas e honradas. Para a AIB, 

outras forças políticas, como o comunismo, traziam para estas instituições a instabilidade e a 

desonra, por esses motivos tinham que ser destruídos. 

O Estado Novo, influenciado pelas ideologias vindas da Europa, perseguia e prendia 

adversários com o apoio da Delegacia Especial de Segurança Política e Social (DESPS)3, criada 

em 10 de janeiro de 1933, que tinha o objetivo de descobrir e coibir comportamentos políticos 

e divergentes ao governo Varguista, podendo comprometer ou interferir na ordem pública 

responsável pela repressão aos opositores do sistema. A partir da instalação do Estado Novo e 

do Levante Integralista de 1938, as decisões do governo para manter “vigilâncias e Manter a 

paz”, fez que o DESPS agisse de maneira que quaisquer tendências à criminalização dissidência 

política em relação ao governo fossem punidos violentamente, entre essas dissidências estavam 

opositores, comunistas. As prisões, perseguições e torturas aos grupos comunistas eram 

necessárias segundo o governo, pois era preciso conter o “perigo vermelho”, uma vez que ele 

era inspirado pelo regime soviético. No imaginário das grandes elites brasileiras, e 

principalmente do governo, poderiam tomar o poder, pois já tinham conseguido em 1917, com 

os bolcheviques na então Rússia, onde a classe trabalhadora tomara o poder (MOTTA, 2002, p. 

30).  

Exatamente em 1942, ano da primeira publicação de O Cavaleiro da Esperança”, em 

sua edição em espanhol na Argentina, o governo de Getúlio Vargas declara guerra aos países 

do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), após o Brasil ter alguns de seus navios afundados na região 

do Caribe e costa-americana. Conflito este que ocorre devido  a decisão de governo varguista 

de alterar as relações diplomáticas e aliar-se com os Estados Unidos. Daí decorreu o fato de ter 

seu primeiro navio afundado pelos alemães, o cargueiro a vapor Taubaté, afundado na costa do 

Egito no ano de 1941 – este foi o primeiro de muitos outros afundados pelos nazistas; a partir 

 
3 https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/PoliciaPolitica. 
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de 1942, diversos navios mercantes nacionais foram atingidos pelos países do Eixos, entre eles 

estavam o Buarque, o Olinda e o Cayrú na Costa Atlântica dos Estado Unidos. 

Conforme o autor Joao Barone (2013), a partir do ano de 1942, o presidente Getúlio 

Vargas, ao ver seu poder enfraquecer e também ao ser questionado pela população que ia às 

ruas manifestar-se para que o governo se posicionasse e defendesse o país dos ataques dos 

alemão, e principalmente que protegesse suas gente que estavam morrendo com ataque e 

destruições de seus navios, tanto fora de seus território quanto dento do próprio país pela 

Alemanha e do seus aliados (Itália, Japão), declarou guerra ao Eixo, junto com os países que 

formava o bloco da Aliança.  

Ao término da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB), ou os “Pracinhas”, como eram conhecidos aqueles que foram lutar na Segunda 

Guerra Mundial, ao retornarem para o Brasil, estavam doentes, traumatizados e com sérios 

defeitos físicos. Acabaram esquecidos e abandonados à própria sorte. Esse grupo de militares 

junto com a população passam a questionar o poder do presidente Getúlio Vargas, que tinha as 

mesmas características autoritária e ditatorial dos governos que eles não aceitavam e contra os 

quais lutaram na Segunda Guerra Mundial. Através destas motivações eles exigiam a 

destituição do governo Varguista no cenário político. O então presidente, ao receber o ultimato 

dos militares, é obrigado a renunciar à presidência da república. Com o fim do governo 

varguistas, o país voltar a ter o retorno de seus exilados, que recebem a anistia, principalmente 

escritores e presos políticos foram libertos, inclusive o próprio Luís Carlos Prestes. 

A conjuntura mundial estava sob forte influência do nazifascismo de Hitler na 

Alemanha e Mussolini na Itália, em que havia um discurso marcado por um forte sentimento 

de nacionalismo e de um governo centralizado. 

Nos anos de 1941 e 1942, o autor Jorge Amado se encontra em exílio na Argentina, no 

período mais sóbrio, devastador e assustador do mundo contemporâneo, tendo em vista o auge 

da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha de Hitler invade a União Soviética (URSS) ao 

romper com o Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, que tinha como objetivo a não agressão 

germano-soviético, colocando a Rússia em combate total contra as forças nazistas de Hitler 

(NAGORSKI, 2013). Jorge Amado, através da obra O Cavaleiro da Esperança, denuncia e 

mostra seu repúdio ao fascismo e o nazismo em ascensão em todos os países, inclusive no Brasil 

e Argentina. O próprio livro foi aprendido e queimado a mando do governo argentino Juan 

Domingo Perón. Segundo Ponte:  
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Nesse contexto, o engajamento de Amado não era um fato genuinamente 

brasileiro. Está ligado à efervescência do período entre guerras, à ascensão e 

polarização entre os movimentos comunistas e fascista, que fascinava uma 

geração de escritores que queriam opinar sobre suas posições (PONTES, 

2008). 

No Brasil, estes sistemas que pregavam o autoritarismo, o nacionalismo e 

principalmente a centralidade na mão de um governo ditatorial era vigente. O Estado Novo 

incorporara as características ditatorial de regimes que vinham se construído na Europa, onde 

o autoritarismo e repressão aos direitos de pensar e agir eram reprimidas e perseguidas. A 

posição da Argentina, dentro do contexto mundial, era de neutralidade desde o ano de 1939, 

quando decidiu não participar do conflito gerado pela Segunda guerra Mundial. Jorge Luiz 

Pereira Ferrer explica que esta neutralidade era ocasionada pela tradição da comercialização 

que o país fazia com ambas as nações, Alemanha e Grã- Bretanha, e por este motivo não queria 

tomar posição no conflito (FERRER, 2013). 

A Argentina, governada por Ramón Castilho, prefere a sua neutralidade e não a 

declaração de guerra ao Eixos, pois tinha a necessidade de manter o interesse nacional, tanto 

precisava do apoio dos aliados, como também era precisava ter relação de troca comercial com 

a Alemanha e a Itália. A partir dessa neutralidade, “talvez” foi possível o lançamento da obra 

O Cavaleiro da Esperança, que é lançado em 1942, na Argentina, já que no Brasil jamais 

poderia ser lançado por causa da perseguição do aparelho repreensor do Estado Novo, que tinha 

anunciado o combate ao “perigo Vermelho”. Argentina só decide declarar guerra às Potências 

do Eixo em março de 1945.4 

         O Estado Novo (1937-1945) foi um novo sistema político instalado no Brasil após 

o golpe de estado aplicado pelo então governo de Getúlio Vargas. O novo sistema, ao incluir 

fortes características das ditaduras que estavam em ascensão, e por forte característica da 

estética “totalitária”, onde o governo Varguistas implementou moldes fascistas (BARONE, 

2013),  a exemplo do cultuo à personalidade, constituída na figura única do chefe da nação, em 

que muitas vezes este chefe usava a ideologia e os meios de comunicações para legitimar suas 

decisões, extinguindo a liberdade política e de impressa. Diversos meios foram utilizados para 

obter controle sobre adversários e opositores do regime, como as constantes perseguições, 

torturas e prisões, que foram feitas a partir de desculpas de que o país precisava de proteção e 

estabilidade, pois a república ainda era frágil e precisava de atitudes rígidas, para assim se 

desenvolver e crescer.  

