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Resumo 

A arte literária de Moreira Campos (1914-1994) é de grande densidade, especialmente, 

por explorar os aspectos psicológicos das personagens. A desgraça, o sofrimento, a 

baixeza moral e a precariedade humana são temáticas recorrentes em sua obra e são 

extraídos do cotidiano; logo, é na cotidianidade que as tragédias pessoais acontecem e 

onde as personagens se encontram imersas. A partir de então, pretende-se neste trabalho 

investigar as correspondências existentes entre a referida categoria e os pequenos 

dramas retratados, especialmente, nos contos de Moreira Campos. Para tanto, faremos 

tal leitura na obra Os doze parafusos (1978) para adentrarmos um pouco mais no 

universo literário deste grande escritor cearense. 

 

Palavras-chave: Narrativa. Tempo. Cotidiano. Moreira Campos. 

 

Abstract 

Moreira Campos’ literary art (1914-1994) is highly dense, especially because it explores 

the psychological aspects of the characters. The misfortune, the suffering, the moral 

meanness and human insecurity are recurrent themes in his work and are taken from 

everyday life; thus, it is in everyday life that the personal tragedies happen and where 

the characters are immersed. From then on, it is intended, in this work, to investigate the 

existing correspondence between this category and the small dramas portrayed, 

especially in the short stories written by Moreira Campos. To that end, we read the work 

The twelve screws (1978), in order to penetrate, a little more, in the literary universe of 

this great writer from Ceará. 

 

Keywords: Narrative. Time. Everyday life. Moreira Campos. 

 

 

1 DA ESCRITURA DE MOREIRA CAMPOS 

 

É de nossa ciência que a escrita de Moreira Campos se caracteriza pela 

concisão da linguagem, especialmente em seus contos, e pelo ar sugestivo em suas 

narrativas com pinceladas do fantástico. A estruturação linguística da sua produção 

literária lida com temáticas que fazem do leitor um coautor; este, por sua vez, precisa 

imergir na tessitura textual do escritor cearense para enlaçar os fatos e interpretá-los 

num “processo constante de recriação da obra”. Em outras palavras, no desvelamento da 
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linguagem e dos seus sentidos, o leitor de Moreira Campos é instigado a cooperar com o 

escritor ao lidar com um texto de estrutura aberta, que propicia diversas possibilidades 

interpretativas e no qual se deve desenvolver um sentido que se manifesta no decorrer 

do ato da leitura e com as pistas deixadas na escritura narrativa daquele autor. 

Assim, a leitura não pode se dar de maneira horizontal, lineares, devido às 

poucas informações que, aparentemente, nos são dadas de forma fragmentada e ao 

máximo de sugestões que nos são fornecidas, que nos tocam por meio do amálgama da 

expressão linguística e artística e do apuro dado aos aspectos formais que delineiam 

seus textos e nos suscitam impressões. Dessa forma, é perceptível que: “Uma leitura, de 

caráter horizontal, é muitas vezes decepcionante” (MONTEIRO, 1980, p. 11), pois, “A 

plurivalência dessa esfera de impressões sensoriais requer, portanto, uma leitura em 

diversos ângulos ou níveis” (MONTEIRO, 1980, p. 10). Percebemos, então, que o 

escritor cearense assegura leituras não semelhantes e não objetivas da sua obra ao 

incluir o leitor como agente produtivo na sua recriação, pois "cada fruição é, assim, uma 

interpretação e uma execução, pois em cada fruição a obra revive numa perspectiva 

original" (ECO, 1969, p. 40). 

Observamos, portanto, que a singularidade da escritura de Moreira Campos 

encontra-se, especialmente, na extração dos signos e dos recursos mais sutis 

disponibilizados pela língua, a fim de construir um universo literário por meio da 

sugerência, do inexplicável e da busca por algo. Para tanto, o escritor parece “afastar a 

estruturação dos enunciados do grau zero ou ponto neutro, que caracteriza a pura 

denotação, para buscar a plurivocidade dos signos” (MONTEIRO, 1980, p. 94). Tais 

afirmações podem ser complementadas com o depoimento do escritor, a seguir: 

 

[...] nenhum conto meu surge da fantasia. Há sempre um ponto verdadeiro, 

real que eu procuro transformar num conto. Se procuro transformar num 

conto, já estou compromissado com a arte literária, porque não é só contar o 

fato simplório, simples: Fulano de tal chegou em casa, viu a mulher em 

adultério, puxou o revólver... isto não é arte, é registro policial. A arte tem 

outra dimensão, é recriação do real. Aí cabe ao autor ter a capacidade para 

dar beleza, chamamento, é a recriação do real. (CAMPOS, 1996, p. 89). 

