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Aqui, o romance No Inferno, do escritor cabo-
verdiano Armênio Vieira é analisado por meio 
de uma leitura articulada ao conceito de rizoma, 
elaborado pelos filósofos franceses Gilles Deleuze 
e Félix Guatari, conforme proposta na leitura 
realizada por Vilma Galhego.

70

24
Felizmente há luar, peça de Luís de Sttau Monteiro, 
é aqui analisada pelo prisma do teatro épico de 
Brecht, considerando-se, ainda, de que maneira 
o autor português se apropriou dessa influência 
teórica e conseguiu adaptá-la ao contexto social 
lusitano, a ponto de criar novas formas a partir 
de alguns conhecidos pressupostos. Paulo 
Cezar Czerevaty e Edson Santos Silva são os 
autores deste ensaio, que desce à estrutura social 
portuguesa para explicar a obra que dali emerge.

Rosa Maria Valente Fernandes analisa a obra Rei 
Negro, de Coelho Neto, colocando, a partir do texto, 
em discussão, as razões que teriam contribuído 
para que o homem ocidental tratasse o negro de 
forma tão preconceituosa.
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Neste artigo, Maria Emília Miranda de Toledo analisa 
Casa da Malta, de Fernando Namora, considerando 
aspectos ideológicos, filosóficos e estéticos. 
Na opinião desse escritor, o ato de escrever tem 
os limites da experiência vivida, e seus livros 
representam quase um itinerário de geografia por ele 
percorrido, em suas andanças de homem, médico e 
escritor. Como ocorre na obra aqui analisada.
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Moacir Barbosa de Lima trata da fotografia, 
de suas origens e do papel que assumiu na 
sociedade contemporânea de registrar e 
arquivar o tempo, descrevendo com a luz a 
história de vida de cada ser.

152
128

154

O problema cotidiano dos homossexuais em 
nossa sociedade é posto, aqui, em discussão por 
Oscar Guilherme Lopes, que inclui, no debate, 
questões como os paradigmas heteronormativos 
e os padrões preestabelecidos para condutas 
ditas femininas e masculinas.

Já nem nos lembramos que uma grande aventura 
humana ocorreu com a apreensão, pelo homem, 
da ação narrativa sob forma visualizada, que 
chegou com o cinema. Esta questão, e os mitos 
e ritos criados em seguida, são apresentados, 
aqui, por Zenaide Bassi Ribeiro Soares.

118
Machado de Assis tinha posições claras sobre o 
papel da crítica literária e o padrão de conduta de 
um crítico diante de cada obra analisada, como 
aqui é demonstrado por Marcelo José Ribeiro 
Vieira. Para o escritor, cabia ao crítico não se deixar 
influenciar por circunstâncias estranhas, nem por 
seus interesses pessoais, conforme deixa claro o 
artigo aqui publicado.
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90
Neste artigo, Carlos Henrique dos Santos Ruiz 
analisa a situação política, econômica e social do 
Brasil, logo após a consumação do golpe civil-
militar de 1964.No panorama histórico traçado, 
coloca em discussão a disputa política entre 
Moderados e Duros, dois grupos militares que 
disputavam o poder, sendo o primeiro liderado por 
Castelo Branco e o segundo, por Artur da Costa e 
Silva.
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Apresentação

A literatura em suas diferentes abordagens é o 
tema central desta edição, onde obras como  
"Casa da Malta”, é tratada do ponto de vista 

ideológico, filosófico e estético. A análise de “Rei Negro”, de 
Coelho Neto, por sua vez, é precedida de uma reflexão sobre as 
causas históricas e estéticas que teriam levado o homem branco 
do ocidente a lidar com o negro, de origem africana, de forma tão 
discriminatória. A ditadura civil-militar instalada no país em, 1964, 
é aqui relembrada, com uma discussão sobre os Moderados e 
os Duros, dois grupos militares que se confrontaram na disputa 
pelo poder.

Outras questões relevantes, como a homofobia, a noção  de 
heteronormalidade, ou seja, a ideia de que os seres humanos são 
naturalmente heterossexuais e devem se comportar de acordo 
com uma concepção binária de gêneros, onde as mulheres são 
naturalmente “femininas” e os homens, ”masculinos”,  entre 
outras, são também colocadas em discussão.

O pensamento de Machado de Assis sobre os papéis da 
crítica literária; os sentidos da fotografia como linguagem que 
arquiva imagens, imobilizando o tempo; os mitos e ritos que 
envolvem o cinema também estão presentes, alimentando os 
debates. E, como não poderia deixar de acontecer, estaremos 
novamente focalizando o teatro português contemporâneo, 
onde matrizes históricas e estéticas se mesclam para lembrar 
que, mesmo nos momentos políticos mais escuros, uma nesga 
de luar pode clarear o chão, fazendo renascer esperanças que 
pareciam definitivamente condenadas à morte.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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Maria Emília Miranda de Toledo

CASA DA MALTA, O REFÚGIO DOS
 EXCLUÍDOS

CASA DA MALTA (MALTA’S HOUSE), SHELTER 
OF THE EXCLUDED

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS

Neorrealismo. Mendigos. Andarilhos. Animais.

A “Casa da Malta”, obra de Fernando Namora, 
é analisada neste ensaio do ponto de vista 
ideológico, filosófico e estético.

“Casa da Malta” (Malta’s House), Fernando 
Namora’s work, is analysed from the ideological, 
philosophical and aesthetic point of view in the 
present essay.

Neo-realism. Beggars. Wanderers. Animals.
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Maria Emília Miranda de Toledo*

CASA DA MALTA, O REFÚGIO DOS EXCLUÍDOS
CASA DA MALTA (MALTA’S HOUSE), SHELTER OF THE EXCLUDED

Impregnada de forte conteúdo ideológico, retrata os 
excluídos e introduz o autor no movimento neorrealista. 

Fernando Namora, de posse do diploma de 
médico, empreende uma peregrinação pelas mais 
variadas regiões do território pátrio, observando e 

apreendendo os problemas básicos do povo português, para 
criar, mais tarde, uma galeria de personagens que tipifica a 
sociedade em que se acha inserida.

Dessas andanças resultam obras como Casa da Malta, 
escrita em apenas oito dias, em 1943, mas publicada somente 
em 1945. A vivência pessoal do autor marca, indelevelmente, 
a gênese de sua obra, principalmente as do ciclo rural. Para 
corroborar tal afirmação, evocamos o prefácio da 5ª edição, 
em que diz:

Para alguns, porém, escrever tem os limites da 
experiência vivida:

Nesses me incluo. Os meus livros 
representam quase um itinerário de 

* Doutora em Literatura pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora no Celarth- Centro 
de Estudos de Letras, Artes e História - São Paulo.  
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geografia humana, por mim percorrido; 
as andanças do homem explicam as do 
escritor. (p. 24)

Casa da Malta, novela da gesta rural que, na opinião do 
próprio autor, está impregnada de “farto calor humano”, é 
um feixe de histórias entrelaçadas num espaço comum: o 
barracão da maltesaria. Nasceu das suas andanças como 
médico, quando foi clinicar em Tinalhas, ao observar o 
espaço que o circundava, como diz no mesmo prefácio:

Havia em frente do meu consultório um 
pequeno adro e nele um casebre meio 
derruído, sem dono, ou assim poderia 
imaginá-lo, pois quem o habitava era 
gente erradia, que vinha e partia sem 
se saber quando. Vagabundos, quase 
sempre, malteses a cumprir um fado 
de nômadas que a desconfiança dos 
outros atiçava, que a miséria deles e 
dos outros parecia legitimar, ambulantes 
que mercadejavam adornos ingénuos, 
campónios de passagem para ilusórios 
eldorados. A malta. Ali se abrigavam, 
para ali se dirigiam, sem hesitações, os 
passos, fosse qual fosse o seu destino, 
pois reparem quanto os simples têm o 
ressentimento de onde existe um tecto 
familiar. [...]

Esse casebre de maltesaria era uma nódoa no povoado. 
(p. 38-39)

Misto de crônica e novela, o assunto gira em torno dos 
cinco veios humanos: o do mendigo filósofo, o dos ciganos, 
o dos “ratinhos”, o do ex presidiário Ricocas e o de Graça, 
antiga tricana de Coimbra, conduzida à prostituição.
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A rigor, existe uma história alternante, cujo núcleo 
é o do nascimento da criança cigana, que se passa no 
momento presente e as histórias alternadas, constituídas 
pela introspecção das pessoas, que se situam no passado.

A história alternante começa antes das alternadas, 
sugerindo um presente que agasalha um passado. Uma e 
outra são ligadas pela técnica do “leixa-pren”, em que a última 
palavra de um capítulo é a primeira, ou o título do capítulo 
seguinte. A história alternante acaba antes das histórias 
alternadas e a última parece sugerir uma volta à história 
alternante, porque o último lance do presente (história 
alternante) remete a um futuro.

“Saudades da Vila”, capítulo primeiro, é a história de 
Abílio que retorna à terra natal após a experiência de ter 
fugido com um circo, na ânsia pela liberdade. Quando o 
circo entra em decadência, aperta-lhe uma saudade, que o 
faz aprender muitas coisas, entre as quais, a amar sua terra 
e a valorizar a comunidade onde vivia, e o motivam a voltar 
para a vila.

“... agora queria esquecer os desenganos, 
entregar-se todo ao alvoroço do regresso. 
Sentira, na carne, as lições de uma 
vagabundagem de misérias; aprendera 
muitas coisas e, entre elas, a amar sua 
terra.” (p. 70-1)

A volta, após três longos anos, porém, fez-lhe amargar a 
humilhação da derrota, de regressar como mendigo. Chegar 
à Casa da Malta significa voltar à terra natal.

“Eu conto”, segundo capítulo, traz Ricocas como 
personagem e seu embate diante da autoridade, representada 
pelo juiz que o julgava por furto. O julgamento sumário 
foi, na opinião do médico, chamado para testemunha, uma 
palhaçada.
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“- O tipo não tem defesa possível. O julgamento 
é um proforma. Dou-lhe três meses.” (p. 114)

O julgamento de Ricocas deixa transparecer a 
incompreensão com a causa dos mais humildes, até pelo 
tom displicente e galhofeiro do juiz e do advogado e pelo 
tom autoritário do delegado e reforça a ideia da supremacia 
dos mais fortes sobre os mais fracos.

“Não tem importância”, terceiro capítulo, conta a história 
de Graça, tricana de Coimbra, que desprezou um pretendente 
para viver com Alceu, estudante de Medicina. Este, tão logo 
concluiu o curso, abandonou-a.

“- ... Por algum tempo, compreendes, eu 
tenho de estar só. Um homem quer-se 
livre para começar a vida. Tu, bem sabes, 
estás garantida: cá tens o necessário. E 
um dia...” (p. 164)

Esse abandono levou-a inevitavelmente à prostituição, 
destino comum das moças que se deixavam levar pela 
ilusão de um futuro casamento, sem se dar conta de que os 
estudantes que passavam pela cidade apenas para frequentar 
a Universidade, as queriam como passatempo.

E foi seu começo de deambular de terra 
em terra, por casas de má nota, oferecida 
ao acaso: alguém desesperado à beira 
do abismo, que sente a irresistível, a 
dolorosa atracção...” (p. 165)

Há nessa história, ao lado de uma submissão, por parte da 
mulher, um amargo conformismo de Graça e a demonstração 
do poderio e vantagem do homem forte que tudo pode, numa 
sociedade dominada pelo machismo.

“Fogo”, quarto capítulo, recorda a história de Troupas 
que perde todos os seus bens e a exploração a que estava 
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sujeito nas terras do Sr. Bastos. É ainda nesse capítulo que 
acontece o nascimento da criança cigana, despertando 
nos malteses um sentimento de solidariedade, próprio dos 
excluídos, repartindo a comida por todos, ocasião em que se 
percebe uma crítica aos ricos e poderosos. Embora rústicos, 
ajudam-se de forma primária e instintiva, como na passagem:

“Quando um homem encontra outro 
com fome, reparte. Divide o que tem 
para comer. Pois tu querias fazer como 
a gente graúda: dar um pedaço de pão 
seco e comer os guisados?” (p. 188)

O nascimento da criança provoca também no velho 
Troupas um sentimento de missão cumprida e de esperança 
no caminhar da humanidade, quando diz:

- “Queria morrer mesmo. Hoje morria de 
barriga cheia e sem odiar ninguém. Tenho 
medo de morrer com o fel no coração;

[...] Nasceu uma criança e eu posso morrer: 
ela virá fazer a viagem por mim.” (p. 189)

Em “Caça”, quinto capítulo, desenrola-se a história de 
Manel, o “ratinho”, representante de todos os alugados, que 
buscam trabalho no Alentejo e, uma vez mais, o tema recai 
sobre a exploração do mais fraco pelo mais forte e na luta 
pela sobrevivência.

“Ratinhos”. Juntava-se aí uma dúzia de 
homens, às vezes ganapos à mistura, e 
revoavam para os campos alagadiços 
dos arrozais ou para os descampados 
do Alentejo.” (p. 195)

“Terra firme”, sexto e último capítulo, mostra a 
determinação de Carminda em ter o filho na serra e não 
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próximo ao mar, para onde teria mudado com o marido em 
busca de melhores condições de vida.

“O seu filho havia de ser da serra, da 
terra. Ali só havia mar e areia esboroada, 
nada que firmasse os pés.” (p. 218)

A última história parece sugerir uma volta à história 
alternante, representada pelo renascimento, pelo “choro débil 
da criança cigana” a denotar o inexorável fluxo da vida. A 
casa da Malta, que de espaço real se transforma em espaço 
ficcional, representa um presépio, à medida que aguarda um 
nascimento. Os nascimentos, da criança cigana e do filho de 
Carminda, significam a esperança renovada na vida, apesar 
de todos os seus percalços.

Esse feixe de histórias, cada qual com seu protagonista, 
tem na casa da Malta, lugar abandonado e sem dono, o 
espaço significativo em que seus destinos se entrecruzam 
e indicador da posição social das personagens e no qual 
tomam conhecimento de seu lugar, muitas vezes deslocado, 
na existência.