 
4 Idem, ibidem. 
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Mesmo com censura e opressão, pode-se dizer que essa situação violenta e cruel não 

diminuiu as manifestações, produções literárias e historiográficas no Brasil. Contudo, houve 

um avanço significativo à procura de narrar, descrever a ideia da nação brasileira, ou manifestos 

que repudiavam o caráter autoritário e ditatorial, mesmo correndo o risco de serem presos. O 

próprio Jorge Amado, nesse período de instalação do Estado Novo, vivia em constante temor 

pela sua vida. Muitas foram as perseguições, opressões que ele teve que enfrentar, mas nunca 

deixou de escrever seus livros com cunho social e político que denunciavam os abusos do 

governo para com a população e demais opositores. 

O escritor Jorge Amado, antes de ser instaurado o Estado Novo, era perseguido e sofria 

com o governo Varguista. O romance Cacau, de 1933, o segundo amadiano, foi ameaçado de 

não ser publicado por ser uma obra que denunciava as constantes explorações nas fazendas de 

cacau na Bahia, e principalmente por denunciar os descasos dos governos locais e federais. Em 

1936, novamente se depara com a censura em torno das suas obras. Ao ser preso pela primeira 

vez, ainda na prisão, o autor lança da obra Mar morto em que ressalta uma nova construção a 

partir de uma nova mentalidade diferente das ideias conservadoras das elites baianas. A partir 

dos movimentos populares, que surge, em 1934, Suor, que com sua crítica queria mudar a 

inércia que era as vidas desses sujeitos e reivindicar por melhores condições vida. Os romances 

de Jorge Amado durante o Estado Novo foram aprendidos e queimados em praça pública, sendo 

o livro Capitães de Areia, de 1937, uns deles, por ordem do governo Getúlio Vargas. 

Em 1939, o governo de Getúlio Vargas anuncia um novo órgão que seria vinculado 

diretamente à presidência, passando a centralizar a produção artística e propagando as suas 

divulgações, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Nos anos de 1941 a 1945, o 

DIP controlou a circulação de todas as produções nacionais, editando e produzindo de acordo 

os padrões estabelecidos do então “pai dos pobres”. Em 1938, ao se encontrar livre da prisão, 

o autor se engaja ainda mais em sua militância comunista, e após a intensa atividade política e 

produção literária durante todo o governo de Getúlio Vargas, fora obrigado a se exilar no 

Uruguai e na Argentina. E neste período que vai de 1941 a 1942, o autor vem a escrever e lançar 

suas obras romanceadas e biográficas ABC de Castro Alves e O Cavaleiro d Esperança 

(PONTES, 2017, p. 5). 

O livro O Cavaleiro da Esperança de Jorge Amado é um romance biográfico que narrar 

sobre a figura de Luís Carlos Prestes, sendo lançado pela primeira vez em 3 de janeiro 1942, 

em espanhol, na Argentina, pela Editora Claridad de Buenos Aires. Esta data foi escolhida por 

Amado para homenagear o quadragésimo quarto aniversário do amigo Luís Carlos Prestes.  
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A obra O Cavaleiro da Esperança é fruto de suas inquietações contra o governo 

ditatorial e autoritário de Getúlio Vargas, e, principalmente, pela sua resistência como membro 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Por ter vivido as mesmas experiências de violência, 

abusos, perseguições e até ver sua liberdade afetada, teve as mesmas infelicidades que suas 

amigos e outros membros do partido, que foram cruelmente reprimidos, presos e viram seus 

direitos como cidadãos violados e destruídos, sendo estes forçados a se exilarem em outros 

países sul-americanos, como Uruguai, Bolívia e Argentina. 

Em 1936 a 1937, o autor foi preso no Brasil. Ao ser liberto da prisão, ele se exila no 

Uruguai e, posteriormente, na Argentina. Em seu exilio, ele aborda a vida e obra de Luís Carlos 

Prestes, um romance de cunho político, mas, ao mesmo tempo, uma biografia do seu amigo. É 

desta forma que ele descreve o Capitão do Exército Luís Carlos Prestes, do qual o próprio 

escritor fala na nota de introdução de seu romance biográfico sobre a figura do Luís Carlos 

Prestes (AMADO, 1979) descreve a infância simples, mas também feliz, sua trajetória brilhante 

como militar e líder da Coluna Prestes. 

Falo agora de Luís Carlos Prestes, trago para junto do povo a sua figura de 

Herói, nascido do povo e na frente do povo. Um exemplo para todo o Brasil. 

Por maior que possa ser a sujeira sob a ditadura, a dignidade de Prestes, por si 

só, é suficiente para lançar uma luz sobre esse charco, uma luz de esperança. 

[...] Por outro lado está biografia representa o pagamento de uma dívida. Muito 

se tem falado nos motivos que resultaram na moderna literatura brasileira, na 

novelística e na crítica. Inúmeros artigos e ensaios se tem escrito sobre isso e 

não sei de nenhum que ligue os nomes de Luís Carlos Prestes a esse 

movimento, no entanto ninguém teve em relação a ele uma importância maior, 

uma influência mais decisiva. (AMADO, 1979, p.16) 

  

Como o próprio autor cita, em seu romance ele tinha uma enorme dívida para com o 

líder da Coluna, pois muito influenciou os livros e romances do período modernista e pouco era 

retratado. Na nota introdutória de O Cavaleiro da Esperança, o romancista fala que Luís Prestes 

foi a figura máxima de todos o movimento, chefe, condutor e general. Destaca que a sua ligação 

com a literatura moderna é indiscutível, mas essa literatura e produções não tratam de sua figura 

em nenhum momento (AMADO,1979). É esta crítica que Jorge Amado tem aos literatos e 

escritores do período modernista, pois, ao apagar ou silenciar, nega o seu lugar na produção 

intelectual. O livro comprova também um caráter político, pois o autor escreve com a finalidade 

e o intuito de auxiliar o líder da Coluna Prestes a obter anistia pela sua militância comunista. O 

autor também escreve sua obra para homenagear o “grande líder” e “brilhante” capitão do 

exército. Amado ainda recorre à figuras de linguagem para melhor caracterizar e demonstrar 
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não só seus sentimentos para com o “amigo” Luís Prestes, mas também mostrar como todos 

viam e porquê seguiam a Coluna Prestes: 

Convida a todos, amiga, com tua voz de melodia, porque agora vou te falar da 

cruzada de heróis pelo Brasil. Pelos pampas, pelos sertões, pelos desertos, 

através das montanhas, dos rios das cidades. Vou te falar da coluna prestes 

(p.92). 

 

Ressalta como eram os sentimentos ao ver o grande líder passar e liderar a sua grande 

marcha em todo o interior do Brasil, sendo a figura do Luís Carlos Prestes retratada como herói, 

salvador, “cavaleiro da esperança”, “esperança do Brasil”, “estrela da manhã”, “rio de águas 

límpidas”, “coração humano” e “vento de tempestade” (AMADO,1979). 

A obra é dividida em cinco capítulos em que o escritor Jorge Amado faz uma 

panorâmica da vida do cavaleiro Luiz Carlos Prestes. No primeiro capítulo, Jorge Amado inicia 

sua narrativa falando dos seus progenitores, da sua mãe nobre e seu pai, um simples plebeu, 

que enfrentam os conflitos sociais e econômicos da sua época para ficarem juntos. Gerando, 

assim, uma infância pobre e humilde para o jovem “cavaleiro”, que não muito tarde perde seu 

pai e ver sua mãe trabalhar como professora para criar sua irmã e o menino Luiz Carlos Prestes, 

que aos doze anos ingressa no Colégio Militar. 