 

O escritor recria, assim, a linguagem e o real para alcançar certo nível de 

expressividade em seus contos que despertam a intuição do leitor. Sua escrita não se 

arrisca a jogar com o inverossímil e o fantasioso. Ela é cuidada, pensada, organizada 

num rigor formal e estilístico próprio. Assim, a dimensão artística e o trabalho formal 

são instâncias que não se dissociam e que dificultam uma análise que se prenda a uma 

em detrimento da outra.  O interesse na obra de Moreira Campos necessita se deslocar 
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das duas instâncias citadas para a sua relação com o conteúdo manifestado no plano 

escritural e que possui raízes no real, no vivido. Dessa maneira, se considerarmos que 

“o valor da forma emigra do plano estético para o plano semântico” (JOUVE, 2012, p. 

49), veremos que tal fenômeno corrobora com a escritura polissêmica manifesta na 

produção literária do escritor cearense. 

O fio do enredo, por sua vez, se desenrola com alguns nós pelo 

comprimento, e esses nós podem ser desfeitos – ou, no mínimo, afrouxados – na 

multiplicidade de significações e nas sugestões que permeiam seus contos, como 

podemos ver no excerto abaixo retirado d’A sepultura: 

 

Tudo se fazia cúmplice: o silêncio dos dois homens, o ajudante que 

continuava à vontade no assento, as mãos graúdas enroladas na barriga, em 

modorra. O que antes não tivera qualquer sentido para Durvalina, crescia 

agora de significação: as pás ou enxadas, ferros outros que fossem, que 

vinham na carroceria e se entrechocavam a cada solavanco. O gesto do 

motorista dando-lhe a sobra do saco de pipocas transmitia-lhe certa 

confiança. Tudo precário, solto, vago. Notou que estava muito agarrada à 

bolsa. Melhor seria despregar-se dela. (CAMPOS, 1978, p. 30). 

 

Através de uma escritura sintética e incisiva, o escritor mede as palavras e 

lança mão das minúcias, deixando a cargo do leitor o preenchimento dos vazios 

deixados intencionalmente no texto e a construção da imagem/cena proposta. Ainda 

assim, a densidade narrativa e o labor da linguagem não são, por isso, prejudicadas.  

À medida que íamos tecendo essas considerações iniciais, objetivávamos 

reforçar o conhecimento sobre a escritura de Moreira Campos, cuja identidade literária 

tem como cerne a concentração da linguagem e a alta carga simbólica/sugestiva. 

Partindo desse ponto, iremos agora adentrar um pouco mais no universo literário desse 

autor, tomando como mote de estudo a obra Os doze parafusos (1978). No entanto, 

concentrar-nos-emos no cotidiano, categoria esta que se constitui como constante e 

inquestionável nas suas narrativas e de onde são retiradas as temáticas aí recorrentes, 

tais como: a desgraça, o sofrimento, a baixeza moral, a precariedade humana, entre 

outras. A partir de então, pretende-se neste trabalho investigar as questões existentes 

entre a referida categoria e os pequenos dramas retratados, a fim de nos aprofundarmos 

mais nesse real recriado por Moreira Campos. 

 

2 O COTIDIANO FATÍDICO 
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A narrativa moreiriana é rarefeita, compactada, com diálogos escassos, 

cenas breves e o tempo narrativo fatiado. Por outro lado, é notória a recorrência à 

descrição, por exemplo, para dar conta do ambiente onde os dramas se desenrolam. Tal 

ambiente diz respeito ao cotidiano das personagens, ou seja, é na cotidianidade que as 

tragédias pessoais acontecem e onde as personagens se encontram imersas. Além do 

tempo, o cotidiano também é elemento insólito e corrosivo no enredo, servindo como 

pano de fundo para o destino sofrido e para a investigação das questões universais que 

dizem respeito ao ser humano. As condutas, as relações rotineiras e a “instância de 

familiaridade com o contorno” (KUJAWSKI, 1991, p. 35) são abaladas ou sofrem 

interferências significativas, mudando, assim, a trilha diária por onde caminham as 

personagens. 