Embora cada um seja protagonista de sua história 
individual, é do coletivo que se quer tratar, pois os conflitos 
interiores do homem foram, nesse momento, relegados 
ao segundo plano, como afirma o próprio autor (ainda no 
prefácio):

Em vez dos sonhos e dramas de alguns, 
o artista era solicitado por uma realidade 
experimentada e sofrida pela maioria e 
esta descoberta [...] impelia a arte para 
os temas em que pudesse exercer, com 
mais eficácia, o seu papel reivindicador. 
Ora entre nós é o homem rústico que 
representa a panorâmica social mais 
caracterizável e mais urgente. (p. 21)
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Movidos por uma grande solidariedade e padecendo 
dos mesmos males: fome, insegurança, humilhação, 
incompreensão, esperam todos uma oportunidade para 
refazer suas vidas. O forte sentimento de solidariedade que 
unia os malteses, levava-os a formar uma grande família:

“O acontecimento da cigana parir, ali na 
intimidade de todos eles, e como esse 
impudor fosse perfeitamente natural, 
fazia-os ainda mais chegados, numa 
grande família. Família! Uma família que 
se prolongava ainda para lá das quatro 
paredes do saguão, tão grande que nela 
cabiam todos os corações do mundo.” 
(p. 169)

Importante notar que as histórias alternadas chegam a 
um desfecho, lembrando a estrutura do conto, pois todas têm 
epílogo e a história alternante nada mais é que o epílogo das 
histórias alternadas.

João Gaspar Simões, em “Crítica III” (19...), diz que, 
de todas as personagens, Graça era a menos viva e seu 
estudante sedutor não tem a força das personagens rústicas, 
opinião oposta a de Mário Sacramento (1967) que afirma:

... pois a figura mais viva (e, penso eu, 
deslocada) é a da antiga tricaninha de 
Coimbra que já perpassara (e com que 
vigor) em novelas como “As Sete Partidas 
do Mundo” e “Fogo na Noite Escura”.

Impregnada de forte conteúdo ideológico, a novela “Casa 
da Malta” abraça a problemática social dos excluídos, das 
injustiças, da miséria, por um lado e da solidariedade, de outro, 
e promove a introdução de Fernando Namora no movimento 
neorrealista.
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O Neorrealismo, surgido na esteira da ideologia marxista, 
converge suas preocupações para o mal social. Identifica 
seu ideário com o chamado Realismo Sociológico, de raízes 
marxistas, com clara impregnação do materialismo dialético e 
o predomínio de seu estilo com a técnica realista: apreensão 
objetiva da realidade, expressa em linguagem direta, embora 
impregnada de lirismo.

Melo e Castro (1984) afirma que:

... o Neo-realismo constituiu, até a década de 
50, a forma ideologicamente mais válida de 
resistência ativa pela palavra escrita ao regime 
de Salazar. (p. 126)

deixando claro que à ideologia marxista de que o 
movimento estava impregnado, somava-se a oposição ao 
regime salazarista.

Mário Sacramento (1967) acrescenta, ainda que:
O neo-realismo não é, com efeito, 
senão a expressão literária dum certo 
tipo de consciência, dum certo tipo 
de mentalidade. Mas essa expressão, 
quando l iterária, pressupõe uma 
sensibilidade adequada a uma expressão 
vivida. Sem estas, pôde e pode fazer-se 
ideologia neo-realista, mas não literatura 
neo-realista. (p. 82)

Fernando Mendonça, em “O Romance Português 
Contemporâneo” (1966), diz que o romance pretendia narrar, 
de maneira nova, uma velha, mas desconhecida realidade 
portuguesa - a miséria do seu povo - e com isso obter uma 
grande aceitação por parte do público.

“Seria a literatura o melhor veículo para denunciar 
essa realidade?”, pergunta o mesmo Fernando Mendonça 
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que, ao responder, engloba duas perspectivas: a primeira 
diz que o mal que o Neorrealismo mostra é um mal social 
e, consequentemente, humano e, portanto, perfeitamente 
cabível em ficção; a segunda diz que o agitar de problemas 
sociais, profundamente líricos e humanos revelou ou 
confirmou o gosto pelo regional.

Ou como dizem Pierrette e Gérard Chalendar (1979):

Fernando Namora não se mostrou 
interessado nos temas respeitantes ao 
proletariado das cidades. Refletiu e escreveu 
muito sobre a sociedade camponesa, mas 
não a abordou sob o prisma das suas 
potencialidades revolucionárias. O que 
intentou exprimir foi a psicologia e os 
abalos a que o campesinato está sujeito no 
plano econômico. O mundo descrito pelo 
escritor está povoado de marginais. (p. 153)

O próprio Namora afirma, no prefácio da obra, que Casa da 
Malta foi seu primeiro livro de ficção sobre esse ciclo, pois a prova 
para um escritor estar integrado nas urgências de seu tempo era 
o encontro com o povo. E acrescenta:

Era preciso mais: ir, humanamente, ao 
fundo das coisas, transferi-las para mim, 
até ao momento em que, ao certo, não 
soubesse já se era sobre mim ou sobre 
os outros que escrevia. “Casa da Malta” 
foi, pois minha primeira revelação desse 
encontro genuíno. (p. 33)

Ainda sob o enfoque das denúncias da situação social 
do país e considerando a aguda percepção que os escritores 
costumam apresentar em relação à realidade que os circunda, 
reportamo-nos a Colombini (1975), quando diz:
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Sob o ponto de vista ideológico, o grande 
mérito dos primeiros neo-realistas foi 
terem sentido a necessidade histórica 
de uma participação conscientizadora 
dos problemas sociais presentes e 
vivos, para os quais grande parte da 
sensibilidade estética ainda não se 
voltara. (p. 16)

Analisada sob o ponto de vista da estrutura superficial, 
em que se sobressaem os significados mais concretos, 
a novela é mais um conjunto de histórias de vida, cada 
qual representando um dos multifacetados aspectos da 
marginalidade social.

Vista sob a óptica da estrutura profunda, porém, emerge 
o significado mais abstrato em que há o embate entre os mais 
bem posicionados na escala social e aqueles dela excluídos, 
de um lado a autonomia, de outro a submissão.

De um lado a autonomia daqueles que tudo podem, de 
outro a submissão dos que são obrigados a obedecer às 
determinações impostas pela estrutura social, imaginando 
poder um dia libertar-se dessas imposições.

Namora exibe, na novela em pauta, a realidade integral da 
situação do país e pretende denunciar essa realidade miserável 
dos grupos oprimidos, esmagados pelos opressores. Transfere 
para o espaço ficcional os representantes da marginalidade, 
como os encontrados na casa da malta, captados em situações 
precárias de vida. Pois como afirma Colombini (1975)

...toda obra-de-arte representa subjacente 
ou às escâncaras, uma filosofia de vida, 
na medida em que se constitui numa 
interpretação estética de objetos da 
realidade. (p. 7)
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Embora a narrativa se efetue em terceira pessoa, há uma 
tentativa de onisciência multiseletiva, que não se concretiza 
de fato, uma vez que o narrador não abdica de seu papel 
de narrador onisciente. É ele, narrador observador atento, 
quem conta as histórias, combinando as visões, e tenta 
perceber os sentimentos, tais como se passam dentro das 
personagens. Não chega ao jogo dialógico, não passa a voz 
para as personagens, assume o discurso em seu conjunto. 

Assume a visão “por detrás”, como define Jean Pouillon 
(1974), pois as relações entre as personagens são vistas 
da mesma maneira, de forma transparente, perfeitamente 
imbricadas no mundo em que vivem. A representação fica 
circunscrita a um diálogo essencial e só nos momentos 
imperiosos é que as personagens falam, razão pela qual 
existem poucos diálogos na obra.

Nas obras naturalistas, a pessoa humana divide-se em 
dois aspectos: o da fatalidade biológica e o da fatalidade 
social e poderíamos dizer que na obra neorrealista (pelo 
menos as do primeiro momento) está muito presente a 
fatalidade social. A ideia da fatalidade sociológica é a de 
que o homem adquire todos os hábitos da sociedade em 
que vive e que há uma noção de realidade apresentada 
oficialmente, uma tentativa de decompor a criatura humana 
em componentes biológicos e sociais.

Importante observar que o homem rústico é o ponto 
de partida dessa obra e que, acima de tudo, quer o autor 
dignifica-lo e conclamá-lo à luta não só pela sobrevivência, 
mas, sobretudo, pela sua dignidade como pessoa humana.

Como já foi explicitado anteriormente, a novela possui 
forte conteúdo ideológico e como a “palavra é o modo mais 
puro e sensível de relação social” segundo Bakhtin, citado 
por Trevizan (1998), há que se considerar a seleção do 
vocabulário como representativa da cosmovisão do autor.
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A linguagem é um dos elos mais fortes que une as pessoas 
e, para a compreensão de textos desse teor, necessário se 
faz conhecer todo o contexto linguístico e extralinguístico 
que os envolve, haja vista a importância significativa das 
relações contextuais na constituição do texto.

“A vinculação entre o plano da expressão 
e o do referente extralingüístico, ou seja, 
entre as situações motivadoras e as marcas 
do enunciado, tece a plenitude do texto.”

(Guimarães, 1990, p. 12)

Nesta obra a animalização, um dos recursos utilizados 
para caracterização das personagens, foi deflagrada, via de 
regra, a partir de uma comparação, forma mais elementar da 
linguagem figurada, como na citação:

“O réu, do seu lugar, teve um encolher 
de ombros para qualquer recomendação 
cochichada pelo oficial de diligência e 
correu pela sala um olhar humilde de 
‘rafeiro’, que logo se tornou flagrante de 
rebelião.” (p. 115)

Na tessitura do texto, notamos a evidente intenção 
do autor em atribuir à metáfora a ideia de submissão, 
mas submissão aparente, manifestada tão somente pela 
impotência da personagem diante da situação, uma vez que 
a sua vontade era a de rebelar-se.

Nesta outra passagem:
Todos ali eram uns desgraçados. Eram. 
A desgraça os solidarizava, naquele 
calor instintivo e fraterno, ‘como reses 
de um rebanho acossado pelos lobos’. A 
desgraça os solidarizava, tal como eram, 
sem fingimentos.” (p. 130-1)
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As reses e rebanho, símbolos da humildade e do 
espírito de passividade que caracterizava os malteses, eram 
acossados pelos lobos, símbolos da opressão, caracterizada 
pela classe dominante. A figura do animal feroz simboliza, 
como nos contos de fada, uma ameaça. A desgraça leva-os 
a essa atitude, a um tempo passiva e resignada, diferente 
de andar como um lobo, conotação de fúria, reforçada pela 
expressão ruminando decisões, da passagem:

“Ele pareceu ficar transtornado, andou 
‘como um lobo’, de cá para lá, ‘ruminando 
decisões’, a boca endurecida, até que 
veio pegar-lhe de um braço brandamente, 
mas com ansiedade.” (p. 157)

Nesta outra:

“Amigas!... Elas haviam farejado aquele 
instante ‘como cadelas’, tinham esperado, 
perseverantes, malvadas, a hora em que 
ele a deixaria.” (p. 164)

a comparação traduz uma profunda ironia e a forte carga 
pejorativa de que está impregnada mostra as mulheres de 
procedimento censurável que estão à espreita, farejando uma 
desgraça com a qual se deliciar.

Já na passagem:
“Um homem fora de sua terra é ‘como 
um boi descornado’” (p. 168)

existe uma forte carga emotiva, uma vez que o animal 
leva a imagem da servidão paciente e da força pacífica e os 
cornos representam sua força, seu orgulho; sem eles, instala-
se a desolação, a tristeza, a mesma de que está impregnado 
um desterrado.

“- É bem feito. O meu pai é um bêbado. É 
um bêbado! Há de morrer ‘como um cão’. 
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Ia bebendo tudo o que tinha. O que era 
nosso!” (p. 181)

“- Tu, dez réis de gente do Alentejo...! 
Fora ‘cão’!” (p. 204)

A comparação do primeiro exemplo desloca seu 
significado para o universo cultural islâmico (haja vista a 
dominação islâmica na Península Ibérica) em que o cão era 
considerado “impuro”; morrer como um cão era a degradação 
suprema, era morrer abandonado. Na metáfora da segunda 
citação existe forte carga de desprezo.

Em:
“O coração do filho do Bastos era ‘um 
cavalo a galope’.” (p. 181)

“Acabava de súbito a praia, a terra 
crescia para o céu, empinava-se ‘tal um 
cavalo refreado’, serra e mar ficavam 
a mirar-se, como dois gladiadores na 
arena...” (p. 219)

No primeiro, força e vitalidade, o coração é o cavalo 
a galope, no segundo, a terra é o “cavalo refreado”, em 
contraposição ao mar, que avança, que não se refreia, que 
mostra sua impulsividade.

A comparação mais cáustica, entretanto, está associada 
aos milhafres, aves de rapina, cruéis e sanguinárias, que 
simbolizam os donos da terra:

“E um milhano que do alto os ia seguindo 
deu-lhe a acertada designação para o seu 
grupo: iam ali ‘como milhafres’ esperando 
o momento de cair sobre a presa.” (p. 219)

A forte carga conotativa traduz a cosmovisão do autor. 
As palavras empregadas polissemicamente enquanto léxico, 
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adquirem, em nível do discurso, uma perceptível monossemia 
e assumem função linguística essencialmente ligada ao 
significado pretendido pelo escritor. É por meio da seleção 
e combinação dos elementos lexicais que o autor produz o 
sentido do texto e deixa transparecer a situação daqueles que 
viviam na Casa da Malta. 

A casa reunia esses tipos de pessoas de baixa condição 
social que por ali passavam, pessoas errantes a cumprir seus 
destinos de nômades, em busca de uma vida melhor.

Chalendar (1979, p. 22) também assinala que a escolha 
do vocabulário vincula-se à influência que o médico exerceu 
sobre o escritor, apontando, pelo menos duas citações que 
atestam a afirmação:

“A velha arrastara ainda por um ano uma 
perna ulcerada e imunda. Ia aos médicos 
das terras onde paravam e eles diziam:

- Só cortando esse trambolho” (p. 78)

ou ainda:

“Um dia aparecera por ali uma mulher 
estragada das da vida, e uma semana 
depois davam com ela morta e podre num 
canto do saguão. Foi enterrada quando 
os bichos comiam a sua carne lívida e 
desfeita em água ludra; a autoridade foi 
contar que as palhas tinham sangue dos 
seus pulmões, e toda a casa um cheiro 
empestado.” (p. 96)

No extremo oposto, porém, nota-se a linguagem 
despojada, divertida e criativa dos panfletos que anunciavam 
as atrações do circo mambembe, como:
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MISS JUSTINIANA
Apreciável equilibrista de cristais

o maior enlevo das plateias
miss de grande beleza

=  ARTE  =

ou:
SENHORITA VIRGINIA

Formidável trapezista no seu trapézio de
forças brincando com a morte

=  ARROJO  =

O autor utiliza-se, de modo significativo da linguagem 
oriunda da prática médica, e também da linguagem figurada, 
apelando para sua expressividade e contando com a 
cumplicidade do leitor para lhe dar maior relevo.

As constantes comparações com animais têm o intuito 
de imprimir uma simbologia em que subjaz a condição não 
só do homem como ser perecível e passível de atitudes não 
tão sublimes, mas também uma abordagem de cunho social 
em que esse mesmo homem está sujeito a explorações e 
exclusões.