No segundo capítulo, o escritor dá ênfase às Revoltas Tenentistas e ao contexto que 

antecede estes conflitos, trazendo para sua obra os capitães que participavam destas revoltas, 

como os revolucionários Isidoro Dias, Miguel Costa e Lopes na Revolta Paulista. Ressaltando 

colegas cadetes que estudaram com Luiz Prestes na Escola Militar, em Realengo, e como estes 

cadetes foram importantes para compor a Coluna Prestes e o Movimento Tenentista. Nos  

capítulos terceiro e no quarto, o autor se debruça a narrar os feitos do “Cavaleiro da Esperança” 

na Coluna e, por seguinte, seu caminho ao exílio na Bolívia, bem como sua iniciação aos 

estudos marxistas na Argentina. Jorge Amado traz ainda nestes capítulos sua revolta e 

inconformidade em relação ao governo getulista, que perseguia os líderes do partido político da 

Aliança Nacional como criminosos, e neste momento, o autor se aproxima cada vez mais de 

seu amigo Luiz Carlos Prestes contra o governo fascista de Getúlio Vargas. 

No último e quinto capítulo, o escritor traz elementos para descrever O Cavaleiro da 

Esperança como preso político que se encontrava detido na cidade do Rio de Janeiro, e viu sua 

esposa grávida, Olga Benário, sendo presa e enviada para o campo de concentração na 

Alemanha, onde veio a falecer na câmara de gás nazista. O romancista Jorge Amado mostra de 

maneira repulsiva e revoltante no seu romance como os presos políticos eram tratados nas 
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cadeias. Demonstra o modo que sofriam torturas e até mesmo o assassinatos, e nada se fazia 

para obter suas liberdades. É neste contexto que o autor utiliza o romance bibliográfico para 

denunciar e fazer apelo para que os leitores e a sociedade acordassem para as mazelas e 

corrupções que estavam no meio de nossos governantes.  

Neste momento, início a apresentação em torno do intelectual baiano a quem tomo 

emprestado sua obra para analisar como fonte para minha monografia, Jorge Leal Amado de 

Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, no distrito de Ferrada na cidade 

de Itabuna, filho do casal Joao Amado de Faria e dona Eulália Leal Amado. Ainda pequeno 

muda-se com sua família para cidade de Ilhéus, após um surto de Varíola na cidade de Itabuna. 

Em Salvador, faz todos seus estudos secundaristas, onde desde cedo começa a trabalhar em 

jornais e a participar da vida literária, fazendo parte do grupo “Academia dos Rebeldes”, onde 

estreia com a publicação de um poema na revista A Luva, que tinha as características de uma 

poesia modernista que pregava a renovação literária5.  

A partir dos anos 1930, o jovem Jorge Amado muda-se para o Rio de Janeiro para cursar 

a Faculdade de Direito do Rio de janeiro, que só finaliza por insistência de seus pais, por já está 

engajado no mundo literário. Em 1931, o autor escreve seu primeiro romance, O País do 

Carnaval. Um ano após o lançamento de seu primeiro romance, Jorge Amado conhece e passa 

a conviver com seus futuros companheiros de luta e da literatura brasileira, como José Américo 

de Almeida, Gilberto Freyre, Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz, a qual influencia a entrada 

de Amado na Juventude Comunista Brasileiro e passa a seguir os ideais comunistas que 

pregavam a igualdade do comunismo.  

Amado inicia as suas obras com cunho político e começar a retratar as grandes massas. 

A partir da sua aproximação com grupos políticos da esquerda passa a fazer parte do Partido 

Comunista em 1932, por meio do qual se engaja na Frente Popular da Aliança Nacional 

Libertadora (ANL), por influência e apoio da escritora Rachel de Queiroz6, o autor leva para 

seus romances suas experiências e ideais adquiridas como comunista. 

É evidente observar nas obras de Jorge Amado não só características de cunho político 

e social, mas também a militância em suas personagens, características adquiridas ao ter contato 

e fazer parte do Partido (ANL), através do qual nota-se seus ideais de igualdade comunista que, 

desde cedo, pode ver e sentir as mazelas e descasos do governo com a população carente de sua 

 
5 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jorge-leal-amado-de-faria 
6 https://www.companhiadasletras.com.br/sala_professor/pdfs/CL_AliteraturadeJorgeAmado_trajetoria.pdf. 
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na cidade, e principalmente do bairro da periferia ao viver e observar os grandes casarões do 

antigo sistema Colonial do Pelourinho, habitados por muitas famílias pobres, negras e carentes 

de Salvador que faziam destes casarões lugares paras ser seus lares, lugares sóbrios, precários 

sem saneamentos que foram esquecido por seus governantes. É neste contexto que ele retrata 

Cacau (1933) e Suor (1934), romances que retratavam a vida dos proletariados, das grandes 

massas que eram exploradas, abandonadas à própria sorte. O autor denuncia, a partir de seus 

romances, a usura dos donos das fazendas, o poder público e até mesmo a própria a igreja. As 

explorações eram constantes nas vidas destes indivíduos, que não conseguiam se livrar das 

amarras das desigualdades e esperavam no destino.  

Em 1936, Jorge Amado tem a grande e mais impactante reviravolta de sua vida, por 

pertencer ao partido e estar comprometido politicamente com os ideais socialistas (FONSECA, 

2012, p. 51) é denunciado por fazer frente ao movimento de esquerda Aliança Libertadora 

Nacional e se opor ao governo varguista, é preso junto com outros intelectuais e membros do 

partido, só tendo a sua liberdade em 1938. 

Ao trazer o artigo da autora de Ana Paula Palamartchuk, historiadora pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), “Escritor de Putas e Vagabundo”, tento mostrar como Jorge 

Amado tem certas particularidades, das quais a autora escreve em seu artigo “supostamente 

talvez de transformar a sociedade e o mundo” (PALAMARTCHUK, 1998, p.154). É a partir 

deste argumento que vejo o escritor Jorge Amado como o literato que é capaz de conseguir 

ultrapassar as barreiras do romance proletariado para o romance de cunho militante, que 

constrói uma consciência de classe. Neste contexto, Palamantchuk cita que Jorge Amado é 

considerado por algumas correntes literárias, e, principalmente, para certa parcela de público 

de leitores, um dos maiores romancistas da literatura popular brasileira por ser o escritor que 

escreve sobre o proletário, o operário, o negro, mulato, a sexualidade da mulher, o malandro, 

ou seja, os seus personagens são a grande massa popular baiana, nordestina.  

Segundo a autora, as obras de Jorge Amado, são “um mundo imenso de Jorge”, dos 

quais ele traz para suas personagens o amor à sua cultura, à sua religião e à sua identidade. Os 

primeiros romances amadianos eram romances que traziam personagens fictícios que 

abordavam os problemas das explorações nas fazendas de cacau, da exploração do homem pelo 

homem, a malandragem, a sexualidade, o abandono das classes operarias nos grandes casarões 

decadentes de Salvador; a religião como símbolo e cultura é retratada nos romances Jubiabá e 

Tenda dos Milagres. Romances, como diz Palamantchuk, que contam “a história do povo”.  
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A partir de sua militância na Juventude Comunista, podemos ver claramente como os 

seus romances, que antes tinha um cunho social, passam a ter característica também um cunho 

militante. Assim, seus personagens passam a exigir direitos, é neste momento que o autor Jorge 

Amado, emprega as ideologias que aprendeu no Partido Comunista, e escreve o personagem 

central do romance Antônio Balduíno e desta influencia escreve e lança em 1935, a obra 

Jubiabá. Trazendo a figura do personagem fictícios “Baldo”, o autor em certo momento aborda 

a construção da consciência do sujeito ao abandonar a malandragem e fazenda para ir para 

capital e se empregar como operário nas fabricas. Este indivíduo passar a ter consciência de 

seus ideais, ao entra pela primeira vez em contato com os ideais de igualdade, do socialismo 

soviético7. E assim o personagem Baldo passar pelas transformações e o “malandro Baldo”, 

que trabalhava na fazenda, agora é o grevista Antônio Balduíno, que não aceita mais a 

desigualdade sociais e “luta por seus iguais”.  