Primeiramente, é necessário que discutamos a categoria cotidiano, tomando 

como base, especialmente, o pensamento do estudioso Gilberto de Melo Kujawski. O 

cotidiano diz respeito ao dia a dia no qual o homem está mergulhado e que molda os 

fundamentos da vida humana. É aí onde apreendemos parte do mundo de forma mais 

imediata, permitindo-nos estar, resultando numa aparente segurança. Ademais, o 

cotidiano: 

 

[...] inclui o indivíduo no plano da vida em comum com os outros, na vida de 

todos nós em comunidade. O cotidiano é basicamente comunal, ele integra o 

indivíduo na comunidade. A sucessão contínua dos dias e das noites, sem 

pausa, suscitando sempre as mesmas condutas e idênticas expectativas em 

relação aos outros e às coisas, momento após momento, na mesma ordem 

invariável, funciona como uma gramática comunitária irrecusável, que temos 

que preencher com nossa criatividade pessoal. (KUJAWSKI, 1991, p. 35). 

 

Vemos, então, que o cotidiano se refere ao nosso entorno familiar que 

sustenta a construção individual e coletiva. É nessa sucessão contínua dos dias que o 

mundo se constitui como mundo, apesar de, geralmente, não percebermos isso de forma 

consciente; logo, é na cotidianidade que nossos rituais, comportamentos, experiências e 

atos vão se manifestando e compondo nossa vida. Apreender tal categoria nos faz 

entender como nos relacionamos com os padrões aí instalados, com as circunstâncias 

que nos assaltam no dia a dia e em que medida estamos envolvidos por elas. 

Inferimos que o cotidiano confere certa mobilidade à vida humana e não 

pode ser visto como uma esfera que abarca um utilitarismo vazio e mecânico, pois: 

 

A experiência reiterada do cotidiano nos insere no mundo como no leito 

firme de um rio, no qual fluímos nossa vida individual. [...] O cotidiano 

reflete toda uma cosmovisão trocada em miúdos, na medida da experiência 
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de cada dia sucedendo à véspera e antecedendo ao amanhã. (KUJAWSKI, 

1991, p. 42). 

 

O cotidiano instaura um ponto de referência para o homem, dando-lhe certa 

estabilidade e segurança. Não obstante, nele nascem novas necessidades e coocorrem 

várias reações, transgressões, conflitos, e tais fatores incorporam saberes que, por sua 

vez, se relacionam com as práticas realizadas na cotidianidade, moldam valores 

humanos, (trans)formam indivíduos e interferem significativamente na relação dos 

sujeitos com um objeto, com uma prática ou com outros sujeitos.  

É nessa instância, a do cotidiano, que os homens atuam e na qual suas 

narrativas diárias se desenrolam. “A VIDA COTIDIANA é a vida de todo homem. 

Todos a vivem, sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do 

trabalho intelectual e físico” (HELLER, 2008, p. 31, grifos da autora). Estamos tão 

arraigados a ela que, para compreendê-la, faz-se necessário um afastamento ou sua 

suspensão temporária, tarefa esta que se mostra demasiado difícil.  

Na literatura, as experiências cotidianas são reiteradas, a relação do homem 

com seu entorno familiar se mostra mais evidente e significativa, desestabilizando um 

leitor que, muitas vezes, passa a se perceber de maneira mais consciente como um ser 

agente e pertencente a essa esfera humana. No plano da narrativa, a reinvenção do 

cotidiano serve também como pano de fundo para a atuação das personagens e a 

sucessão de fatos ali expostos. 

Moreira Campos, por exemplo, extrai formas elementares da vida cotidiana 

para “aprisionar” suas personagens e seus dramas a ela. Esse cotidiano torna-se fatídico 

porque encerra as tragédias pessoais das personagens que não veem escapatória, uma 

alternativa de fuga para o seu destino sofrido, se conformando com ele, como vemos no 

trecho retirado do conto O peregrino: 

 

Palavras poucas. Mais os pressentimentos e a compreensão das duras coisas 

do mundo. Tanto que ela não se assustou quando ele um dia pousou a mão 

áspera, de muitos calos, um casco, sobre a sua coxa magra. Antes deu-se sem 

espantos. Um objeto. Sabia que os olhos dele já lhe varavam o vestido ralo à 

luz da trempe ou do dia. Entregou-se à sombra do oitizeiro, forrando-se com 

o próprio pano em que envolvia o prato. (CAMPOS, 1978, p. 11). 