Apesar de tudo, continua reafirmando sua confiança nos 
valores humanos.O homem rústico é o ponto de partida dessa 
obra e, acima de tudo, quer o autor dignificá-lo e conclamá-lo 
à luta, não só pela sobrevivência, mas, sobretudo, pela sua 
dignidade como ser humano.



 23 TEMA

BIBLIOGRAFIA
CHALENDAR, Pierrette e Gérard. “Temas e estruturas na obra de Fernando 
Namora”. Trad. Álvaro Salema. Lisboa: Moraes, 1979.
COLOMBINI, Duílio. Do Presencismo ao Neo-Realismo. In “Boletim 
Informativo”. Universidade de São Paulo, Centro de Estudos Portugueses. 2ª 
série, Ano I, nº 2, nov. 1975.
GUIMARÃES, Elisa. “A articulação do texto”. São Paulo: Ática, 1990.
MELO e CASTRO, Ernesto M. de. “Literatura portuguesa de invenção”. São 
Paulo: Difel, 1984.
MENDONÇA, Fernando. “O romance português contemporâneo”. Assis, São 
Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1966.
NAMORA, Fernando. “Casa da Malta”, 8ª ed. Lisboa: Europa-América, 1971.



 24 TEMA

Paulo Cezar Czerevaty (UNICENTRO)

Dr. Edson Santos Silva (UNICENTRO)

DRAMATURGIA PORTUGUESA DO 
SÉCULO XX: O TEATRO ÉPICO EM 

FELIZMENTE HÁ LUAR!
PORTUGUESE DRAMATICS OF THE TWENTIETH CEN-

TURY: THE EPIC THEATER IN FELIZMENTE HÁ LUAR!

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS

Teatro Épico; Didascálias; Fábula; Sociedade.

O presente trabalho tem por objetivo analisar como a teoria do Teatro 
Épico , de Bertolt Brecht, se aplica na peça Felizmente há Luar!, 
de Luis de Sttau Monteiro, como o autor português se apropriou 
dessa influência teórica e conseguiu adaptá-la ao contexto social 
lusitano, a ponto de criar novas formas a partir de alguns conhecidos 
pressupostos. Considerando que a grande novidade da então 
emergente matriz brechtiana estava num conjunto de técnicas de 
realização cênica, concordantes à construção fabular consistente, 
o artigo discute – a partir da obra – esses dois aspectos.  

The present work aims to analyze the ways in which Bertolt 
Brecht's Theory of the Epic Theater is performed in Luis 
de Sttau Monteiro's Fortunately there is Luar!, and how the 
Portuguese author appropriated this theoretical influence 
and managed to adapt it to the complicated Lusitanian social 
context to the point of creating new forms from some known 
presuppositions. Considering that the great novelty of the 
then innovative Brechtian matrix was in a set of performing 
techniques, adapted to a consistent fabular construction, 
the article develops - from the work - these two sides.

Epic Theater; Didascálias; Fable, Society.

Autor e Texto
Author - Text

     R.TEMA          S.Paulo             nº 92          Vol. 32         Maio/Agosto, 2018        P.  24-55



 25 TEMA

DRAMATURGIA PORTUGUESA DO SÉCULO XX: O TEATRO ÉPICO 
EM FELIZMENTE HÁ LUAR!

PORTUGUESE DRAMATICS OF THE TWENTIETH CENTURY: THE EPIC THEATER IN 
FELIZMENTE HÁ LUAR!

Descontinuidade, este é o termo que melhor define a 
trajetória do teatro português desde a Idade Média 
até os limites da contemporaneidade. Afirmar 

que a produção dramatúrgica portuguesa é descontínua 
nada mais é do que aceitar que, por diversos motivos, o 
país não conseguiu nivelar-se ao que de melhor se fazia no 
teatro europeu das várias épocas. Mas, ao mesmo tempo, 
ter consciência de que sempre houve ricas potencialidades, 
as quais não tiveram oportunidades de cumprir o circuito 
completo que o teatro exige.

Como pontuou Saraiva (1946), ironizando as opiniões 
e análises comuns à dramaturgia lusitana, “A história do 
teatro português lembra um descampado liso de onde saem 
solitários dois penedos: Gil Vicente e Garrett. É uma história 
que se resume em dois nomes.” (SARAIVA, 1946, p.09). Um 

*Acadêmico do curso de Letras-Português pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).
**Professor do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Centro-Oeste(UNICENTRO).

Em terras lusitanas, o meio de onde a arte dramática emergia, 
por vezes, era o mesmo que buscava sufocá-la.

Paulo Cezar Czerevaty (UNICENTRO)
Dr. Edson Santos Silva (UNICENTRO)
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fato indiscutível é que esses dois nomes apontados são os 
principais dramaturgos do país; porém, a história não se 
resume a eles.  

Se diante dos dois grandes “penedos” o que se vê é 
um “descampado liso”, com certeza há muito debaixo da 
superfície que precisa ser revelado, pois, como Saraiva 
acentua, “Se quisermos explicar a literatura tal como se nos 
oferece à contemplação, temos que descer mais fundo que o 
texto – à estrutura social de que eles são produto.” (SARAIVA, 
1946, p.10). 

Enfatizar a estrutura social em um trabalho que visa ao 
estudo do teatro é extremamente válido, e, tratando-se de 
Portugal, torna-se muito basilar partir desse ponto. O teatro, 
antes de tudo, é um fator social, emerge do meio para o próprio 
meio. Por isso, os sistemas e a organização da sociedade têm 
um papel preponderante em seu desenvolvimento. Em terras 
lusitanas, o meio de onde a arte dramática emergia, por vezes, 
era o mesmo que buscava sufocá-la. 

Foi assim quando o país pertencia ao domínio espanhol 
e tinha sua identidade despedaçada; quando a Inquisição 
exercia seu autoritarismo, interrompendo a carreira de 
António José da Silva, conhecido como “O Judeu”; ou 
quando Portugal era atacado pelo exército napoleônico, 
entrando em grande caos – para citar alguns exemplos mais 
relevantes. 

Quando António José Saraiva escrevia a obra 
anteriormente citada, estava – e tinha consciência disso 
– em um contexto que, dentre as inúmeras implicações 
junto à sociedade portuguesa – cumpria, mais uma vez, 
o histórico ataque às sérias manifestações artísticas, em 
especial, a dramaturgia. Dessa vez, era a tirania da censura 
salazarista que tratava de impor barreiras ao fazer teatral dos 
portugueses. 
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A despeito de os quarenta e um anos de regime ditatorial 
terem afetado profundamente a dramaturgia portuguesa 
contemporânea, não há como analisar esse período partindo 
dos mesmos princípios usados em relação a toda história 
anterior.  Também é impossível afirmar que a avalanche 
salazarista tenha “soterrado” todos os autores e as obras, 
mantendo, como sempre, a imponência daqueles dois 
penedos: Gil Vicente e Garrett. O século XX, na realidade, 
constitui um terceiro marco, o qual, por sua vez, não é 
representado por um grande nome, mas, dentre vários, 
alguns se sobressaem, formando um conjunto igualmente 
consistente e contínuo. 

Luiz Francisco Rebello, em obra intitulada 100 anos de 
Teatro Português (1984), apresenta um levantamento de alguns 
autores que contribuíram para a dramaturgia portuguesa no 
período compreendido entre 1881 e os seis anos após o 25 
de abril de 1974. Muito embora grande parte dos dramaturgos 
apresentados por Rebello tenha uma produção pequena, o 
número impressiona, pois são encontrados setecentos e 
quarenta e quatro escritores. 

Dentre as obras produzidas pelos dramaturgos 
portugueses do final do século XIX e século XX, nem todas 
merecem estatuto elevado; porém, em meio a esse grande 
número, uma porção muito significativa de boas peças pode 
ser encontrada. Todos esses fatos surpreendem, levando 
em conta os mecanismos de repressão que surgiram junto 
à ascensão de Salazar ao poder de Portugal.

O teatro foi, indubitavelmente, a manifestação em que 
a censura mais interveio, sobretudo no que se refere à 
encenação, o que demonstra como os líderes do governo 
tinham noção da força que o teatro poderia exercer na 
sociedade. Apesar de a ditadura ter afetado a dramaturgia 
em todos os aspectos, não conseguiu, todavia, parar uma 
intensa produção que, se não chegou ao palco antes do 25 
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de abril de 1974, ainda teve – e tem – vigor para servir ao 
conhecimento de quem a ela tiver acesso, além do próprio 
enriquecimento do cenário dramatúrgico português. 

É também nesse período – nomeadamente a partir dos 
anos 30 do século XX – que dos principais centros culturais 
do mundo começam a surgir novas apreciações da arte, 
sobretudo do teatro; muito por influência do conturbado 
momento pós-guerra, do caos, das incertezas. Se a guerra 
representava o alerta de mudança, o teatro que “[...] adere à 
realidade imediata” (REBELLO, 1884, p.10) não poderia ficar 
alheio a isso; tinha ele, também, de se refazer, pois, como bem 
explica João Gaspar Simões (1985), “o teatro, ou se destrói 
a si mesmo, ou permanece na convenção” (SIMÕES, 1985, 
p.25), e um teatro de convenções seria um teatro de aceitação.

Vários nomes poderiam ser citados a partir dessa 
reconstrução dos paradigmas teatrais; mas as principais 
atribuições da nova cena dramatúrgica se devem a dois 
nomes: o francês Antonin Artaud e o alemão Bertolt Brecht, 
responsáveis, respectivamente, pelo Teatro da Crueldade1  
e o Teatro Épico.

Brecht é o dramaturgo de maior influência na 
contemporaneidade; a partir dele, várias convenções serão 
postas em causa. Para tanto, elaborou e aprofundou diversas 
técnicas para dinamizar a cena, tudo aliado ao seu trabalho 
totalmente empenhado com a causa social.

Principalmente devido a esse último fator, surpreende 
muito que as primeiras referências a Bertolt Brecht em 
Portugal sejam – como apontou Maria Manuella Golveia Delille 
(1991) – por intermédio de Júlio Dantas, um representante 
tanto da burguesia como do conservadorismo acadêmico. A 
esse respeito vale destacar o famoso manifesto da Revista 

1-Nova concepção da dramaturgia desenvolvida por Antonin Artaud, na obra O 
Teatro e Seu Duplo.
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Orpheu, em que se exclamava “morra Dantas2!” , em protesto 
a tudo o que ele representava.

O fato é que o autor pouco conhecia da emergente 
dramaturgia brechtiana e usava de um discurso colhido das 
páginas de revistas estrangeiras para se mostrar informado 
quanto às novidades do meio artístico europeu, com o intuito 
principal de fazer frente ao denominado “teatro novo”, de 
António Ferro. Dantas chegou a atribuir a Brecht o estatuto 
de autor cubista e para o divertimento, muito alheio ao que 
representava o autor alemão. (GOLVEIA DELILLE, 1991). 

Os próximos marcos da recepção brechtiana acontecerão 
mais adiante e – mesmo com alguns equívocos perante 
a práxis do teatro épico – já num contexto politizado e 
consciente das verdadeiras atribuições da nova dramaturgia. 
Essas referências se devem, sobretudo, a Luiz Francisco 
Rebello, um dos principais homens do teatro no período. 
Além disso, novamente com Golveia Delille (1991), já em 
1955 começam a surgir as primeiras traduções em francês 
de Brecht, língua mais acessível aos portugueses, facilitando 
uma disseminação mais abrangente da obra. 

Um aspecto que facilitou essa aparente abertura foi o 
término da Segunda Guerra Mundial, com a queda de um 
dos principais regimes ditatoriais, o que fez com que Salazar 
permitisse um abrandamento da censura, com vistas a 
evitar o surgimento de movimentos sociais de contestação. 
Porém, essa situação vai durar pouco tempo. Já em 1958, 
as eleições em Portugal despertam a “ira” do ditador que 
tornará a opressão ainda mais rigorosa, sendo, talvez, os 
anos 60 seu auge. 

É justamente nesses anos de extrema repressão que 
nascem as principais obras contemporâneas do teatro 
português, a partir de autores que, mesmo diante de todas 
2-Manifesto Anti-Dantas, publicado em 1915, no segundo volume da Revista Or-
pheu, com autoria de José Almada Negreiros.
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as vicissitudes, absorveram os ensinamentos que vinham de 
Brecht e Artaud – a ponto de, por vezes, fundi-los em uma 
mesma peça – e desenvolver obras de notável valor literário e 
de cena – embora este último aspecto tenha sido prejudicado 
por motivos já referidos. Dentre essas obras, Felizmente há 
Luar!, escrita e publicada em 1961, por Luís de Sttau Monteiro, 
surge como grande referência. 

Nessa peça, o autor trabalhou de forma dinâmica e 
consistente com o elemento histórico, fazendo habitar dentro 
da obra os acontecimentos do século XIX, confundindo ou 
espelhando a própria contemporaneidade. Em Portugal, os 
anos compreendidos entre 1800 e 1830, aproximadamente, 
eram de extrema agitação. O país foi invadido pelas tropas 
napoleônicas; a corte - na figura de D. João VI fugido - é 
transplantada para o Brasil e o regime instalado no território 
lusitano era de excessivo absolutismo, comandado, 
essencialmente, por D. Miguel e o inglês Beresford 
(personagens reais que aparecem na trama de Felizmente 
há Luar!). 

Portugal estava desolado pelos conflitos, o povo era 
explorado, ignorado pelas pessoas de poder e continuamente 
subjugado e repreendido. Esse contexto em muito irá 
se assemelhar ao que ocorria no país durante a ditadura 
salazarista. Dessa forma, o que Sttau Monteiro faz é, por meio 
do poder cristalizador e, ao mesmo tempo, amplificador do 
teatro, apresentar uma crítica consistente ao regime, usando 
o imaginário ficcional inerente nas pessoas e a história 
recente, que fornecia mais chaves para a elucidação e o 
questionamento da própria realidade – a exemplo do que 
Brecht propunha em seus Estudos Sobre Teatro, assegurando 
a importância de referências concretas aliadas a todos os 
outros aparatos que a dramaturgia poderia oferecer. 

A fábula histórica surge como um dos principais 
pressupostos de Brecht, o que, de início, ajuda a justificar 
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dois aspectos: o subtítulo da obra brechtiana, Por Uma 
Arte Dramática Não Aristotélica, e o nome atribuído a esse 
conjunto de formulações que compõem a nova dramaturgia: 
Teatro Épico. 

Não seria possível trabalhar com uma série de 
acontecimentos – como ocorre em Felizmente há Luar ou 
nas obras de Brecht, em geral – estando preso à regra das 
três unidades formuladas por Aristóteles, em sua Poética. 
Há uma notável ruptura com a unidade de ação, tempo e 
espaço. Da mesma forma, o teatro desenvolvido apresenta 
um tom marcadamente narrativo, permeado de pequenos 
acontecimentos que lembram algumas características da 
tradicional definição para o épico ou, ainda, do romance. 