O literato Jorge Amado, inspirado por ideologia comunista a partir de seu engajamento 

e participação no Partido Comunista do Brasil, utilizavam suas insatisfações, repudio para as 

perseguições que sofria juntos com seus amigos políticos e artistas leva para muitas de suas 

obras denúncias através de seus personagens.  Escrever foi o caminho de sonhar com a liberdade 

para os Comunistas perseguidos, algo que também é revelado em outra obra de Amado "Os 

Subterrâneos da Liberdade" onde o autor descrevem nas três obras que fazem partem desta 

coleção o período obscuro para os Comunistas que mesmo após o termino da II Guerra Mundial, 

se viam ainda perseguidos.  Esta escolha aparentemente se” dá pelo prestígio acumulado de 

Prestes e ainda pela dificuldade do Partido Comunista Brasileiro de dialogar intensamente com 

as massas. 

Com o romance ABC de Castro Alves (1941), há o engajamento do autor pela primeira 

vez no romance biográfico, através do personagem real do poeta Castro Alves. Jorge Amado 

entra em uma nova faceta de seus romances, ele passa a retratar a obra com fontes 

historiográficas para descrever o personagem real de Castro Alves, no afã de influenciar os 

leitores e intelectuais a defender a soberania nacional, e assim fazer pressão para pressionar o 

então Governo Getúlio Vargas a rever sua postura e conduta em torno do regime repressivo e 

ditatorial cujo governo sustentava a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)8, 

 
 
8 DIP- Órgão criado em 1939, que tinha objetivo difundir as ideologias do Estado Novo, com a finalidade de 

coordenar, orientar, centralizar e, principalmente, controlar e fazer censura aos meios de comunicações como 

teatros, jornais, publicações literárias e propaganda. O DIP torna-se um órgão coercitivo máximo da liberdade de 

pensamento e expressão durante todo o Estado Novo. https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/DIP. 
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por meio do qual o governo Varguista controlava os meios de comunicações e reprimia certas 

publicações literárias. 

 Percebe-se uma postura próxima de Amado, com o personagem Luís Carlos Prestes já 

que seu objetivo, ao revelar a vida do herói e ganhar as pessoas para a sua causa, e a resistência 

ao regime. Em torno dessas questões o que se torna pertinente argumentar na obra "O Cavaleiro 

da Esperança (1942) é o segundo romance biográfico de Jorge Amado. Neste, escreve com o 

intuito de conseguir anistia para o líder da Coluna Prestes, enfatizando novamente a sua 

influência como membro do Partido Comunista. Nasce do povo, é o próprio povo no máximo 

das suas qualidades. Para pensar as representações em torno da figura de Prestes, uma questão 

que não pode ter resposta, já que um texto como já pontuado, se limita a diversas possibilidades 

de construir sentidos, que cabem olhar comprometido para se construir uma imagem que foi 

forjado.  

Na obra, Amado aborda o passado do personagem principal, de Luís Carlos Prestes, 

como Capitão do Exército brasileiro, e o líder da invicta marcha da coluna Prestes, que 

percorreu 25 mil quilômetros no Brasil, onde o próprio autor diz: 

Outra coisa: este não é nem pretende ser um livro frio. Não analiso uma figura 

distante no tempo e distante na minha afeição. Nunca retrataria de uma figura 

que não amasse. 

Este é um livro escrito com paixão, sobre uma figura amada. E, quanto ao 

equilíbrio e à imparcialidade, de referencia a Luís Carlos Prestes são coisas 

que não se faz necessário medir. (AMADO, 1979, p.18) 

 

A partir da argumentação acima, pode se observar como O Cavaleiro da Esperança 

consegue ultrapassar barreiras, através da qual Amado traz à sua obra suas experiências e 

afinidades adquiridas durante anos na militância política comunista. O autor busca descrever 

seu orgulho e amor por ter conhecido e ser amigo do “herói que o povo concebe, alimenta e 

cria” (AMADO,1978). 

Em 1936, o jovem escritor é perseguido e preso pelo Governo varguista, que utilizou 

das denúncias do Plano Cohen9 para perseguir e prender os opositores do seu governo, o próprio 

literato foi acusado de participar da Intentona Comunista10. Preso pela primeira vez, ao sair da 

prisão, o escritor decide fazer uma viagem à América Latina e aos Estados Unidos. Durante a 

 
9 Plano Cohen. Documento forjado pelo governo e aliados de Vargas, onde vinha apresentando um suposto planos 

de tomada de poder pelos comunistas, onde o governo e seus aliados passaram a fazer uma forte campanha 

anticomunista para prendê-los e assim implementa o Estado Novo. Ibid., p. 29. 
10 Intentona Comunista. Foi um movimento armado, que foi deflagrado em 23 de novembro 1935, na tentativa 

da derrubada do governo foi utilizada como justificativa para uma maior concentração de poder nas mãos do 

governo central. Ibid., p. 33. 
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viagem ao exterior, lança Capitães de Areia (1937), obra polêmica que retrata o descaso do 

governo para os menores abandonados, que vivem nos cais e portos de Salvador. Vê também 

seus livros serem queimados em Salvador, por serem considerados romances revolucionário 

pela política do regime do Estado Novo11, que tinha um novo aparelho repressor, o 

Departamento de Impressa e Propaganda (DIP), órgão do governo que controlava os meios de 

comunicações no país. 

Amado, ao retornar ao Brasil, se depara com um cenário pior do que o deixara. A 

repressão e a violência eram muitos mais cruéis e devastadoras, ele então é obrigado a fugir 

para a cidade de Belém, e segue rumo a Manaus para se refugiar e assim não voltar a ser preso 

novamente. Mas é preso novamente, só tendo a sua liberdade em 1938. Nos anos de 1941e 

1942, ao estar exilado no Uruguai e, posteriormente, na Argentina, o autor começa a redigir a 

sua segunda obra romanceada e biográfica em torno do líder da Coluna Prestes, que tinha a 

finalidade de obter anistia política para o então amigo Luís Carlos Prestes.  

Ao retornar ao país, Jorge Amado é preso novamente, mas, fica em prisão domiciliar na 

Bahia. Mas não esquece do que prometeu aos amigos do partido Comunista de escrever uma 

obra literária que homenageassem e fosse um grito de socorro, para que a população e amigos 

acordassem e fossem a luta para exigir que os que estavam presos recebessem anistia, e fosse 

liberto, mas infelizmente, Luiz Carlos Prestes só foi liberto em 1945. E ao término de sua obra, 

ele mostra como ele sentia triste por ver ser seu amigo e muitos outros presos. 

         Segundo o romancista Jorge Amado (1979), Luís Carlos Prestes nasceu em 3 de janeiro 

de 1898, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: “Nessas terras do sul ele nasceu, amiga. Aqui, 

nesses campos que se estendem em busca do infinito, correm livres os animais e as lendas” 

(pg21). Filho do casal Antônio Pereira Prestes, capitão do Exército, e de dona Leocádia 

Felizardo Prestes, uma professora forte e guerreira que ainda jovem e com filhos pequenos fica 

viúva, e para sustentar seus filhos começa a dar aulas de idiomas, música e costura para 

aumentar a economia da casa. Foi neste contexto que o jovem Prestes teve que viver – segundo 

o autor Jorge Amado em seu livro O Cavaleiro da Esperança, um jovem que tinha o “senso de 

responsabilidade e um escrúpulo no cumprimento de suas obrigações” (AMADO,1979). 