 

Percebemos no trecho acima um desamparo ontológico que está 

intimamente ligado ao cotidiano desértico traçado na narrativa. A vacuidade da 

existência é indiferente aos personagens, cuja comunicação se restringe a gestos e 

olhares. Nesse conto, o narrador pouco complacente frente à rudeza dos atos, o tom 
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comedido e a linguagem seca são características equivalentes ao dia a dia árido, como 

observamos abaixo: 

 

Chão rude, áspero, mais de pedregulhos. [...] Os casebres em distância de 

léguas. Seres em farrapos, as calças dos homens em tiras dos joelhos para 

baixo, olho da enxada ao ombro. As mulheres mal podendo apresentar-se: os 

restos de roupa remendada não cobriam bem as vergonhas. [...] Nesse mundo 

o velho lavrava o roçado onde possível: o veio d’água, o poço barrento, que 

os músculos rijos por baixo da pele engelhada aprofundavam no verão maior 

(CAMPOS, 1978, p. 9). 

 

O distanciamento espacial entre os casebres se reflete no isolamento 

individual dos sujeitos, onde cada um está mergulhado na sua própria individualidade 

particular, pois na vida cotidiana, “no caso do homem, a particularidade expressa não 

apenas seu ser ‘isolado’, mas também seu ser ‘individual’” (HELLER, 2008, p. 34-35); 

o trabalho, considerado momento constitutivo do cotidiano, faz a mediação entre o 

velho e o meio escasso em que ele vive, cujo espaço ressequido e áspero deixa marcas 

nas pessoas que ali habitam: meros farrapos, fragmentos mal remendados envoltos por 

um dia a dia marcado pela insensibilidade e pela negligência. Vidas secas que 

emergiram de uma rotina seca. 

Segundo o professor e escritor Sânzio de Azevedo, “A matéria-prima dos 

contos de Moreira Campos está na vida” (1984, p. 52). No conto O beijo, portanto, 

vemos presente outra forma elementar da vida cotidiana: a conversa. A conversação 

cotidiana é profícua, pois propicia a troca de experiências e o reconhecimento do outro. 

 

Ele lia o livro de viagens. [...] Terminara o capítulo em que o autor descrevia 

o banho no Mar Morto. Fechou o volume e espreguiçou-se com demora: 

– Ele diz que nas águas do Mar Morto o corpo flutua. 

A mulher, na nobreza dos seus cabelos grisalhos, acabou de amarrar o ponto 

de croché. Deteve-se com a agulha no ar: 

– Por causa do sal? 

– Sim. (CAMPOS, 1978, p. 24) 

Ali no gabinete, ele acendeu mais um cigarro e voltou ao Mar Morto. 

– Já é o quarto cigarro que você fuma hoje. 

– Tenho diminuído mais. 

– Nada. 

Ela se referiu ao artigo que lera na revista. Os americanos estavam 

condenando muito o fumo. Tinham mandado imprimir uma caveira nas 

carteiras de cigarro. 

– Frescura de americano. 

Expressões assim ainda a chocavam um pouco. (CAMPOS, 1978, p. 26). 

 

Com uma linguagem mais leve, mas não menos concisa, esse conto 

fotografa um casal no avançar da idade na sua vida cotidiana. Testemunhamos aí uma 

conversa embalada pelos “sons domésticos”, resultantes do trabalho de Diva, a 
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empregada, que represa por um momento a passagem do tempo, a fim de que um passe 

a ver o outro e a se reconhecerem um no outro. A cumplicidade entre o casal não 

impede ainda que surjam surpresas, como a que vemos no trecho acima; ainda assim, o 

casal parece mostrar não sofrer de um mal-estar oriundo da insegurança vital, pois eles 

se encontram com os pés fincados na estabilidade da sua vida cotidiana. “Um casal vive 

a rotina dos dias, numa atmosfera de calma” (MONTEIRO, 1980, p. 49), haja vista que 

nada muda, a vida corre no seu percurso normal, rotineiro: “a canção de Diva no tanque, 

a modulação do sabiá na gaiola da área (...), o movimento maior de automóveis, 

buzinas”; ela entre o croché e as leituras, ele entre o magistério e o cuidado com as 

plantas de casa. Nada de trágico ocorre, ao contrário, instilado pelo sentimento de 

ternura – e, por que não, de amor – o homem beija o rosto da mulher, que 

aparentemente se surpreende, apesar de muito o conhecer. 