São essas algumas justificativas para o que há de novo 
no teatro. Há outra que é a principal delas: Brecht reformula 
toda a noção de contato da peça, enquanto encenação, com 
o público. Diriam alguns que o espectador deixa de participar 
do espetáculo, pois sua identificação com o herói da narrativa 
no caminho para a catarse – outro tópico aristotélico – é 
quebrada; a emoção excessiva é evitada por meio de algumas 
técnicas. 

O espectador não deixa de participar; na realidade, 
passa a participar efetivamente. Se antes era envolvido 
pelos acontecimentos, agora é chamado a intervir, pois 
é constantemente afrontado, desafiado, interrogado pela 
peça, que não pede, mas exige uma tomada de atitude diante 
daquela ficção que é o palco do mundo no qual o indivíduo 
verdadeiramente está inserido. 

De certa forma, uma análise literária das peças teatrais 
de matriz brechtiana será sempre incompleta. Tal aspecto é 
acentuado justamente por essa nova relação com o público, 
construída por uma série de elementos no palco (o gesto, a 
vibração, a música ou o próprio silêncio, etc). Em verdade, 
toda a análise teatral será falha se quem o fizer, por meio 
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da literatura, não reconhecer, de alguma forma, o universo 
da encenação; ou a análise de cena relativizar o valor da 
literatura. 

Ignorando controvérsias, a opinião sustentada é 
semelhante ao que destaca João Gaspar Simões (1985): 

[...] não há verdadeira literatura dramática sem 
expressão cênica, não vale aplaudir expressão 
cênica se não houver literatura dramática 
[...] teatro e literatura constituem um todo 
indissolúvel. Não há nenhuma alta expressão 
teatral que não tenha o seu lugar na história 
da literatura. (GASPAR SIMÕES, 1985, p.22). 

E se a expressão cênica for evitada? É o que ocorreu 
com Felizmente há Luar! durante a ditadura salazarista, 
sendo encenada em solo português apenas depois do dia 25 
de abril de 1974, quando a censura não podia mais impedir. 
Esses fatores equivocadamente podem conduzir as pessoas 
a relativizarem o valor da peça.  

Ocorre que – sem negar os prejuízos que a proibição 
de peças como essa geraram à dramaturgia portuguesa –, 
Sttau Monteiro conseguiu se apropriar do contexto para, 
além da inspiração crítica, ter mais referências estruturais – 
condicionadas pelas poucas possibilidades de encenações 
naquele período -, criando um imaginário teatral por meio 
da literatura. Para tanto, fundiu um elaborado parâmetro de 
auxílio à cena e, ao mesmo tempo, possibilitou ao leitor o 
acesso a uma peça de teatro que, pelas suas referências, abre 
imaginário semelhante a um romance, porém, lembrando a 
todo instante que se está diante de uma bem elaborada obra 
da dramaturgia, em que o épico pode ser vislumbrado de 
diversas maneiras.

É esse elemento épico que será elucidado nos próximos 
tópicos. Primeiramente, por meio da análise da composição 
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didascálica de Sttau Monteiro, discutindo seu impacto cênico 
e sua importância literária; em seguida, com apontamentos 
acerca da fábula que sustenta toda a peça, tentando 
sistematizar a maneira com que o autor relacionou momentos 
históricos distintos temporalmente, mas semelhantes em seus 
acontecimentos. Tudo a fim de destacar a atemporalidade de 
Felizmente há luar! e seu impacto na atualidade.

A Importância das Didascálias3 na Construção do 
Épico em Felizmente há Luar!

Analisar a realização cênica a partir da literatura é difere-
se de relacionar a encenação de uma determinada peça 
com seu universo fabular e as referências para-textuais 
escritas pelo dramaturgo. Em uma análise compartimentada, 
é necessário o cuidado no entrelaçar desses dois polos – 
literatura e cena - buscando abarcar ao máximo cada um 
deles, embora o estudo tenha tendência maior a um dos lados. 

Das alterações que o teatro sofreu ao longo do século XX, 
nomeadamente com a expressiva intervenção de Brecht, a 
construção textual dá conta de explicitar apenas algumas das 
partes desse processo de modificação. Com efeito, algumas 
indicações ao longo das didascálias e dos próprios diálogos 
conseguem esclarecer aspectos como a quebra na regra das 
três unidades. Contudo, fatores como estes já eram notados 
muito antes do período designado contemporâneo. Gil 
Vicente – apontando para casos mais conhecidos – é um dos 
autores que rompeu com alguns paradigmas e formalidades 
da antiga tradição, por exemplo. 

O que muda, sistematicamente, a partir de Brecht, é a 
relação entre a peça de teatro e o público, a maneira como 
o espetáculo interrogará o espectador e como reagirá ao 

3-Didascália (ou rubrica) é a nomenclatura atribuída ao texto que, na obra teatral, 
fornece indicações aos atores e diretores acerca da realização cênica. Por exemplo: 
Espaço/cenário, figurino, gestos, tempo dos movimentos, presença/ausência e inten-
sidade da luz, dentre outros elementos.
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afrontamento artístico da sua própria existência. Logo, 
conclui-se que a maneira de abordar o texto enquanto 
literatura também é atingida. Como buscar nas palavras 
escritas pelo dramaturgo vestígios que confirmem técnicas 
que – no trabalho cênico – desempenham a função de uma 
segunda linguagem que não a verbal, mas, tanto quanto ou 
até mais significativa? 

Em Felizmente há Luar!, a matriz brechtiana é trabalhada de 
maneira distinta e elevada ao máximo de suas potencialidades. 
Um leitor atento mergulhará no universo construído pela obra 
e sentirá efeitos – ainda que não plenos – muito similares 
aos vivenciados pelo espectador, a depender de seu 
imaginário. Isso se deve à perfeita construção e articulação 
das didascálias ao longo da peça, o que favorece o acesso 
à segunda linguagem já mencionada. 

Em todo o tipo de realização teatral, as didascálias 
constituem um texto de auxílio. Diferente é na obra de Sttau 
Monteiro, contrariando o que apontam Ana Maria Lucas e 
Fátima Vieira Correia, a respeito desse recurso na peça: 

A didascália leva-nos à compreensão da 
estrutura externa; isto é, da organização da 
obra; o texto principal permite-nos analisar a 
estrutura interna, identificando os diferentes 
momentos da ação em cada ato e a ligação 
entre os atos. (LUCAS; CORREIA, 2010, p.43). 

As didascálias são, na realidade, o “lado B” da peça 
Felizmente há Luar!. Somente a partir das minuciosas 
descrições, indicações e sugestões de ordem cênica 
apontadas pelo autor, o leitor terá acesso a um universo 
que tornará possível compreender melhor os objetivos 
pretendidos pela obra. Este processo é ainda mais claro pelo 
fato de a peça apresentar dois modelos distintos de rubrica. 
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O primeiro modelo pode ser considerado “tradicional”, 
que toda peça apresenta, em geral, no início de atos e cenas, 
ou intercalando aos diálogos para fornecer indicações 
básicas de cenário, figurino etc. A essa didascália José 
Oliveira Barata atribui a designação de “implícita”. O 
segundo modelo ocupa a parte lateral das páginas, fazendo 
importantes apontamentos em determinados momentos 
dos diálogos e, por vezes, acompanhando e aprofundando 
as próprias didascálias “implícitas”. Barata atribui a essas 
a nomenclatura de “explícitas” (BARATA, 2008, p.118). As 
rubricas “explícitas” adquirem importância muito singular na 
obra de Sttau Monteiro, porque abarcam parte da práxis de 
uma vertente artística, neste caso, do Teatro Épico de Brecht. 

Os dois atos que compõem Felizmente há Luar! são 
iniciados de uma mesma forma. A didascália implícita - 
seguindo a designação de Barata – indica, de início, a 
presença de um único personagem iluminado no palco. Esse 
personagem é Manuel, descrito como “o mais consciente 
dos populares” (MONTEIRO, 2015, p.13), que surge fazendo 
a seguinte indagação: “Que posso eu fazer? Sim: que posso 
eu fazer?” (MONTEIRO, 2015, p.15-77). 

Na lateral do livro, acompanhando essa fala de abertura 
da peça, Sttau Monteiro faz o uso da primeira didascália 
explícita: 

A pergunta é acompanhada dum gesto que 
revela a impotência da personagem perante o 
problema em causa. Este gesto é francamente 
‘representado’. O público tem que entender, 
logo de entrada, que tudo que vai se passar 
no palco tem um significado preciso. Mais 
que os gestos, as palavras e o cenário são 
apenas elementos duma linguagem a que 
tem de adaptar-se (MONTEIRO, 2015, p.13). 
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Os acontecimentos do primeiro ato decorrem de modo 
a contextualizar a situação apresentada, os mecanismos 
de poder, a posição da sociedade em relação ao regime e a 
escolha de Gomes Freire de Andrade para ser morto como 
exemplo aos que ousassem “conspirar” contra a classe 
dominante. Abre-se para o segundo ato com a mesma ação 
do primeiro, fator que Sttau Monteiro explica no mesmo 
modelo de didascália: 

O segundo ato começa precisamente 
como o primeiro. Os atores devem ocupar 
no início deste ato as mesmas posições 
que ocupavam no primeiro, a fim de os 
espectadores compreenderem não se 
tratar esta semelhança de um acidente 
ocasional  (MONTEIRO,  2015 ,  p .71) . 

Alguns elementos chamam a atenção nessas duas 
indicações cênicas. O primeiro – e estruturante – diz respeito 
à já mencionada relação com o público. O dramaturgo deixa 
explícita a maneira como a peça, por intermédio dos atores, 
deve dialogar com o espectador. O segundo elemento mostra 
como esse novo tipo de contato deve ser realizado: a partir da 
dimensão do gesto. A finalidade é conduzir o leitor/espectador 
a uma análise crítica da peça. Esta é justamente a chamada 
“segunda linguagem”, que inclui, ainda, mais elementos:

Não se aspirava, em suma, a por o público 
em transe e a dar-lhe a ilusão de estar a 
assistir um acontecimento natural, não 
ensaiado [...] a propensão do público para 
se entregar a tal ilusão deve ser neutralizada 
por meios artísticos (BRECHT, 1957, p.135).

Esse modo de contato entre a peça e o público, entre ator 
e personagem representado é um dos aspectos que concorre 
para o chamado “distanciamento”, principal elemento 
desenvolvido na teoria brechtiana. Tudo deve convergir a 
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ponto de o espectador, ao contrário de mergulhar na peça, 
chocar-se com ela, estabelecendo uma distância que permita 
analisá-la criticamente, consciente dos acontecimentos 
que se desenrolam, dialogando com a obra com desejo de 
intervenção e não sob efeito de ilusão propenso à catarse. 

No entanto, há de se pontuar que tudo, embora pareça 
compartimentado, colabora para a construção de uma 
linguagem una. Isso fica exposto nas próprias palavras 
de Sttau Monteiro já citadas: “[...] os gestos, as palavras 
e o cenário são apenas elementos duma linguagem [...]” 
(MONTEIRO, 2015, p.15). Dessa forma, é essencial, também, 
pensar na interrogação de abertura dos atos e o seu imediato 
seguimento, para compreender a dinâmica. 

As mesmas palavras constituem a fala de Manuel em 
cada ato, porém, com uma sutil diferença: “Que posso eu 
fazer? Sim: que posso eu fazer? / “que posso eu fazer? Sim, 
que posso eu fazer?” (MONTEIRO, 2015, p.15-77). A única 
mudança pode ser notada nos sinais de pontuação que estão 
em seguida à palavra “sim”. No primeiro caso, o autor faz o 
uso dos dois-pontos; no segundo, utiliza a vírgula. Mesmo 
pequena, a mudança tem implicações decisivas, tanto para 
o universo da encenação, quanto para a leitura da peça.

Quando Sttau Monteiro faz a opção pelo uso dos 
dois-pontos, acaba por destacar e dar ênfase à pergunta 
que segue (Que posso eu fazer?). Tudo acentuado pelo 
figurino, cenário e, decisivamente, pelo “gesto”, remete o 
questionamento diretamente ao público. Completando a cena 
tem-se o movimento posterior de Manuel, que é descrito pela 
didascália implícita: “Dá dois passos em direção ao fundo 
do palco, detém-se, e continua” (MONTEIRO, 2015, p.15), 
reforçando a ideia de que sua presença ali, naquele exato 
momento, tinha por objetivo interrogar e apontar para um 
possível caminho a partir da reflexão de quem o assistia. 
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A alteração na fala inicial do segundo ato muda o sentido 
da indagação. Como grande parte dos acontecimentos já 
havia se desenrolado, a sentença contra Gomes Freire já 
estava decretada, a globalidade do primeiro ato deve ser 
tida em conta para a compreensão da mudança. A vírgula, 
apesar de manter o destaque na frase seguinte, já a torna 
mais fluente e menos marcada. 

A repetição com leve deslocamento - junto aos vários 
acontecimentos já ocorridos - constitui uma espécie de reação 
contra a inércia: mostrando-a. A pergunta é muito mais uma 
provocação ao público, que permanecia estagnado diante 
da opressão e do absolutismo (histórico e contemporâneo). 
Estagnação que é reforçada na sequência da ação descrita 
pela didascália implícita com uma sutil alteração: “Dá dois 
passos em direção ao fundo do palco, detém-se” (MONTEIRO, 
2015, p.77). O personagem não continua como no princípio; 
suas palavras e sua inércia estão ali exigindo o movimento 
do espectador. 

Com essas nuances surge o efeito brechtiano de 
distanciação, a permissão de ver a cena crua, tal como a 
própria vida de quem está diante dela. Ainda:

O objetivo do efeito de distanciação é 
distanciar o ‘gesto social’ subjacente a 
todos os acontecimentos. Por gesto social 
deve entender-se a expressão mímica e 
conceitual das relações sociais que 
se verificam entre os homens de uma 
determinada época (BRECHT, 1957, p.135).

Esse “gesto social” é exposto de maneira muito particular 
em algumas passagens da peça Felizmente há Luar!, 
especialmente quando a encenação parece ser um teatro 
dentro do próprio teatro, o épico dentro do épico. As cenas 
desse tipo servem na peça como explicitação de costumes 
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e vivências das classes, gerando um estranhamento diante 
do que havia se naturalizado no convívio daquela sociedade. 

Esse teatro interno surge, primeiro, com um dos populares 
– 1º Popular – a partir de uma pergunta “dirigida a ninguém”. 
A cena acontece enquanto Manuel ainda dava sequência às 
falas de abertura do primeiro ato; nesse momento, ilumina-
se o palco, deixando expostas algumas pessoas em sua 
precariedade de vida, dentre elas, Rita, que dormia. 