Decidiu seguir a profissão do pai pois não tinha condições de seguir outra profissão, iniciando 

ainda novo, aos 12 anos, sua carreira de cadete como aluno do Colégio Militar:  

 
11 O Estado Novo. O Estado Novo foi um sistema político ditatorial implantado no Brasil por Getúlio Vargas em 

1937 quando este era presidente do país. Este período durou de 10 de novembro de 1937 a 29 de outubro de 1945. 

Anais do III Encontro de Pesquisas Históricas - PPGH/PUCRS. Porto Alegre, 2016. p. 722-731. 
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Nos dias de saída colocava perante Leocádia os problemas que o colégio e lhe 

apresentava. Era o primeiro, mas não o tratava como o primeiro, mas esse 

lugar era ocupado por outros. Viram os bons alunos pobres valerem menos 

que os ricos. Por que? O menino Luiz Carlos Prestes aprendeu dos lábios de 

Leocádia que a sua revolta individual seria apenas vingança. Tinha que sofrer 

a injustiça e aprender com ela. Um dia encontraria seu caminho. (p.53) 

 

Saíra da Escola militar em 1920, tenente de engenharia, foi mandado a servir 

no batalhão Ferroviário, que construía ramais da Estrada Central do Brasil no 

subúrbio de Deodoro” (p.65). 

 

A partir de 1922, após observar as explorações e misérias que seus soldados viviam nas 

construções de ferrovias e as corrupções que eram constantes no governo, o jovem tenente 

passar a questionar e a se incomodar com os problemas sociais do país. E assim começou a 

conspirar para se fazer uma revolução dentro do sistema corrupto e cruel que discriminava e 

excluía a maior parte da população carente do Brasil. 

O escritor Jorge Amado em sua obra retratar a vida do seu “personagem” para assim, 

entender a representatividade em torno de Luiz Carlos Prestes.  Onde fala de uma carreira 

militar muito curta, entre 1920 e 1924. Inicia como segundo-tenente do exército e se encerra 

por desilusão com a falta de ética de seus superiores ao desviar verbas do exército, com a 

exploração e descaso com os soldados que trabalhavam de sol a sol, num contexto em que a 

maioria era analfabeta, e por desconhecer os seus direitos, não reivindicavam por melhores 

condições de trabalhos. 

Durante o ano de 1920, é enviado para servir no Batalhão Ferroviário, em Santo Ângelo, 

onde passa da patente de tenente a capitão, permanecendo até 1922, quando se afasta do posto 

de Capitão, por não aceitar e concordar com a tentativa de redução do material e desvios de 

conduta de certos oficiais do Exército. 

      O autor em sua obra traz o eclodir do levante das forças revolucionárias de São Paulo, que 

eram lideradas por Isidoro Dias e Miguel Costa; o oficial Luís Prestes não espera mais a resposta 

de sua demissão e, junto com seus soldados do Batalhão ferroviário, inicia sua vida de 

revolucionário. Segundo Amado: 

Um estranho capitão, esse Luís Carlos Prestes, amiga. Acreditou que não se 

devia revoltar como oficial do exército. Havia um juramento de fidelidade aos 

poderes constituídos e ele, para esta bem consigo mesmo, completamente, 

solicita uma licença e questiona a sua demissão do exército. (AMADO,1979, 

p.100). 
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Assim declara guerra aos seus superiores e, principalmente, ao então governo do país, 

sob a presidência de Artur Bernardes.  Ele tinha motivos fortes para a então declaração de lutas, 

entre os quais exigia e reivindicava direito à igualdade, respeito e o fim das corrupções que o 

país se encontrava, e por melhores condições e dignidade para “os seus”.  

A 29 de outubro de 1924 Prestes levanta o Batalhão Ferroviário de Santo 

Ângelo, aquele batalhão a quem ele ensinara a ler. [...] Na noite de 27 para 28 

de julho as forças que se haviam levantado deixam São Paulo e, pela Estrada 

de Ferro Paulista, atingem a cidade de Bauru. [...] E a 27 de março de 1925, 

os governistas conseguem a vitória de Catanduva, tomando a cidade, deixando 

o Exército de Isidoro numa posição das mais difíceis. Posições da qual iria ser 

salvo pelas forças de Luís Carlos Prestes. (AMADO, 1978, p.100-104) 

Em 1924, Luís Carlos Prestes deflagra a ressureição no Rio Grande do Sul, tendo apoio 

de seus soldados, aqueles do Primeiro Batalhão Ferroviário em Santo Ângelo, aqueles que 

aprenderam a respeitar e admirar o jovem tenente que se preocupou em alfabetizar e a 

compreender que para ter melhor condições de vida era preciso lutar e reivindicar (AMADO, 

1979).  

Neste mesmo ano em que Prestes inicia o movimento contra o governo, foram 

deflagrados atos revolucionários em outras cidades gaúchas, como São Luís, São Borja e 

Uruguaiana. Com objetivos de juntar as tropas do então general paulista Isidoro Dias Lopes, 

Luís Prestes e as tropas gaúchas marcham em direção ao norte do estado, para alcançar o Foz 

de Iguaçu e assim unir-se aos revoltosos de São Paulo que estavam marchando para formar um 

só movimento.  

Ao se reunir as forças revolucionárias gaúchas e Paulista, Luís Carlos Prestes decide 

prosseguir a marcha e, assim, invade o estado de Mato Grosso, por não concorda com à decisão 

do general Isidoro Lopes. Deste modo, foi formada a primeira Divisão Revolucionaria, que tem 

como lideres o então o general Miguel Costa, principal líder do movimento, e o ex-capitão do 

Exército Luís Carlos Prestes, como chefe-maior. Assim, forma-se a “Coluna Costa- Prestes”, 

que mais tarde, com a liderança e estratégias de Luís Prestes, passa a ser chamada “Coluna 

Prestes12”.  

 
12 A partir do descontentamento e aversão em relação ao organismo político vigente da República Velha o levante 

em São Paulo em 5 de Julho de 1924, e no dia 28 de outubro de 1924 na região missioneira do Rio Grande do Sul 

se levantou, com objetivo de abrir outro foco de luta, em consideração os revoltosos paulistas mais um levante. 

Este liderado por Prestes, até então não reconhecido como grande comandante. A Coluna estabeleceu contatos, 

sobretudo, com os “tenentes” que conspiravam e se levantavam em diversas regiões. Disponível em: 

https://www.revistahistoriador.com.br/index.php/principal/article/download/72/75  

https://www.revistahistoriador.com.br/index.php/principal/article/download/72/75
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É a partir destas junções, do movimento revolucionário de Luís Prestes na cidade do Rio 

Grande do Sul, e o encontro das tropas paulista comanda pelo Isidoro Dias Lopes que, ao se 

unir, forma-se a Coluna Prestes, passando a percorrer todo o território brasileiro, principalmente 

os lugares mais remotos do nosso Brasil, os interiores onde depara com a miséria e abandono 

das classes oprimidas e carentes do país. 