Da mesma forma não ocorre com a idosa do conto O grande medo, 

acometida pela fragilidade da saúde e pela viuvez. Aproximando-se do fim da vida e 

vivendo sob a vigilância e os cuidados de Bá, uma preta velha, e a companhia de um 

filho esquizofrênico, repete incansavelmente à filha e ao genro que a visitam que não 

tem medo da morte. Triste e desolada, sua rotina é relatada pela empregada e o leitor 

apreende a decadência sofrida pela personagem: 

 

[...] A filha indaga da preta se a mãe dormiu bem à noite, se passaram mais as 

tonturas. Já teve dois enfartes. É preciso muito cuidado, e não deixar que ela 

durma com a porta do quarto trancada, para não acontecer como da vez 

passada, em que caiu batendo com a cabeça na quina da cômoda. Terminou 

mais uma vez no hospital, com oito pontos e uma transfusão, porque perdera 

muito sangue. Voltou para casa com parte da cabeça raspada e o tampão de 

esparadrapo, o que me despertava discretamente a curiosidade: comparava-a 

com a mulher elegante e enérgica que fora, nos tempos áureos do marido. 

(CAMPOS, 1978, p. 68). 

 

Observamos também que a decadência física da personagem e o prelúdio da 

morte são sintomáticos no ambiente ali instaurado. 

 

[...] Cai o silêncio. Um silêncio de cinza, de manhã neutra, de velhice e 

estrago de móveis: o sofá furado, a mola aparecendo. É assim como um 

prelúdio, uma ante-sala da morte. Zuca detém o balanço da cadeira e olha 

demoradamente para o teto, de boca aberta.  

– Medo nenhum da morte. Sei que ela vem. (CAMPOS, 1978, p. 70). 

 

Os cuidados rotineiros e o espaço degradado só acentuam o clima de 

angústia e tristeza que assola a personagem. O cotidiano apresenta-se corroído pelos 

efeitos nocivos do tempo, que também atinge os móveis e a personagem, e pela 
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pressentida presença da morte, fazendo a personagem ser conduzida, no fim, pela 

implacável certeza da efemeridade da vida. Segundo Kujawski: “A vida humana se 

articula primordialmente no cotidiano, que é onde a crise nos atinge em caráter radical e 

universal, a saber, como impossibilidade de viver” (1998, p. 54). Dessa maneira, a idosa 

forma uma atitude pessimista em face do entorno familiar carcomido que a rodeia e que 

só reforça o inevitável.  

No conto Antônio em três tempos, é notória a fragmentação do personagem 

e de como tal fato é influenciado pela sua vida cotidiana. A personalidade de Antônio é 

mutável e isso já se constata pelo modo como ele é chamado em cada fase de sua vida: 

no primeiro tempo (infância), ele é denominado de Tonho; no segundo (início da vida 

adulta), passou para Seu Antônio; e no terceiro tempo (início da velhice) é conhecido 

como Antônio Coelho Cavalcânti. A individualidade se reduz a máscaras e o cotidiano 

impõe cada uma delas. 

 

No primeiro tempo, ele tinha doze anos e atendia por Tonho. (...) Menino 

educado, de bons hábitos: pajeado para ir ao grupo escolar, e à tardinha, 

depois de assear-se, sentava-se na larga sombra da calçada ao vai-vém da 

cadeira de balanço. Menino de princípios e o único que não era moleque 

naquela terra de moleques e de gente sem governo. [...] 

No segundo tempo, ele já atendia por Antônio ou Seu Antônio, conforme o 

caso, e era funcionário do Banco, chefe da carteira de importação. A mesa 

atulhada de papéis, livros, contratos, formulários, que conhecia de cor, o lápis 

atrás da orelha, o cinzeiro cheio de pontas de cigarro [...].  

Ia muitas vezes pela noite: serões na agência central.            

[...] O próprio gerente, ao retirar-se tarde, enquanto abria a porta do 

automóvel, exaltava-o: 

– É um grande funcionário! 

[...] Quando se descobriu a fraude, o gerente entrou em pânico: o rombo era 

enorme. [...] 