Indaga Manuel a que horas ela havia chegado. A pergunta 
não tem direcionamento certo. Na realidade, ela é para o 
público. Afinal, qual seria a demarcação de tempo para um 
povo que parecia solto no espaço? Que diferença fariam 
as horas naquele contexto? Além do mais, chegaria Rita de 
onde, se eles não tinham saídas?

É nesse momento que uma das didascálias de sentido 
tradicional abre a cortina daquela encenação interna, 
mostrando a ação do primeiro popular: “Levantando-se 
dum salto e macaqueando as maneiras dum fidalgo, finge 
tirar o relógio do bolso de um colete inexistente,” logo 
acompanhada pela indicação cênica lateral: “O gesto é 
lento, deliberadamente sarcástico” (MONTEIRO, 2015, p.17), 
reforçando o sentido épico.  

Ou ainda, no diálogo de Vicente com os policiais, em 
que o personagem da classe popular demonstra seu apreço 
pelo poder e, nessa ação, também pela sua personalidade 
já conhecida, serve ao espectador como chave ao processo 
de distanciação: 

Alarga os passos. Todos os seus passos 
são estudados. Sente-se que passou longas 
horas estudando os hábitos e os maneirismos 
dos membros da classe a que desejaria ter 
pertencido. Ao falar, faz gestos com as mãos, 
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gestos lentos, precisos, copiados de algum 
fidalgo qualquer que teve ocasião de observar 
de perto (MONTEIRO, 2015, p. 27).

Essa dupla representação tem seu ponto máximo 
com Manuel, nos acontecimentos seguintes à abertura do 
segundo ato. A ação descortina outra face naturalizada dos 
mecanismos de poder. Desta vez, a aliança entre alguns 
núcleos da igreja e a apropriação de um discurso religioso 
que não corresponde às verdadeiras atribuições enquanto 
humanidade. O modo peculiar da encenação é ditado pela 
didascália explícita, mostrando como uma cena épica deve 
ser realizada, e, ao mesmo tempo, oferecendo aparatos ao 
imaginário do leitor: “Manuel representa agora, e quase 
simultaneamente, dois papéis. Quando passa dum para o 
outro os seus gestos devem ser rápidos e enérgicos para que 
o público compreenda o que está se passando” (MONTEIRO, 
2015, p.78). 

O primeiro desses papéis que Manuel representa é seu 
próprio papel, ou seja, de popular, oprimido, pobre, pedindo 
esmolas e liberdade daquele regime (social), como fica claro: 

Uma esmola por alma de quem lá tem, meu 
senhor [...] também sou homem, também tenho 
fome, filhos que queria ver homens, olhos para 
ver o luar, voz para dizer o que sinto, costas 
que morro a vergar...uma esmola por alma de 
quem lá tem, senhor... (MONTEIRO, 2015, p.78).

O segundo papel é do poder, de quem, imaginariamente, 
era seu interlocutor: “Tome lá cinco réis homenzinho, e cale-
se. Não me toque! Estenda a mão... vá! e deixe-se de lamúrias! 
Não é preciso que me ensine os meus deveres de cristão; eu 
amo o próximo como a mim mesmo” (MONTEIRO, 2015, p.78). 

Esse tipo de relação que é estabelecida pela atuação de 
Manuel serve para descortinar aqueles aspectos, criticar as 
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diferenças, a opressão e o discurso opressivo e distorcido, 
torná-lo visível ao cidadão de um momento histórico muito 
parecido – como era nos tempos de Salazar – para agir na 
contramão daquele paradigma único.

Mais uma vez o que ocorre é a perfeita interligação entre 
o texto de aspecto crítico bem estruturado e os gestos que 
são ali indicados. Tudo contribuindo para aquela linguagem 
própria e pela busca do distanciamento, que recebe, ainda, 
mais contributos:

No teatro épico, o efeito de distanciação 
era provocado não só através dos atores, 
mas também da música (coros, canções) 
e da decoração (legendas, filmes etc). O 
principal objetivo deste efeito era conferir 
um caráter histórico aos acontecimentos 
apresentados (BRECHT, 1957, p.102).

Aos atores, a fala e o gesto. À música - embora em 
aspecto diferente -, o som dos tambores em determinados 
momentos. Primeiro, durante a dispersão dos populares no 
início da peça. Segundo, e mais significativo, na decisão de 
matar Gomes Freire de Andrade, interessante pela progressão 
do ruído em conformidade com a progressão trágica dos 
acontecimentos: “Começaram a se ouvir os tambores ao 
longe, muito em surdina.” / “Os tambores entram em fanfarra 
e o palco enche-se de soldados.” (MONTEIRO, 2015, p.74). 

O “caráter histórico” referido por Brecht é bem construído 
nesse ponto. Essa intervenção do som, da vibração, da 
presença de soldados, remete de imediato às situações de 
opressão, de medo, de censura; tais como ocorriam no início 
do século XIX – transplantado para Felizmente há Luar! –, e 
na realidade do momento em que foi escrita a peça. No que 
se refere ao cenário, as indicações sempre demonstram 
simplicidade e até vazio, aproximando-se da imagem de um 
Portugal pobre, material e politicamente.  
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“O palco principiou a narrar”, como descrevia Brecht 
(1957, p.74), destruindo aquela “quarta parede” que o separava 
do público. O que, no teatro aristotélico, era encenado de 
modo a que o espectador parecesse penetrar na intimidade 
e até se confundir com o personagem, sendo conduzido à 
catarse, é substituído por uma linguagem dinâmica, a fim 
de apresentar acontecimentos de forma consciente para, 
também, ser recebido conscientemente. 

Esse é o efeito de distanciação, que tem “[...] como 
objetivo despojar os acontecimentos susceptíveis de serem 
influenciados socialmente do libelo de familiaridade que 
os resguarda [...] de qualquer intervenção” (BRECHT, 1957, 
p.75). Pois, “o que era natural tinha de adquirir um caráter 
sensacional” (idem, 1957, p. 185). 

A situação portuguesa do século XX, espelhada 
artisticamente no século XIX, devia adquirir esse caráter 
sensacionalista, que chamasse a atenção, provocasse, 
revoltasse, movesse as pessoas em direção à mudança. 

Esse caráter sensacionalista se fez possível a partir das 
diversas novas técnicas de teatro, realizadas na literatura 
e no palco. Ambas as formas de contato com Felizmente 
há Luar! – literatura e cena – conseguem provocar o efeito 
de distanciação. Se este efeito é construído na cena, Sttau 
Monteiro, por meio das didascálias, transplantou para a 
literatura, criando uma obra ainda mais consistente.

Construção Fabular: o Toque Artístico aos 
Referentes Históricos

É de opinião consolidada que a novidade do teatro épico 
está em seu modo de apresentar-se e se relacionar com o 
público. No entanto, não significa que o fenômeno teatral em 
sua totalidade tenha como principal elemento esse conjunto 
de técnicas cênicas que permitem o chamado distanciamento. 
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No que se refere ao ponto central de todo o teatro, há 
convergência entre a tradição aristotélica e o novo teatro de 
matriz brechtiana: “[...] a fábula é, segundo Aristóteles – e 
nesse ponto pensamos identicamente –, a alma do drama” 
(BRECHT, 1957, p.167). Independente do efeito que visa atingir 
no público (catarse, criticidade), ou da forma como será a 
ele representado, o teatro depende de uma boa construção 
fabular, que vá ao encontro do tipo de arrebatamento 
proposto. O texto tem papel decisivo na dramaturgia, ainda 
que alguns teóricos tentem reduzir o seu valor. 

O teatro precisa ter o que dizer, a partir dos motivos 
pelos quais o dramaturgo – refletindo acerca da realidade 
– eleja como importantes para serem ditos. A fábula deve 
ser cuidadosamente construída com vistas a objetivos 
específicos, além de ser susceptível de encaixe ao modo 
como se imagina representar. Na concepção épica de Brecht:

Tudo depende da ‘fábula’, cerne da obra 
teatral. São os acontecimentos que ocorrem 
entre os homens que constituem para o 
homem uma matéria de discussão e de 
crítica, e que podem ser por ele modificados 
[...]. A tarefa fundamental do teatro reside 
na “fábula”, composição global de todos 
os acontecimentos-gesto, incluindo juízos 
e impulsos. É tudo isso que, de hora 
avante, deve constituir o material recreativo 
apresentado ao público. (BRECHT, 1957, p.204) 

É a importância da fábula, aliada aos princípios cênicos 
e aos objetivos ideológicos do teatro épico, que permite a 
caracterização dos textos, algumas vezes, como literatura/
teatro histórico, ou crônica de costumes, pois espelham o 
homem em uma realidade determinada, servindo a objetivos: 
desvelar acontecimentos e posições voltadas ao sistema 
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opressivo, com empenhamento crítico; descrever o homem 
na sua evolução e, sobretudo, participação nesse processo 
evolutivo. 

Costuma-se afirmar que contra fatos não há argumentos. 
No caso da historicidade proposta pela fábula do teatro épico, 
serve a seguinte paráfrase: com fatos se fazem argumentos. 
O uso de referências de uma realidade histórica não serve 
apenas como fator comprovante para comparação, mas como 
referência fatual de cunho argumentativo e contestador. 
É desse aspecto que Sttau Monteiro se apropria quando 
em Felizmente há Luar! dispõe momentos históricos em 
convergência. 

Não é a exatidão da referência que importa, mas o que 
os seus acontecimentos exprimem e contestam. Não é o que 
determinado personagem carrega em sua biografia que forma 
a crítica, mas o que a análise de determinados acontecimentos 
de sua vida e de suas relações podem dizer. Toda referência 
direta torna-se uma espécie de conceito a ser interpretado 
em todas as suas atribuições, e apto à comparação com a 
contemporaneidade da leitura.

Felizmente há Luar! cria uma espécie de universo ou 
tempo paralelo, em que são depositadas as referências 
históricas que servem de argumento. Isso leva a constatar 
que todos os personagens e acontecimentos da peça 
existiram – e existem –, embora nem todos sejam reais. 

Historicamente tem-se Gomes Freire, D. Miguel, William 
Beresford, Principal Sousa. Também, acontecimentos da 
ação da peça registrados nos compêndios de história, 
nomeadamente, o 18 de outubro de 1817, data em que o 
General Gomes Freire foi executado em São Julião da Barra; 
além de tantas outras referências que levam a interpretações 
relevantes – como as inúmeras vezes em que é citada a 
Revolução Francesa. 
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Os outros tantos personagens também existiram, 
mesmo sua realidade não sendo documentada. São eles 
a representação dos grupos que fizeram (fazem) parte de 
um contexto social, caracterizando as várias camadas, 
personalidades e seus traços, sem, contudo, criar o aspecto 
de figuras “tipo”, como na tradição teatral vicentina, por 
exemplo. Ainda, vários acontecimentos desenvolvidos 
artisticamente na fábula, com base na realidade pontuada 
e apreendida pelo gênio criador, são ampliados e ganham 
notoriedade.

Ao confrontar-se com Felizmente há Luar!, o leitor/
espectador poderá constatar com facilidade que os dois 
atos servem a um objetivo comum, porém, desmembrados, 
mostram certa independência dentro da peça. O máximo 
de sentidos possíveis é alcançado na globalidade, mas 
seria totalmente viável assistir/ler separadamente sem que 
houvesse necessidade extrema de uma continuação. 

Barata (2009) define o primeiro ato como responsável por 
desmontar os mecanismos do poder. Sttau Monteiro tira as 
vestes do sistema, mostra a verdade que está por trás dos 
discursos, faz com que as intenções reais das classes sejam 
conhecidas por todos e identificadas em outras situações. 
Tudo contribui para a construção de uma atmosfera que define 
dois níveis na sociedade: os opressores e os oprimidos. 

O primeiro grupo forma uma espécie de cúpula, que as 
primeiras referências da peça – a partir do conhecimento 
histórico – permitem identificar. É o caso da fala de Manuel – 
“o mais consciente dos populares” –, fazendo um comentário 
que não chega a ser direto e pontual, mas que traz um 
acontecimento implícito do qual podem ser retiradas algumas 
importantes implicações: “vê-se livre dos franceses, e zás!, 
cai na mão dos ingleses!” (MONTEIRO, 2015, p.16). Os 
franceses são mencionados pela ocasião das três invasões 
das tropas napoleônicas em Portugal (1808, 1809, 1810), e, 
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de maneira contínua, sem apego somente à primeira década 
de 1800, relaciona-se diretamente à Revolução Francesa.

Portugal – nos anos 1800 - só conseguiu afastar as tropas 
de Napoleão com o apoio inglês - justificando a referência aos 
ingleses, representados na peça pelo personagem Beresford, 
o organizador do exército lusitano. Provando historicamente 
e interpretando crítica e comparativamente: 

Reorganizado e disciplinado pelos ingleses, 
existia um novo campo militar Português 
que se reputava vencedor da guerra com os 
franceses ao lado dos britânicos. Já tinha sido 
maior, mas, ainda assim, compreendia cerca 
de 50 000 homens e um corpo de 2000 oficiais, 
boa parte deles jovens e com experiência de 
guerra. Acontece que o exército renovado 
consumia quase 70% das despesas do 
reino de Portugal. (MONTEIRO, 2013, p.54)

Semelhante situação ocorria no século XX, com a 
ascensão e o fortalecimento do salazarismo: 

Realiza-se, finalmente, a “mão” do regime 
sobre as forças armadas. Iniciado o 
processo com a atribuição da pasta da 
guerra a Salazar , em 1936, e, depois, com 
as reformas militares de 1937 e 1938, ele vai 
traduzir-se numa modernização das forças 
armadas que o regime fomenta e dirige, 
mas num contexto de claro reforço de seu 
controle político sobre elas. (LUCAS, p.92)

O que está em causa na leitura e interpretação desses dois 
períodos é o papel que tinham o exército, as forças armadas 
e a PIDE (Polícia de Intervenção e Defesa do Estado). Esses 
órgãos asseguravam as regalias de uma classe minoritária, 
aproveitando de alguns benefícios, ao mesmo tempo em que 
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tinham participação no sucateamento da qualidade de vida 
das classes populares do país.

Esses acontecimentos históricos pontuais dependerão 
do conhecimento das referências para sua elucidação; 
contudo, na ausência desses referentes, não se esgota o valor 
ideológico da peça. O leitor/espectador, a partir do enredo 
que envolve classes “nobres” em regime de dominação e 
aliança com instituições, em detrimento do lugar comum, 
conseguirá desvelar a clara crítica refletida pelo entrelaçar 
dos poderes dentro do sistema.  