O movimento inicialmente contava com as massas de oprimidos urbanos, dentre os 

quais estavam soldados de seu batalhão, e soldados que marchavam contra o governo paulista 

em revoltas contra o governo de Artur Bernardes, oficiais e operários. Ao percorrer, ou seja, ao 

se interiorizar para o campo e matas, passar a incluir outros grupos que viam naquela marcha 

revolucionária um capitão que os influenciam, dando um motivo para viver e uma solução para 

lutarem pelos seus problemas. “É o maior feito militar de um povo, a maior epopeia da américa 

moderna, a mais pujante, dramática e densa de vida. Um moço de gênio, general de vinte seis 

anos” (p.92). 

A Coluna passa a atrair pessoas humildes, sertanejos, camponeses rurais, assim se 

estabelece simpatizantes; novos combatentes são incluídos, dando outra cara ao movimento, 

que inicialmente teve em sua formação soldados, tenentes e oficias descontentes com o governo 

do país, e agora passava a ser a “Coluna Prestes”, que combatia e reivindicava direitos e 

igualdade.  

        Ao entrar na Bolívia, a coluna de Prestes cansada e com doentes é dissolvida, e o líder da 

coluna ouve pela primeira vez o termo comunismo, ao ser procurado por um dos fundadores do 

Partido Comunista Brasileiro, Astrogildo Pereira, que lhe apresenta aos ideais marxistas. Mas 

o líder da coluna rejeita os ideais do partido e segue em exilio para Argentina, onde entra contato 

com obras e os materiais marxistas, ao ler textos de Vladimir Lênin sobre a então revolução 

soviética. Como informa Jorge Amado: 

Prestes andara muito caminho nesse tempo de 28 e 29. Agora tinha formação 

marxista, ganhara novos elementos para a sua visão revolucionaria o 

proletariado, a massa, e também o seu partido de vanguarda (p. 220).  

 

A partir desse momento, foi estudar para compreender os problemas sociais, a miséria 

e as precárias condições que ele e seus soldados viram em sua marcha pelas diversas regiões do 

Brasil, que estavam esquecidas neste extenso país, onde reinavam as corrupções de coronéis e 

das oligarquias, que controlavam e exploravam estas populações e nada conseguiam fazer para 
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livra-las desta situação. Em 1931, viajou para a então União das Republicas Socialistas 

Soviéticas (URSS).  

Em sua estadia em Moscou, o líder da Coluna Preste vê e aprende de perto com os 

revolucionários do partido soviético, os conhecidos Bolcheviques que fizeram a revolução de 

191713, tendo os ideais de liberdade e igualdade, que pregavam a união dos camponeses e 

operários do mundo para criar uma sociedade sem a presença do Estado e sem classe, com 

objetivo de construir uma propriedade coletiva dos meios da produção, onde o homem eram 

seus próprios patrões.14  

Retorna em 1935, clandestinamente, para o Brasil, casado com a judia Olga Benário, relação 

que começa ainda na (URSS): “essa moça alemã que deu seu coração ao general brasileiro não 

terá mais um dia de tranquila paz. Seu coração viverá sempre estremecendo pelo seu marido”. 

(p.240) 

Neste mesmo ano, ao retornar ao país, foi incumbido pela direção da Internacional 

Comunista de promover um levante armado contra o governo de Getúlio Vargas, com a 

finalidade de instaurar um governo-revolucionário. O então Cavaleiro da Esperança tinha 

recebido um ano antes no Brasil a homenagem de honra para ser presidente da Aliança Nacional 

Libertadora (ANL), que surgiu em 30 de março de 1935. Esta organização política tinha como 

finalidade de ação e modelo as organizações populares que tanto influenciaram os líderes 

comunistas em Moscou, surgidas para impedir o avanço nazifascista na Europa. No Brasil esta 

organização tinha a função de lutar contra o autoritarismo varguistas e os setores antifascistas 

da sociedade brasileira.15. 

O movimento que pretendia derruba o governo foi denunciado em 5 de julho de 1935, 

e o golpe que pretendia tirar o presidente do poder é fracassado e todos os envolvidos foram 

presos. Luís Carlos Prestes foi preso e viu sua mulher ser deportada ainda gestante para a 

Alemanha nazista de Hitler. Durante o lançamento do romance biográfico de Jorge Amado, em 

 
13 Revolução Russa de 1917 – foram uma series de evento políticos, que vinham ocorrendo desde 1914 e se 

concretizam a partir de outubro de 1917, quando o partido bolchevique consegue retirar os Czar do poder, grupos 

que formavam a antiga autocracia russa. Instalado um Governo Provisório, que serão substituídos em 1917, pelos 

bolcheviques. Apud FERREIRA, Jorge. O socialismo soviético. In: REIS, Daniel Aarão Filho (org.) O século 

XX: o tempo das crises. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. P. 35-57). 
14 CPDOC | FGV • Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Praia de Botafogo, 

190, Rio de Janeiro – RJ- militar; rev. 1924; Col. Prestes; mov. comunista; rev. 1935; const. 1946; sen. DF 1946-

1948. 
15 CPDOC | FGV • Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

RIO: Praia de Botafogo, 190, 14º andar, Rio de Janeiro – RJ - Aliança Nacional Libertadora (ANL). Organização 

política de âmbito nacional fundada oficialmente em março de 1935  



23 
 

 

1942, na Argentina, e ainda preso no Brasil Luís Prestes, teve sua mulher morta no campo de 

concentração na Alemanha, pelos nazistas de Adolf Hitler.  

O lançamento da obra do autor tinha a finalidade de conquistar apoio e ajuda 

internacional para libertação do Cavaleiro da Esperança. Mas Luís Carlos Prestes só obteve 

sua liberdade em 1945, ano do lançamento do livro do romancista no Brasil.  

Segundo Anita Leocádia, no livro intitulado Luís Carlos Prestes: patriota, 

revolucionário, comunista (2006), a carreira de Prestes foi marcada por várias manifestações e 

protestos, quando o capitão denunciava, por diversas vezes, a falta de ética e conduta de seus 

superiores. Mas, por não ver melhorias e solução pede afastamento do exército e passa junto 

com seus “soldados” a conspirar contra o governo de Artur Bernardes, no qual, se organiza com 

outros membros da conspiração para o “Movimento Tenentista”16. Por se achar enfermo, com 

a doença “Tifo”, não conseguiu participar do movimento e, de seu quarto, como diz Amado, 

em O Cavaleiro da Esperança, ver fracassar o movimento revolucionários contra o governo.  

Sendo transferido para Rio Grande do Sul, a fim de supervisionar construções de 

quarteis, continuar a conspirar e organizar com outros conspiradores, entre eles, os tenentes 

Aníbal Benévolo e Mario Portela Fagundes, que apoiaram o movimento de 1924, com a 

“Revolucionária Paulista”17. Devido ao episódio das “cartas falsas” de 1921, que foram 

publicadas no Jornal Correio da Manhã, nas quais o então presidente do Estado de Minas 

Gerais, Artur Bernardes, teria realizado comentários desrespeitosos sobre os militares. Isso 

abriu o caminho para que os militares iniciassem mobilizações no sentido de impedir a vitória 

do mineiro à candidatura da presidência da República (ANITA, 2006). Tal episódio levou o 

então capitão Luís Carlos Prestes a se juntar aos revolucionários gaúchos e paulistas, que 

resultou no movimento que denominado mais tarde “Coluna Prestes”.  