Antônio, demitido. [...] 

No terceiro tempo, Antônio, anos depois, aparece no Rio Grande do Sul, com 

uma florescente indústria de laticínios. O mesmo homem ativo, desgrenhado 

(meio calvo), o lápis atrás da orelha, em ordens de comando no seu escritório 

de ar condicionado. Dirige seu próprio automóvel, e por último o seu nome 

todo – Antônio Coelho Cavalcânti [...]. 

 

No trecho acima, parece haver certa vinculação do comportamento do 

personagem à cada vida cotidiana imposta a ele. A cotidianidade também inconstante 

perde sua função de mediadora entre o indivíduo e o mundo, “a univocidade do 

cotidiano foi quebrada”, fazendo com que o personagem se ajuste, “conforme o caso”, à 

realidade que se coloca para ele, alterando sua conduta segundo a circunstância na qual 

se encontra. Essa desagregação do cotidiano se apresenta em três planos temporais 

diferentes, marcados por um jogo com os tempos verbais (era, atendia/aparece, dirige), 
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nos quais cada fase da vida de Antônio é narrada de modo aparentemente isolado, sem 

perder o elo temático. 

Apesar de nos debruçarmos em alguns contos, nossa leitura se verifica em 

toda a obra Os doze parafusos (1978). A partir do exposto até aqui, constatamos como o 

processo criativo do escritor Moreira Campos se valeu do cotidiano ordinário somado a 

um trato linguístico singular que compunha suas narrativas, aprisionando as 

personagens a suas fatalidades e rotinas e problematizando questões universais ligadas 

ao homem: a morte, a velhice, o dia a dia, a desgraça, o sofrimento, entre outras.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da discussão aqui tecida, percebemos como os contos de Moreira 

Campos, em sua grande parte, ressaltam uma visão pessimista do cotidiano, no qual 

nada escapa à fatalidade, ao trágico. Os dramas pessoais são conduzidos pela mísera 

rotina vivida pelas personagens e onde quase tudo fica no plano do não-dito, num 

discurso ambivalente, no qual sua linguagem enxuta não empobrece a nobreza da sua 

produção literária. 

Segundo a estudiosa Agnes Heller, a “vida cotidiana está carregada de 

alternativas, de escolhas” (2008, p. 39). No entanto, na narrativa moreiriana isso não 

acontece: não há opção nenhuma de saída da rotina áspera e sem sentido para seus 

atores; o sentimento de impotência se impõe sobre eles e a cotidianidade cai implacável 

sobre suas cabeças. Ressaltamos aqui que a relação entre o cotidiano e o fim trágico das 

personagens não é algo definido em toda a sua obra; no entanto, raros são os contos 

onde há leveza e o cotidiano é apenas testemunhado em seu curso normal, como em O 

Beijo. Ainda assim, algo sempre ocorre e interfere significativamente na vida cotidiana 

das personagens. 

Dessa forma, ressalta-se que, no âmbito da interpretação, é mister que 

atentemos ao “estabelecimento de correlações entre os diversos símbolos da obra” 

(MONTEIRO, 1980, p. 95) e às sugerências propostas pelo autor no decorrer da sua 

narrativa. O enlace trágico ao cotidiano fatídico não se estabelece em vão: tal relação 

problematiza o humano, especialmente, pela forte inclinação realista que o escritor 

manifesta em seus contos. Na observação da realidade, o autor abre a janela da rotina de 

suas personagens, conduzindo-as a um fim quase sempre dramático. As condições infra-

humanas sob as quais se encontram se ajustam a uma moldura animalesca, lúgubre ou 
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abjeta do cotidiano. As narrativas são “como ‘instantâneos’ do cotidiano, largados ao 

leitor”, para que este atue como coautor e lance mão da sua intuição instigada. 

Por fim, salientamos que nossa leitura pretende ser uma pequena 

contribuição na seara dos estudos literários, a fim de também destacar a importância 

desse escritor para o cenário literário, não somente cearense, mas brasileiro também. O 

modo como procurou tratar do homem e dos questionamentos que o perseguem, os 

recursos utilizados para captar a realidade, a vida cotidiana e sua reinvenção através da 

linguagem num todo complexo significativo eivado de símbolos e sugerências, colocam 

Moreira Campos num patamar de excelência literária que não se pode desconsiderar.  
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