O primeiro ato, ao mesmo tempo em que contextualiza 
uma situação decadente da população enquanto qualidade 
de vida, e dos poderosos enquanto totalmente alheios às 
necessidades dessas pessoas, também mostra a preocupação 
de todos os envolvidos com o poder de evitarem qualquer 
perigo de destituição. “Focos” de conscientização já podiam 
ser constatados a partir de alguns polos que fomentavam 
a saída dessa estagnação. D. Miguel, apontando para o 
problema, traz duas referências importantes: “A Revolta de 
Pernambuco incendiou almas”, ou, mostrando-se “farto” 
quando diz “Sempre a Revolução Francesa.” (MONTEIRO, 
2015, p.37-42). 

O primeiro fato mencionado, embora seja uma referência 
mais distante – a considerar pelo leitor/espectador atual 
–, coloca em causa uma situação-exemplo. A Revolução 
Pernambucana foi uma revolta ocorrida no Brasil, em 
março de 1817 e, independente de citar ou não quem eram 
os envolvidos, o que está em causa é a relação opressão/
oprimido, a pobreza de uns, resultado da ganância de outros 
e a consequente tomada de frente perante esse problema, 
possível pela consciência de que aquilo não poderia continuar. 

E mais significativa é a referência à Revolução Francesa, 
com todo seu sentido ideológico e característica universalista. 
Basta relembrar do célebre lema: “Liberdade, Igualdade e 
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Fraternidade”. Era a vivência desses valores que faltava em 
Portugal de D. João VI e dos opressores D. Miguel, Principal 
Sousa e Beresford. Era isso que faltava no Portugal de Salazar. 
É isso que falta em tantos lugares. O que é a liberdade diante 
da censura? O que é igualdade diante da pobreza extrema 
contraponto da riqueza e das regalias de poucos? O que é 
fraternidade diante da violência, do descaso pelo outro?

A bem construída trama dá conta de elucidar que 
não eram os valores acima destacados que buscavam 
aquelas instituições – ou alguns de seus representantes – 
responsáveis pelo poder. Principal Sousa, percebendo as 
movimentações que ocorriam na sociedade, deixa as suas 
preocupações patentes e a maneira de enxergar o problema: 
“Veja, Sr. D. Miguel, como eles transformaram esta terra de 
gente pobre, mas feliz, num antro de revoltados. Por essas 
aldeias fora é cada vez maior o número de pessoas que só 
pensam em aprender a ler...” (MONTEIRO, 2015, p.40). 

Quem são “eles”? Obviamente todos os responsáveis 
pelas ideias de libertação e igualdade, vistos com maus 
olhos por quem desejava a alienação da gente “pobre mas 
feliz”, que não tinha a necessidade de aprender a ler, nem 
de ter melhores condições. É esse o modo de vida que o 
propagandista do Estado Novo – António Ferro – conseguiu 
difundir no século XX: “[...] a imagem do camponês resignado, 
que vive contente a rezar, dançar e a cantar, dando lições de 
otimismo.” (RAIMUNDO, 2015, p.12).

Se o lema da Revolução Francesa era “Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade”, do Salazarismo era “Deus, pátria 
e família”. Embora atrativo, era apenas mais um discurso de 
alienação. Em Felizmente há Luar!, o primeiro da tríade (Deus) 
é representado pelo discurso religioso de Principal Sousa. 
A pátria, por D. Miguel e seu discurso paternal – espelho de 
Salazar -, e a família, por todos aqueles populares pobres, 
que felizes deveriam aceitar a sua condição enquanto filhos 
da pátria. 
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Diante desse ideal de maquiada benevolência – citando 
o Salazarismo – toda a censura e os crimes acabavam por 
serem “justificados”. Era necessário por meio da propaganda 
“[...] convencer que os ‘inimigos’ do regime eram ‘inimigos da 
nação’ e que por isso podia ser exercida sobre eles a ‘força’, 
que simbolizava a ‘legítima defesa da pátria” (TORGAL, 2009, 
p.398) e da terra onde se instalaria o novo “reino de Deus”, 
discurso vindo desde o patriotismo religioso do padre António 
Vieira e de D. Afonso Henriques, na Batalha de Ourique. 

Portugal precisava manter-se fechado em sua concepção 
patrioteira, religiosa, com uma população alienada e 
concordante ao regime. Isso pode ser constatado na fala de 
Principal Sousa: “Temos uma missão a cumprir, uma missão 
sagrada e penosa: a de conservar no jardim do senhor este 
pequeno canteiro português. Enquanto a Europa se desfaz, o 
nosso povo tem de continuar a ver no céu a Cruz de Ourique.” 
(MONTEIRO, 2015, p.40). 

Defender a pátria e esse “terreiro sagrado” era afastar 
tudo o que pudesse desenvolver a consciência nas pessoas. 
Gomes Freire, em seu tempo histórico, foi uma voz dissonante 
que se ergueu contra o regime, e, no aproveitamento da 
peça, é símbolo de transformação. Representante dos 
ideais “estrangeiros” – no sentido daquilo que não entrava 
em Portugal –, como da Revolução Francesa e de ideias 
humanistas discutidas em grupos como o da maçonaria, 
do qual participava e que se alastrava fortificada no país. 
D. Miguel destaca essas características: “[...] é lúcido, é 
inteligente, é um soldado brilhante, é um grão mestre da 
maçonaria e é, senhores, um estrangeirado...” (MONTEIRO, 
2015, p.71). 

Se Gomes Freire – na realidade do século XIX - 
representava a oposição aos desmandos de uma classe, 
o inimigo declarado, sustenta-se como contestação em 
qualquer época, como foi, de forma especial, durante o regime 
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salazarista. Todos os mecanismos e as instituições de poder 
acabam por agir contra essa ameaça, destruindo-a – como 
ocorre com o personagem – e insistindo na propaganda e no 
discurso que pudesse assegurar a alienação do povo. Sttau 
Monteiro reproduz essa linguagem do poder com o objetivo 
de apresentá-la ao público e torná-la suscetível daquele 
chamado estranhamento. Exemplo maior do primeiro ato é 
o monólogo de D. Miguel, convocando todos a agir contra a 
ameaça ao poder: 

E, agora, meus senhores, ao trabalho! Para que 
o país não se levante em defesa dos conjurados 
há que prepara-lo previamente. Há gente, 
senhores, que sente grande ardor patriótico é 
necessário que as bandas não parem de tocar. 
Quero os sinos das aldeias a tocar a rebate, 
os tambores, em fanfarra, nas paradas 
dos quartéis, os frades aos gritos sempre 
que seus interesses estão em perigo. Há 
que provocar esse ardor. Há que por os 
frades, por esse país fora, a abramar dos 
púlpitos contra os inimigos de Deus. Há que 
procurar em cada regimento um oficial que 
se preste a dizer aos soldados que a pátria se 
encontra ameaçada pelo inimigo de dentro. 
Há que se fazer tocar os tambores pelas 
ruas para se criar um ambiente de receio.
Os estados emotivos, Srs. Governadores, 
dependem da música que se tem no ouvido. 
Para que se mantenham, nos púlpitos, 
uma bandeira na mão de cada aldeão
Quero o país inteiro a cantar em coro. 
Lembrai-vos,  senhores,  de que uma 
pausa pode causar a ruína de nossos 
pro je tos !  (MONTEIRO,  2016 ,  p .73 ) .
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O segundo ato, na linha que define Barata (1990), seria 
todo da ação do anti-poder e de um discurso oposicionista 
muito próximo daquele dos anos sessenta do século XX. Este 
é um dos argumentos. Os grandes representantes do conflito 
ideológico travado contra D. Miguel, Beresford e Principal 
Sousa são Matilde de Mello e António de Sousa Falcão, além 
da participação mais incisiva dos populares. 

De qualquer forma, a grande lição do segundo ato é outra, 
e vai ao encontro dos objetivos da concepção brechtiana 
de teatro. Brecht defendia uma arte que possibilitasse a 
transformação do homem, e que deixasse exposto seu 
papel neste processo de transformação. O que se assiste 
em Felizmente há Luar!, materializado, principalmente, na 
segunda parte, é ao processo evolutivo dos personagens, 
da alienação à consciência, o que gera a ação “anti-poder” 
de que José Oliveira Barata falava. 

Outra vez pode-se destacar a simbologia que adquire 
Gomes Freire. O personagem representa a instrução, a 
educação, o contato com diferentes ideais. A inércia do 
primeiro ato é abalada justamente quando sua morte já é 
uma futura realidade.

O processo de evolução ideológica e o papel que 
Gomes Freire tem nele podem ser constatados em uma das 
intervenções de Matilde. A sua fala é separada em duas partes, 
o que a própria didascália pontua. O primeiro momento é o 
da alienação: 

Sou Matilde de Mello, natural de Seia, 
uma terra tão pobre e tão pequena que o 
senhor, decerto nunca ouviu falar dela.
Fui criada entre árvores e penhascos, 
naquela pobreza que os ricos designam 
por santa e que os pobres amaldiçoam. 
Ensinaram-me,  de pequena,  a  amar 
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a Deus sobre todas as coisas. (Pausa)
Foi-me fácil fazê-lo, não por ter aprendido 
a grandeza de Deus, mas por me ter 
apercebido da pequenez das coisas. (Pausa)

Fui crescendo. Tornei-me mulher, casei e 
quase morri aperreada entre paredes sem 
janelas donde visse o mundo. (Pausa)
Cheguei a crer que o mundo era a minha 
aldeia, que Deus era irmão d’el-rei e que 
as más colheitas eram consequência dos 
pecados humanos...” (MONTEIRO, 2015, p.91).  

Acompanhando as falas que virão, Sttau Monteiro faz o 
uso da didascália explícita, que deixa muito claro o modo 
como o monólogo deve ser pronunciado, além de mostrar 
perfeitamente o processo de evolução, de alcance do 
conhecimento e consciência, da desnaturalização de alguns 
conceitos. “Com esta pausa, Matilde separa nitidamente os 
dois períodos da sua vida.” (MONTEIRO, 2015, p.92): 

Um dia entrou um homem em minha vida. 
Entrou de tal forma, senhor, que tomou 
posse dela. À minha volta começaram a ruir 
paredes. As coisas, tal como ele via e mas 
mostrava, começaram, de repente, a perder 
sua pequenez e cheguei a Deus, senhor, 
cheguei a Deus, por compreender a grandeza 
da sua obra! (Pausa)
Dei-lhe tudo o que tinha: o corpo, que apesar 
de esposado estava mais seco do que um 
poço no fim do verão, a alma, que, de tão 
aperreada, nunca chegara a desabrochar. 
Vivi com ele os anos mais felizes da minha 
vida. Olhando para trás, parece-me que nunca 
conheci outro viver.
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Se alguém teve tudo, esse alguém fui eu. 
(Pausa)
Sou a mulher do general Gomes Freire 
d’Andrade. (MONTEIRO, 2015, p.92).

A crítica aos sistemas opressivos só é possível por meio 
dessa evolução ideológica. Na peça são notáveis os níveis, 
analisando tanto a particularidade de cada personagem, 
como a coletividade, embora com intervenções distintas. É 
assim que, ao final da peça, vê-se proferida a exclamação 
“Felizmente há Luar!” por D. Miguel, em sentido repressivo, 
que é alterado na voz de Matilde repetindo as palavras, com 
tom de resistência, mostrando o combate entre as classes, 
combate que é o sentido épico do teatro. 

Gomes Freire morreu em São Julião da Barra e sua morte 
era repetida artisticamente. A morte deixava um legado em 
todos os sentidos. Servia ao ensinamento – não aquele do 
medo que o poder desejava deixar - mas da consciência, da 
resistência, da certeza que a liberdade era ameaçada, não 
era desejada se aos outros incomodava. 

Nesse sentido é que se explica a importância da fábula, 
da história. Um texto criado a partir de um universo de 
referências que não são aleatórias, pelo contrário, são 
cuidadosamente selecionadas, servindo a um objetivo 
comum. Esses referentes são justificados pela carga que 
já possuem, e são reforçados pelo traço artístico que 
recebem no entrelaçar da própria fábula, e da maneira como 
esta se realizará cenicamente, adaptando-se aos outros 
pressupostos que Brecht desenvolveu e que darão sentido 
completo à realização teatral.  

Considerações Finais
Elementos cênicos e fabulares convergem, ainda que 

possam ser considerados, também, como independentes. 
Tudo o que se projeta no épico é direcionado a um único efeito: 



 54 TEMA

o distanciamento. É necessário tornar estranho o natural, 
compartimentar e expor à vista aquilo que é uno, conceber 
o humano em sua evolução pessoal, e, consequentemente, 
social, contribuindo ao processo:

Hoje em dia tem de se conceber o humano 
como ‘o conjunto de todas as condições 
sociais’, só a forma épica poderá abarcar 
todos os acontecimentos em processo, que 
para a arte dramática constituem os elementos 
de uma ampla imagem do mundo. Também, 
o homem, ou melhor, ‘o homem de carne e 
osso’, só pode ser concebido agora em função 
dos acontecimentos em que se enquadra 
e que o determinam. A nova arte dramática 
tem de incluir metodologicamente, na sua 
forma, a experiência [...].  (BRECHT, 1957, p.42)

Foi o homem em seu tempo, em seu espaço, o que Sttau 
Monteiro expôs em seu teatro. A forma como o épico se realiza, 
com sua historicidade, suas referências, são aspectos que 
levam muitos a afirmarem que a obra passa a ser demarcada 
temporalmente, perdendo sentidos na ausência de referentes. 
Contudo, sustenta-se, neste trabalho, que toda grande obra 
– como Felizmente há Luar! – é atemporal. 

Sua dimensão didática permanece ainda mais precisa em 
um distanciamento que passa a ser por diversas formas. Além 
disso, as situações descritas são únicas, mas a história pode 
usar máscaras variadas. É nesse ponto que o teatro mantém 
sua reação. Rebello, defendendo essa vertente teatral após 
o 25 de abril de 1974, destacou: 

A queda do fascismo não implica, só por si, 
o derrubamento do domínio burguês e o fim 
da exploração e opressão imperialistas; estas 
podem assumir, e efetivamente assumem, outras 
formas, aparentemente menos violentas, mas 
igualmente repressivas. (REBELLO, 1977, p.138).
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Felizmente há Luar! mantém seu papel mesmo depois 
do 25 de abril de 1974, em Portugal. Serve ao social – 
como exaltava Brecht – e ao engrandecimento da própria 
dramaturgia lusitana, além de ser uma obra de cunho universal. 
Seu impacto não se limita às fronteiras portuguesas, pelo 
contrário, pluraliza-se em conhecimento e arte que podem 
ser difundidos, independente do período e do lugar de leitura 
ou encenação. A peça de Sttau Monteiro é um campo de 
possibilidades, no mais amplo sentido.
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Considerando que o romance na contemporaneidade não mais 
se oferece como um objeto de fácil apreensão, já que os seus 
elementos fixos e lineares perderama aderência aos moldes, 
anteriormente cultuados, tornando-se cambiantes, diluídos e até 
apagados em consonância com o tempo e a experiência individual 
do sujeito, pretende-se, com este trabalho, observar de que maneira 
o romance No Inferno, do escritor cabo-verdiano Arménio Vieira nos 
permite uma experiência de leitura articulada ao conceito de rizoma, 
elaborado pelos filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Gattari.