 A Coluna, segundo Jorge Amado, percorreu em grande marcha 25 mil quilômetros do 

território brasileiro, adentrando no sertão, em matas, montanhas e rios, nas selvas, na caatinga 

intransitável, finalizando-a em 1927. Entrou em território Boliviano com poucos militantes e 

 
16 Movimento Tenentista. Movimento onde a grande maioria dos revoltosos possuía a patente de Tenentes, mas 

havia outras patentes como Capitães, Cabos e Soldados; e alguns poucos de maior patente, como Generais, 

Coronéis, Majores, etc. FORJAZ, Maria C. Spina. Tenentismo e Aliança Liberal. (1927-1930), p. 23. 
17 Revolução Paulista. Movimento rebelde que eclodiu em julho de 1924 em São Paulo, prorrogando por mais 

seis anos a revolução de caráter modernizador-conservador, cuja manifestação inicial remonta ao levante de 1922 

e que se tornaria vitoriosa em 1930. ROMAINI, Carlo. Antecipando a era Vargas: a Revolução Paulista de 1924 e 

a efetivação das práticas de controle político e social Topoi, v. 12, n. 23, jul.-dez. 2011, p. 161-178. 
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soldados doentes e famintos, e mais tarde indo em exilio a Argentina. Na visão do escritor, algo 

que marcou tanto o povo quanto Prestes: 

Agora, amiga, que deixamos a Coluna internada em terras da Bolívia, 

terminada a Grande Marcha, quero dizer-te que ela não levantou apenas o 

povo. Ela ensinou também a Luiz Carlos Prestes (AMADO,1979, p.203). 

O escritor Jorge Amado, ao escrever sua obra “O Cavaleiro da Esperança”, descreve a 

possível construção do “mito” em torno do Luís Carlos Prestes, a partir da visão dos soldados 

e da população carente que seguia o “cavaleiro”. De acordo com o romancista, para os 

sertanejos, pobres, negros e excluídos era como o “salvador”, amigo e companheiro. Surgiu 

quando ainda era tenente no Batalhão Ferroviário, para a construção de estrada; dedicara-se ao 

trabalho com orgulho e ardor. Seus soldados, segundo Jorge Amado, sempre admiraram o 

humano que era o jovem Capitão, que tratava todos com respeito e valor; admiração por 

acreditar ser iguais a eles, que mesmo tendo uma patente de militar não dava ordens, preferia 

ensinar, realizar tarefas com eles e mesmo guiá-los. Em cada trechos de sua obra, o escritor não 

deixa de enfatizar o amor de todos que seguiam o líder da Coluna: 

Assim eram eles, amiga, os homens da Coluna, os meninos que se faziam 

homens na Grande Marca. Te disse de alguns, não te contei da maior parte 

deles. (....). Cada negro, cada banco, cada mulato da Coluna Prestes tem sua 

história. É sempre uma história heroica e bela. Dessas histórias, amiga, as 

gerações se alimentarão pelo tempo afora, de heroísmo e de esperança. 

(AMADO,1979, p. 197) 

 

É notável como o autor sempre enfatiza as qualidades do Luís Prestes. Este mesmo 

homem, diz o autor, que tinha a bondade e amor para com seus semelhantes, ensinou milhões 

de analfabetos a ler e escrever, pois estava revoltado pelas condições destes soldados que 

trabalhavam de sol a sol; em decorrência de sua tamanha ignorância do mundo que viviam, 

estavam trancados e abandonados a sua própria miséria. E não era diferente o seu compromisso 

para com estes soldados, estava sempre disposto a lutar e reivindicar pelos interesses deles 

(AMADO, 1979). Como apontou o escritor: 

A 29 de outubro de 1924, prestes levanta o batalhão ferroviário de Santo 

Ângelo, aquele batalhão a quem ele ensinou a lê. Nesse dia o engenheiro o 

professor, o teórico, deixa os seus instrumentos técnicos para tomar a farda de 

general e mostrar ao país e ao mundo o seu gênio militar e a coragem do seu 

povo. (AMADO, 1979, p. 100) 
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Estes mesmos homens humildes, que eram explorados e esquecidos pelo sistema, 

inspiraram o jovem tenente na luta contra a corrupção no País, desde a esfera política aos 

quarteis.  Prestes se levanta contra esse sistema contaminado pela corrupção. O próprio autor 

na sua obra O Cavaleiro da Esperança, alega que o “Capitão” Luís Carlos Prestes “aprendeu 

do povo os problemas do Brasil” (AMADO,1979). 

A construção do mito em torno do cavalheiro da Esperança, vai se construindo a partir 

de sua visão para os problemas da miséria e dilapidação do dinheiro público. Os soldados, ao 

ver o jovem tenente denunciar os abusos cometidos por seus superiores, bem como a bondade 

e a humildade do tenente, começa a reconhece-lo como “pai” que se preocupou com seus 

problemas e teve a paciência de ensiná-los a ler. 

A partir da formação da Coluna Prestes, soldados, tenentes, capitães, homens fortes, 

mulheres, negros, mulatos formavam esta coluna, para lutarem e, assim, derrubar o governo 

Artur Bernardes. A miséria e a corrupção sempre foram os problemas sociais que mais afetavam 

as grandes massas trabalhadoras e carentes do país, onde o poder estava nas mãos e era 

controlado pelo governo, pelas oligarquias rurais e coronéis. No interior, essa coluna 

influenciou milhares de sertanejos, pobres, mulheres e abonados que foram esquecidos pelos 

seus governantes, a seguir a coluna que cresciam cada vez mais. É neste momento, quando a 

Coluna recebe essa população carente, sofrida e miserável que surge a figura mítica do 

“Cavaleiro da Esperança”, um herói que viria montado em seu cavalo, para salvar sua vida da 

inércia em que viviam, onde não viveriam mais esquecidos, seriam vistos e respeitados. 

Nas casas pobres, amigas, nas casas dos sem justiça, dos sem pão e sem 

liberdade, como o retrato de um santo, ao lado da oleografia de São Roque, de 

São Benedito e da Virgem, recortada de um jornal, estava o retrato do jovem 

oficial barbado e sério, um pouco triste, de olhos ardentes, o olhar no futuro. 

[...] Aquele em quem se devia confiar. Em cada casa pobre, em cada choça, 

em cada cabana, em cada mocambo, em toda parte onde se deseja a liberdade, 

como um marco de esperança pendia o retrato de Luís Carlos Prestes, amiga. 

Embaixo duas velas, em torno a esperança. (AMADO,1979, p.136)  

A figura representativa do tenente Luís Carlos Prestes como um símbolo mítico está 

ligado à entrada de sua coluna no interior do Brasil, sendo esta construção imaginários forjada 

no seio de uma população que tem a crença de um “salvador” para solucionar seus problemas. 

E tanto os seus soldados da antiga construção da estrada ferroviária, quanto os sertanejos, 

pobres, negros, e “mulheres”, são pessoas que o nosso sistema não enxerga, pois no Brasil vivia-

se em uma sociedade excludente, controlada por elites agrárias e oligarquias. 
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Ao longo da escrita de O Cavaleiro da Esperança, pode-se observar como é nítido o 

“amor” e orgulho de Jorge Amado para com o líder da Coluna Preste. Ele não se cansa de 

glorificar seus êxitos quando ainda era um brilhante aluno no Colégio Militar, e depois como 

um fantástico estrategista e líder da coluna; e não é diferente quanto a bondade deste líder para 

com os seus soldados, com os fracos e oprimidos. Assim, descreve o início do seu interesse 

pelo personagem: 

A primeira vez que prometi escrever este livro foi em 1938, num ônibus que 

ia de Estância a Aracaju, em Sergipe. O chofer havia sido da Coluna Prestes. 