In this paper we intend to observe how the novel No Inferno 
by the Cape Verdean writer Arménio Vieira allows us an 
articulated reading experience to the concept of rhizome, 
elaborated by the French philosophers Gilles Deleuze and 
Félix Guattari.

Arménio Vieira. Contemporary Novel. Rhizome. Gilles Deleuze 
and Félix Guattari.
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OS LABIRINTOS DA ESCRITURA: UMA LEITURA DO ROMANCE 
NO INFERNO, DE ARMÉNIO VIEIRA

THE LABYRINTHS OF WRITING: A READING OF THE  NOVEL NO INFERNO, BY ARMÉNIO VIEIRA

“A suposição de que o essencial foi já 
escrito desconsola-nos. Mas, seja como for, 
cultivemos o nosso jardim.”

Arménio Vieira

O gênero romance, ao longo do tempo, vem 
provocando os estudiosos da teoria literária no 
que se refere a sua especificidade. Pensar nesse 

gênero, na contemporaneidade, requer um longo percurso 
histórico e teórico para compreender como ele, ao constituir-
se, abriu caminhos para descontruir-se ao longo do tempo.  

Pensar o gênero romance nos dias atuais requer um 
movimento de escuta e observação para o tempo e os desejos 
do homem contemporâneo. Como revelar essa experiência 
que se tornou individual e conectada com tantas áreas 
do conhecimento e com o tempo vivido? Cada vez mais o 
romance parece incorporar as mais diversas linguagens e 

*Doutoranda na USP-SP.
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discursos, dialogando com a Filosofia, com a Política, com 
a Biologia e tantos outros ramos do conhecimento.

Os romances, escritos nos dias atuais, já não oferecem 
a segurança e estabilidade de antes. Ao acompanhar o 
drama de cada personagem, o leitor era capaz de prever 
ações e identificar o espaço e o tempo, até mesmo antecipar 
acontecimentos, entretanto, isso já não é mais possível, uma 
vez que essas categorias passaram a confundir o leitor. A 
linearidade foi rompida e a ideia do tempo passou a ser mais 
interessante pela sua intensidade do que pela sua cronologia, 
portanto, torna-se difícil definir o gênero romance, já que 
essas categorias, agora, são imprevisíveis e o romance 
parece ter assumido a sua vocação de inacabamento, um 
texto que não deseja a conclusão, porque ocupa o lugar do 
devir. Bakhtin nos esclarece a esse respeito:

O estudo do romance enquanto gênero 
caracteriza-se por dificuldades particulares. 
Elas são condicionadas pela singularidade 
do próprio objeto: o romance é o único 
gênero por se constituir, e ainda inacabado. 
As forças criadoras dos gêneros agem sob 
os nossos olhos; o nascimento e a formação 
do gênero romanesco realizam-se sob a 
plena luz da História. A ossatura do romance 
enquanto gênero ainda está longe de ser 
consolidada, e não podemos ainda prever 
todas as suas possibilidades plásticas 
(BAKHTIN, 1998, p. 397).

Alguns teóricos referem-se aos romances produzidos na 
contemporaneidade como “não-romance” ou “anti-romance”, 
entendendo que esses textos estão distanciados de um 
modelo que foi cultuado por tanto tempo, modelo esse que 
tentava construir uma ideia de causa-consequência dentro de 
um tempo linearmente desenhado, entretanto, para a nossa 
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reflexão, interessa-nos, especialmente, as ideias de Bakhtin 
acerca da evolução do romance como um gênero que está 
em constante transformação, em busca de ser aquilo a que 
a sua natureza inacabada deseja ser:

O romance não é simplesmente mais um 
gênero ao lado dos outros. Trata-se do único 
gênero que ainda esta evoluindo no meio de 
gêneros já há muito formados e parcialmente 
mortos. Ele é o único nascido e alimentado 
pela era moderna da historia mundial e, 
por isso, profundamente aparentado a ela, 
enquanto que os grandes gêneros são 
recebidos por ela como um legado, dentro 
de uma forma pronta, e só fazem se adaptar 
– melhor ou pior – às suas novas condições 
de existência  (BAKHTIN, 1998, p. 398).

Interessa-nos compreender como esse espaço do 
devir está projetado no romance e de que forma este 
inacabamento é articulado dentro do texto, observando as 
pausas, a suspensão, o corte, o fragmento, a multiplicidade 
e o emaranhado de fios que não indicam mais um Caminho 
de saída, mas sim conexões que se articulam e se desligam, 
criando espaços de atrito e diálogo como também de 
afastamento e apagamento dentro do texto romanesco.

O Inferno Que Se Anuncia a Partir da Morte
“Escrever é fazer a aprendizagem da morte” 

Maurice Blanchot

Depois de todas as crises pelas quais a literatura já 
passou, resta-nos a imagem de que ela nasce a partir daquilo 
que já morreu ou daquilo que constantemente morre dentro 
dela, nesse sentido, o romance No Inferno, do escritor cabo-
verdiano Arménio Vieira nos guiará para essa discussão 
acerca do gênero romance na contemporaneidade, uma 
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vez que se apresenta como um texto que se distancia dos 
elementos fixos da narrativa. A proposta do escritor parece 
buscar a dissolução do gênero, colocando as categorias do 
espaço, narrador, personagem e tempo para serem lidas à 
luz de outro olhar, um olhar capaz de conectar-se com várias 
instâncias sem buscar um centro ou algo que o defina e 
conclua, considerando as conexões e as fugas.

O primeiro alerta dado ao leitor vem do próprio autor, que 
nos mostra a impossibilidade de escrever o romance, esta 
mesma impossibilidade será vivida pelo escritor-personagem 
que tem como tarefa a escritura de um excelente romance. 
Um caminho sem saída para os dois escritores, entretanto, 
o escritor-autor e o escritor-personagem arriscam-se. É 
Arménio Vieira quem nos esclarece os motivos pelos quais 
não se pode mais escrever um romance:

Incumbido de escrever um romance, à 
semelhança do protagonista do livro em 
pauta, não o fiz, porque não quis fazê-lo ou 
porque não o pude fazer, em virtude de uma 
série de razões: a) o romance, género herdeiro 
da epopeia, na sua qualidade de narração em 
prosa de feitos heroicos, deu já o que tinha 
a dar, tornou-se caduco; b) nas suas versões 
realista e naturalista, Balzac, Flaubert e Zola 
tiveram de há muito os seus dias de glória; c) 
na sua vertente psicologista, atingiu o ápice 
em Dostoievsky, Proust, Faulkner; d) Joyce, 
o experimentador fáustico, conduziu-o aos 
limites; e) deixando o resto de lado, digamos 
para finalizar que Borges, o último dos grandes 
ficcionistas, preferiu não escrever romances, 
mas, em vez disso, elaborar resumos de 
hipotéticos romances e comentá-los (VIEIRA, 
1999, p.11 e 12).
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O escritor, de maneira sintética, traça um caminho 
histórico e das especificidades do gênero até os dias atuais. 
Consciente da impossibilidade de continuar narrando, 
utilizando-se de recursos invalidados pelo tempo em que vive, 
busca uma saída. Essa saída interessa-nos especialmente, 
pois é a partir dela que percorremos o labirinto que o livro 
constrói para o leitor, para o próprio escritor, distanciando-se 
dos elementos fixos e lineares do gênero.

Perguntamo-nos de que maneira o romance No Inferno 
constitui-se e de que forma seus personagens e narradores 
revelam suas experiências “infernais” no tempo e no espaço.A 
crise da escritura do romance é vivenciada duplamente, tanto 
pelo escritor cabo-verdiano como pelo escritor-personagem 
do romance.

Para traçarmos o nosso percurso de leitura à luz dos 
conceitos elaborados por Deleuze e Guattari, destacamos 
o que eles nos dizem a respeito do romance como um texto 
que não está a serviço de uma interpretação:

Não se perguntará nunca o que o livro 
quer dizer, significado ou significante, não 
se buscará nada compreender num livro, 
perguntar-se-á com o que ele funciona, 
em conexão com o que ele faz ou passa 
intensidades, em que multiplicidades ele se 
introduz e metamorfoseia a sua” (DELEUZE, 
GUATTARI, 1995, p.12).

A partir dessa reflexão apresentamos o “inferno” presente 
no romance, que se oferece como um espaço“rizomático”, 
fazendo conexões e recuos, “metamorfoseando” a sua 
estrutura e a do outro que ele adere, já que a intertextualidade 
está presente o tempo todo. Enxergamos, igualmente, a sua 
vocação para dialogar com um universo amplo e irrestrito, 
provocando, de fato, o leitor para uma multiplicidade 
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de encontros, seja com a personagem que não se fixa, 
construindo múltiplos de si, seja com os espaços literários 
ou até mesmo com o tempo que se oculta, revelando outra 
percepção temporária para o texto. 

O Espaço da Identidade Como
Um Lugar Infernal e Anônimo

“Escrevo para suportar o mundo, que 
incessantemente se desintegra em nada”.

G. Kunert

A personagem-escritor está em busca de sua identidade 
e para conseguir escrever o romance precisará ler uma série 
de livros indicados, bem como assistir aos filmes sugeridos 
e desvendar outros enigmas. O percurso a seguir exige 
da personagem uma dedicação muito grande, para isso, 
percorrerá um caminho repleto de máscaras: ora é Leopold, 
ora é Robinson, ora se vê no espelho como Leopold e enxerga-
se como Robinson e outros tantos ao longo da narrativa. 
Esses nomes evocam outros espaços e tempos literários já 
que são personagens de outros romances. Certamente, isso 
nos leva a pensar de que maneira esses outros personagens, 
agora encarnados nos de Arménio atuam na narrativa. Em que 
essas conexões atualizam o texto original e o dele próprio:

“Noutros sonhos que se seguiram, e foram 
muitos, Robinson, cada vez mais pequenino, 
mas invariavelmente sob o nome de Leopold 
e levando três bichos maus e maiores do 
que ele no seu encalço (todos de avental 
e empunhando facas). Robinson, dizia eu, 
sucessivamente converteu-se em  verme, 
pulga e micróbio até se transformar em 
átomo; pelo que Molly, a sua mulher já 
não tinha ninguém para lhe comprar os 
rins...”(VIEIRA, 1999, p. 68).

O autor rastreia passos, anteriormente dados pelas 
personagens com as quais as suas dialogam, deixando 
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marcas e pistas a serem seguidas, não oferece ao leitor uma 
saída, mas sim o coloca dentro de um espaço labiríntico em 
que a saída nem é o principal objetivo, mas sim conectar-se 
com os fios dependurados sobre o labirinto. Como um atua 
sobre o outro e com o outro?  Como o texto de Skakespeare 
ou de Safo ou de qualquer outro escritor que esteja ali 
representado expande-se ao ponto de nos oferecer um 
sistema rizomático para a leitura do romance?

Segundo Deleuze e Guattari:

Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma. 
Um rizoma como haste subterrânea distingue 
absolutamente das raízes e radículas. Os 
bulbos, os tubérculos são rizomas. Plantas 
com raiz ou radícula podem ser rizomórficas 
num outro sentido inteiramente diferente: 
é uma questão de saber se a botânica, em 
sua especificidade, não seria inteiramente 
rizomórfica. As tocas, com todas suas funções 
de habitat, de provisão, de deslocamento, de 
evasão, de ruptura. O rizoma nele mesmo tem 
formas muito diversas, desde sua extensão 
superficial ramificada em todos os sentidos 
até suas concreções em bulbos e tubérculos. 
Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre 
os outros. Há o melhor e o pior no rizoma: 
a batata e a grama, a erva daninha. Animal 
e planta, a grama é o capim-pé-de-galinha 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.15).

Neste emaranhado em que o romance localiza-se, torna-
se impossível seguir o espaço de forma linear, porque o 
que encontramos é um lugar polissêmico que se abre para 
tantos espaços sem a pretensão de fechar-se ou delimitar 
fronteiras. O espaço é o literário, povoado por diálogos entre 
personagens de diversas obras literárias e de referências ao 
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universo clássico da literatura. O escritor-personagem precisa 
ler várias obras para conseguir desvendar os enigmas a ele 
proposto. Com isso, o escritor nos apresenta um panorama 
canônico das obras que o influenciaram e das que ele julga, 
de fato, imprescindíveis.

Esse diálogo com o universo simbólico da literatura 
expande-se e conecta-se de diversas formas, não sendo 
possível ao leitor fixar-se numa posição cômoda diante 
da leitura. Ao contrário, o leitor é convidado a mergulhar 
nos espaços literários de lugares e tempos diversos. 
Acontece também desses espaços, diálogos e cenas serem 
“deslocados” da sua origem e atualizados pelo escritor-
personagem que os contesta e questiona.

Observamos quea personagem-escritor sai de Lisboa 
para Cabo Verde e por lá o leitor é convidado a passear 
por alguns espaços situados na cidade da Praia, fora esta 
referência espacial nenhuma mais será apresentada que 
não as literárias. O autor lança a sua personagem-escritor 
e a nós leitores a um espaço de prisão, entretanto, oferece-
nos pistas e enigmas a serem desvendados com o objetivo 
de encontrar as portas abertas para uma liberdade que é 
questionada dentro do romance: “libertar-se das paredes e 
ganhar a “ilusão de ser livre”. Essa prisão repete-se a cada 
experiência de leitura porque a cada livro uma nova grade 
precisa ser transposta:

– “Contudo, por que razão deveria ele desejar 
sair dessa casa? Seria que o mundo lá fora 
oferecia atractivos que o fizessem querer 
abandonar uma casa que até agora lhe 
tinha servido de abrigo e onde ele vivia em 
completo sossego? Não seria essa antiga 
mansão o paraíso possível? Talvez, admitiu 
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ele, porém é necessário ver o outro lado 
para poder comparar”(VIEIRA, 1999, p.40).

O escritor cabo-verdiano parece encontrar uma saída ao 
lançar mão de todas essas categorias do romance de forma 
linear e segura para o leitor, construindo enigmas e códigos 
que precisam ser lidos pelo escritor-personagem e pelo 
leitor.  O caminho é pedregoso, porque das raízes os galhos 
se reproduzem, nos leva ao passado, nos traz de volta ao 
presente, atualiza o passado.

Dessa maneira, o inferno que nos é apresentado pode 
ser lido como um espaço de enfrentamento pelo leitor e 
pelo escritor em busca do texto que precisa ser narrado e 
experimentado esteticamente com seus cortes, cruzamentos, 
conexões e atualização. De outra forma, podemos lê-lo como 
um grande diálogo dos romances que foram produzidos 
ao longo da história e de que como eles ainda ecoam nas 
narrativas. Os narradores e a personagem também nos guiam 
para outro caminho, da mesma maneira, o apagamento do 
tempo pode ser lido não como ausência do tempo, mas talvez 
como a suspensão do tempo ou o próprio questionamento 
sobre o tempo.