Fora depois da Aliança. Falávamos de Prestes e ele me perguntou por que eu 

não escrevia a vida do Herói. Desde esse dia tenho sentido cada vez mais 

urgente essa necessidade. Como uma necessidade do povo. E a realizo hoje, 

feliz de ser cabido a mim a tarefa de falar sobre o maior dos homens do meu 

país. (AMADO,1978, p.17)  

A partir da citação acima, podemos observar que na fala do então Jorge Amado o seu 

“encontro” inicia antes de escrever o livro biográfico sobre o líder da coluna. Também é 

possível observar como ele não deixa de usar sua emoção e prazer para descrever o seu 

personagem como verdadeiro e real, que muito fez para ajudar as grandes massas carentes e 

oprimidas de nosso país.  

Ao iniciar sua escrita em 1941 sobre a vida do tenente/capitão da Coluna Prestes, o autor 

busca unir a literatura à política da época, em que o Estado Novo estava no seu maior esplendor 

autoritário. O autor Jorge Amado aborda também todo o cenário do período Varguista e início 

da grande marcha da coluna pelo país. Mostra como se fortaleceu a sua consciência histórica 

quanto ao social em sua obra, e a partir da sua narração, o escritor vem anunciando os méritos 

do “Cavaleiro”. Ao ressaltar no seu romance que era uma “dívida” que tinha para com o líder 

Luís Prestes, Amado afirma que tinha cumprido com sua função. 

 Um dia, amiga, te narrarei o resto desta história. No dia da liberdade, quando 

o herói partir novamente no seio do povo para a festa da democracia. Te falei 

dele nos dias de luta, de triunfo, de exilio e de sofrimento. Te disse da sua 

grandeza, do seu gênio, do seu heroísmo. E, agora que o conheces, jamais o 

desespero habitará o teu coração por mais densa que seja a noite da tirania. 

(AMADO,1979, p.350)  

Porém, o autor não consegue o apoio para anistia de Luís Carlos Prestes, vindo a sua 

liberdade só em 1945, quando Getúlio Vargas é deposto do poder. Assim, houve a anistia aos 

comunistas em decorrência do processo de redemocratização. Em toda sua obra sobre a vida do 

cavaleiro, podemos perceber o quanto a trajetória de vida do escritor Jorge Amado se encontra 

na história biográfica do líder Luís Carlos Prestes. Ao discorrer a vida intelectual e de militante 

na Coluna Prestes do jovem oficial, que muito cedo aprendeu como tudo na vida é construída a 
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partir das lutas, e como a ganância e usura levam o país à miséria e ao abandono; é possível 

perceber também como as influências do Partido Comunista foram essenciais para a construção 

de seus ideais que estavam ligados ao desejo de ver um país livre do autoritarismo e corrupções. 

É nesse contexto que a vida do literário muito se assemelha a vida de seu personagem real de 

“O Cavaleiro da Esperança”.  

O autor Matheus de Mesquita e Pontes (2008),  em sua dissertação de mestrado sobre a 

identidade do comunista Luís Carlos Prestes e de sua companheira Olga Benário, constrói e ao 

mesmo tempo demostrar de forma brilhante uma construção indentitária através da História e 

da Literatura, onde procuro descrever e analisar esta relação quase semiótica da qual está 

representação do ser “vivo”, ou seja, o objeto real, onde este objeto passar a ser um signo 

representável.  

Para compreender e analisar essa representação simbólica em autores como 

Palamartchuk e Pontes, além do próprio Jorge Amado, que trago o conceito de representação 

de Chartier e as reflexões sobre a relação entre literatura e história de Albuquerque, pois 

acredito que estes autores tem muito para contribuir para entendimento da construção da 

imagem simbólica em torno do “cavaleiro da esperança”, bem como este imaginário é 

construída dentro das camadas populares deste imenso país, que durante a década de 1920 ver 

surgir um líder que passa a reivindicar melhorias e respeito para sua população, consciência 

que o Luís Carlos Prestes passar a construir, ao ter contato com as obras de Marx, ao está em 

seu exilio na Argentina (AMADO,1979). Neste momento passar a lutar por mudanças na forma 

de governo e enxergar o povo que se encontrava abandonado, e como a imagem de uma 

liderança tão carismática é uma representação bem atuais nos dias. 

É evidente que muito já se escreveu sobre o movimento da Coluna Prestes e a obra O 

Cavaleiro da Esperança do autor Jorge Amado, e particularmente, sobre Prestes e sua vida. 

Mas, o que se percebe é o esquecimento que se pairou sobre o líder da Coluna Prestes e como 

sua imagem caiu em esquecimento. Representações que foram formuladas no seio de um grupo 

social para representar simbolicamente a imagem real de um indivíduo em um ser quase   mítico, 

um anti-herói, ou seja, para as populações carentes e exploradas um cavaleiro, para o governo 

de sua época o carrasco.  

As representações que foram forjadas tão distintas do “salvador” de 1924, durante sua 

liderança na Coluna, a mesma que continuaram mais tarde ao se converter ao Partido Comunista 

durante o Regime de Getúlio Vargas e principalmente no Estado Novo, e que nos nossos dias 

atuais são construídas sem significado algum.  Isso porque os sentimentos que se constrói no 
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grupo social estão repletos de identidades e atitudes, em que estas imagens e apropriações tem 

voz e lugar. Assim, esse herói acaba se tornando o caminho para discutir outras questões 

importantes, para se pensar o Brasil daquele momento. O uso do seu herói é também um meio 

de instituir como intelectual uma luta por novos espaços e ressignificações. É neste contexto 

que o Prestes de Amado aborda ao escrever uma obra literária que analisa o período do seu 

tempo, propondo o novo numa perspectiva do resgaste daquilo que estava sendo silenciado ao 

construir memórias sobre Prestes. 

As imagens e os sentimentos, formulados por indivíduos ou grupos sociais, de Luís 

Carlos Prestes no romance de Jorge Amado possuem diversas facetas. Certamente, o trabalho 

exposto não conseguiu abranger todas as construções representativas em torno dos personagens, 

mas, o uso da Literatura como gênero que dialoga com a História emitiu a possibilidade de 

rever a historiografia. 

Portanto, afirmar que a Literatura integra o repertório das fontes históricas não é mais 

um tabu a ser evitado, a Literatura é uma fonte como outra fonte impressa, porém, como todos 

os documentos, deve ser analisada e estudada, esse é o trabalho do historiador compreender os 

eventos, questioná-los.  

A proposta de investigar os discursos das construções narrativas e como essas 

construções possibilitam, dialoga tanto com a História quanto a Literatura, mesmo que a fonte 

não possua um caráter científico, ela traz vestígios para a História, e é neste momento que o 

pesquisador historiador tem que fazer o uso de seus fatos históricos e de outras fontes para 

assim, responder o que está escondido nas suas margens.    

Vivemos em um momento que situações com forte teor político, cultural e econômico 

favorecem o esquecimento histórico, e nele o esquecimento das imagens, símbolos e 

representações que foram forjadas, construídas por indivíduos e grupos sociais, não mais são 

lembrados. Ficando reféns de discursos descabidos, em que só favorecem grupos que nada 

sabem o que é apropriar destas representações, que representaram a luta e para conquistar essas 

figuras simbólicas lutaram e fizeram por merecer.  

Todavia é importante salientar que o trabalho não se esgota aqui, podendo dentro da 

mesma estrutura que almejei aqui, salientar novos desdobramentos e possibilidades, pois, 

ressalto o que aprendi que as fontes estão arquivadas em diversos espaços como museus, 

acervos, repartições públicas e particulares, cabe o historiador ir lá e questionar, ou seja, "toda 

a análise é precária e passageira" basta o olhar e a pergunta que se faz. 
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