O cinema, a música e a literatura como saída possível para 
o drama da existência, talvez a única saída, mas lembrando 
de que ela é composta de tantos cruzamentos e inclusive de 
pontos de fuga e recuo, de apagamento e de renascimento, 
incorporando o novo, o vivido e o que está na margem. O 
inferno, muitas vezes sugerido no romance, nem é prisão 
pela qual escritor e narrador são obrigados a passar e sim 
a própria ideia da liberdade. A prisão não é a casa, mas sim 
interna, por isso, os romances, os filmes e a música como 
galhos que se espalham no texto, conectando-se, tocando-se, 
recuando, repropondo novas formas de enxergar.
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A Historicidade Como Elemento 
Construtor do Inferno

“... nem modernidades como o telefone e o 
vídeo lhe dão saída para o presente ou para 
o futuro: a única porta é a biblioteca, esse 
acúmulo de passado, essa fuga em marcha-a-ré 
que, se lhe devolve a humanidade.”

Clara Seabra

O romance No inferno, para se constituir como narrativa, 
lança mão do inferno como espaço da escritura em conflito, 
já que o romance não mais pode ser escrito, também nos 
apresenta os infernos construídos em outros tempos e em 
outras obras, como o de Dante Alighieri com o qual o escritor 
dialoga, mas os infernos são muitos, para além dos citados, 
destacamos os cortes, as rupturas, os deslocamentos, a 
intertextualidade, a suspensão do tempo, a multiplicidade 
representada na personagem e no narrador, a releitura 
de outros textos canônicos com os quais a personagem 
interage e o lugar labiríntico no qual o leitor, para atravessá-
lo, necessita de abandonar sua posição cômoda e estável 
diante do texto, lançando-se à aventura do rizoma. O 
romance, diluído na sua estrutura não oferece um caminho 
seguro e nada mais pode servir de fio condutor, pois o que 
encontramos são fios entrelaçados, suspensos, que se 
conectam, mas que também são rompidos, arremessando o 
leitor para outros lugares. Não interessa mais a experiência 
da viagem segura, porque nada mais é seguro e certo. Como a 
dinâmica da própria vida e da experiência muito individualista 
do sujeito na contemporaneidade, o romance reflete essa 
condição.

Importante destacar o papel da biblioteca e da arte como 
elementos que ainda servem para resgatar o homem da sua 
tragédia pessoal e cotidiana. Arménio Vieira deixa as marcas 
do que leu e de sua biblioteca pessoal, assim como as 
conexões que estabelece com o universo do conhecimento, 
ele, como nos afirma Simone Caputo Gomes:
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Passeia pelos vários tipos de arte como a 
música, a pintura, a arquitetura, a escultura, 
o cinema. E por vários tipos de discurso 
como o metapoético, o ideológico, o político, 
o religioso, o mitológico, o metalingüístico, 
o erótico, o filosófico, o bíblico, o teatral, a 
fábula, a parábola. Também pelos gêneros: 
lírico, épico, dramático (trágico ou cômico, 
resvalando pelo humorístico, irônico e satírico).
Tece redes, tendo “uma aranha como 
companheira”. E “alcança a nuvem, que nunca 
é a mesma”, em seu propósito de expressar 
e experienciar o diverso (GOMES, 2009, p.1).

A multiplicidade de diálogos pode ser vista e 
experimentada esteticamente no texto armeniano. O romance, 
ao apresentar o espaço da prisão, apresenta-nos também um 
espaço múltiplo e diverso repleto de historicidade e saídas.  
Entendendo que essas portas de saídas não garantem ao 
leitor a alegria definitiva da chegada. A cada porta aberta, 
o que pode se ver pela frente é mais um caminho e outras 
portas para serem abertas, interessa experimentar o olhar e 
observar a paisagem que se renova a cada vez que se abre 
uma nova porta.

Cada imagem vale pela relação que ela constrói com o 
contexto apresentado. Não é a verdade nem a resposta o 
que se busca, mas sim a audição dessas vozes que atuam 
no texto. No prólogo já podemos encontrar a importância 
dessas vozes que ecoam desde há tanto tempo. No poema 
podemos ler esses versos:” Minha vida é o que ainda resta 
de por mim terem passado grandes navios.”

São esses navios em forma de textos que o escritor faz 
chegar ao leitor e a cada navio o desafio do mar a ser velejado. 
Essa imagem parece conter o rizoma no que ela oferece 
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de margem, travessia, tempestade, rota, desorientação e 
naufrágio. No romance, a viagem é labiríntica, uma vez que 
não lhe interessa o ponto de saída nem de chegada, mas sim 
a experiência do navegar em alto-mar. Tal como um rizoma 
busca ser e fazer as conexões, sem se negar o momento de 
fratura e recuo, compreendendo o que esse conceito nos 
revela sobre conexão e velocidade: 

Um rizoma não começa nem conclui, ele 
se encontra sempre no meio, entre as 
coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é 
filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente 
aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, mas 
o rizoma tem como tecido a conjunção 
“e...e...e” (...) Entre as coisas não designa uma 
correlação localizável que vai de uma para 
a outra e reciprocamente, mas uma direção 
perpendicular, um movimento transversal que 
as carrega uma e outra, riacho sem início e fim, 
que rói suas margens e adquire velocidade 
do meio (DELEUZE, GUATTARi, 1995, p.37).

Chegamos ao fim do romance. Chegamos? Ou ele 
continua se conectando com outras páginas e outras coisas? 
Acompanhamos a personagem para saber se ela escreve o 
livro e se o livro tem qualidade, acabamos por escrever (como 
co-autores) um romance junto com ele. Um? Ou vários? 
Percebemos que muitas narrativas foram construídas ao 
longo do romance e todas elas estão como os navios no 
mar. Agora já conseguimos olhar para cada um deles, mas 
o grande exercício ainda é enxergá-los aproximando-os e 
distanciando-os de si mesmos, como objetos flutuantes que 
se deslocam compondo diversas harmonias possíveis. Não 
na tentativa de representar o todo, mas simplesmente na 
tentativa de ouvir cada voz e perceber a tensão do atrito e do 
afastamento, das conexões e dos deslocamentos possíveis.
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Rosa Maria Valente Fernandes*

PRECONCEITO E LITERATURA
PREJUDICE AND LITERATURE

Estabelecer relações entre os motivos de uma 
visão preconceituosa no que concerne ao negro 
e à Literatura não é uma tarefa fácil. Para tanto, 

devemos conhecer, sem nos aprofundarmos, fatores que 
podem ter gerado esses preconceitos.

 Reportar-nos-emos, primeiramente, a elementos comuns 
das civilizações negro-africanas para compreendermos esse 
processo de discriminação frente aos afrodescendentes.

 Ora, falar africanamente torna-se um pouco difícil 
para nós, ocidentais, visto que não vivenciamos o dia a 
dia,a História dessas civilizações.Dizemos, História, com 
letra maiúscula, porque havia e há sociedades africanas 
avançadíssimas, com estruturas tão complexas como as 
nossas,estruturas estas solapadas pelo colonizador.

* Doutora em Literatura pela USP - SP. Professora de Teoria da Literatura, Literatura 
Portuguesa e Análise do Discurso na Universidade Católica de Santos.

Há que se considerar os males gerados
pela história da dominação branca.
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 Assim, existem (coloco no presente, visto que ainda os 
caracterizam) certos traços inerentes às civilizações negro-
africanas ( por certo, há variações em cada grupo), porém, há 
similitudes culturais entre os vários povos que configuram 
um perfil aproximado do negroafricano nas sociedades 
africanas.

Preconceito e Literatura
Tomamos como ponto de partida aspectos do texto de 

Kabengele Negritude.Usos e sentidos, a saber:
1- A linhagem, o parentesco: referência fundamental do 

africano: não se trata da profissão, do RG,da nacionalidade, 
da classe social, mas, sim, de sua genealogia;

2- A palavra, que é sacralizada. Faz-se presente na fala,no 
tambor,no sopro, no suspiro, na música, no movimento. 
Ela permite a organização e articulação da pessoa .Trata-
se de uma manifestação da força vital,algo estruturador da 
personalidade; não se separa da existência e irriga o universo.

Segundo o estudioso africano malinês Hampaté Bâ, a 
força vital serve para afastar o nada, para proteger do mal. 
Adquiri-la, torna a pessoa mais forte . Convém salientar que 
todos os seres a possuem, inclusive os animais e vegetais.

Dessa forma, embora as forças apresentem-se 
hierarquizadas,há uma energia circulante entre deuses, 
ancestrais(estes têm um valor civilizatório , pois são 
intermediários entre os vivos e mortos), os chefes ,a 
comunidade,a natureza, uma energia que permite a 
integração de todos os seres , vivos ou não ,a fim de que 
haja harmonização na sociedade.

3- O conceito de morte, diferente do ocidental. Não tem 
um caráter trágico, representa uma mudança,uma passagem 
para outro estado de vida. O morto entra na categoria dos 
ancestrais, participando da força energética.
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No momento da morte, desorganiza-se a sociedade. Para 
a superação desse desequilíbrio há os ritos fúnebres em que 
as máscaras desempenham um papel fundamental.

4- A questão do poder e as formas de governo : chefias 
e reinos  e o poder era sagrado.A autoridade baseava-se 
nos laços de sangue; nas monarquias africanas não existia 
separação entre o judiciário, o legislativo e o executivo. 
Poderíamos perguntar: mas não se tratava de um poder 
absoluto em que haveria somente a voz de um chefe?

Convém assinalar que esse poder era diminuído 
pela lei da genealogia e, segundo , ainda, Hampaté Bâ, o 
enfraquecimento do rei provocava o enfraquecimento do 
povo.

5- O princípio de solidariedade em que predominava o 
coletivo. Nessas civilizações, cada indivíduo(tanto homens 
quanto mulheres) exercia uma função própria na comunidade, 
visando ao bem estar e à harmonia , um papel a serviço da 
coletividade.

Ou seja, a imagem que se tem da organização social das 
etnias era a de uma malha de fios muito bem entrelaçados, 
o que reforça as relações de tipo horizontal.Sociedades que 
tinham uma visão humanística do ser, uma estrutura em 
processo com uma perspectiva histórica, humana, síntese 
do natural e do social.

Ou seja, eles eram os construtores e sujeitos de sua 
História, sujeitos que agiam para a edificação da comunidade 
e cuja voz tinha força.

E qual era o processo de socialização dessas sociedades?
6- Fazem parte dos processos de socialização: os 

elementos naturais,o corpo , extremamente relevante para a 
composição do ser, porque funciona como forma de união 
entre a comunidade e os ancestrais.
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Todos os estímulos sensoriais entram no processo de 
socialização .Este inicia-se logo ao nascer.O simples fato de 
as mães colocarem os filhos às costas desde seu nascimento 
já se constitui como um processo de socialização, que se 
modifica com a idade. 

Outro elemento vital no processo de socialização é o 
nome, identificador da pessoa. Relaciona-a ao meio em que 
vive. Por isso, transforma-se, isto é, a pessoa muda de nome 
conforme evolui e passa pelos ritos de iniciação: da infância 
para adolescência, por ocasião do casamento etc. A tipologia 
nominal é, assim, variável e caracterizadora do indivíduo 
perante a comunidade.

Outro processo de socialização refere-se à transmissão 
de conhecimento e implica o ato de contar histórias, realidade 
veiculada por meio da palavra e cujo objetivo principal era 
inculcar valores nos homens para fazê-los agir.O ensinar tem 
suas raízes na tradição oral e a história das etnias africanas 
é contada principalmente pela oralidade. Existem outras 
fontes como a arqueologia, narrativa dos viajantes a partir do 
século XVI, correspondências oficiais, relatórios, arquivos... 
Contudo, o que nos interessa aqui são as fontes orais, 
verdadeiro museu vivo, uma forma de transmissão diferente 
da escrita. Citemos aqui as palavras de J. Vansina: “Toda 
instituição social e todo grupo social tem uma identidade 
porque traz consigo um passado inscrito nas representações 
coletivas de uma tradição que o explica e o justifica”.

Dessa forma, o historiador deve conhecer a sociedade e o 
meio em que se insere, porque a estrutura de uma sociedade 
pode variar.

As tradições orais explicam as mudanças históricas 
no interior de uma civilização e são a memória viva da 
África, em que o dizer e o fazer não se separam jamais, 
de acordo com Hampaté Bâ. São, portanto, sociedades 
sem escrita, em que todo processo de transmissão de 
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conhecimento era realizado oralmente, por meio de uma 
literatura oral:contos,mitos, epopéias,provérbios, anedotas, 
adivinhações...,conhecimentos não desvinculados da 
realidade .

Os anciãos, os tradicionalistas, guardiões da palavra, 
herdeiros das palavras sagradas, veiculavam a vida, assim 
como os griots. Estes, hoje, desvirtuaram-se um pouco de 
sua função.

Em suma, todo africano é um grande contador de 
histórias. Ora, a estrutura social das sociedades africanas 
chocavase frontalmente com a visão ocidental de mundo.

Historiemos,nesse momento e muito rapidamente, 
as origens do nosso modo de vida , gerador de muitos 
dos preconceitos existentes, inculcados há séculos 
na mentalidade ocidental e que persistem, ainda hoje, 
modificados um pouco na atualidade.

Havia, no século XVIII, duas correntes que norteavam o 
período: uma que seguia os ditames da Revolução Francesa, 
com os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.Outra 
versava sobre as diferenças existentes entre os homens. 
Essa segunda ideia exercerá uma grande influência no século 
XIX, baseada na parte genética, na aptidão intelectual e na 
questão moral das diferentes raças.

Heródoto ,já no século V a.C, abordou a questão da teoria 
dos climas,que explicava o efeito climático sobre o corpo, ideia 
retomada por Montesquieu, pelos Iluministas , por Gobineau, 
por Taine e positivistas.Consistia, de maneira geral, na tese 
de que o progresso de um país estaria condicionado ao clima 
e ao meio.Defendiam o princípio de que o relaxamento dos 
costumes, a indolência,o ócio, a promiscuidade e outros 
atributos degenerativos seriam próprios dos habitantes de 
clima quente, ou seja, dos habitantes dos trópicos,da América 
e da África, em especial. Outra corrente tratava da teoria 
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das raças que , via de regra, enxergava a miscigenação de 
forma pessimista e enaltecia os tipos puros, os brancos. A 
mestiçagem provocaria o desequilíbrio social. Defendiam, 
também, que a raça negra, a vermelha,a amarela e todos 
os miscigenados seriam povos inferiores, incivilizados, 
incapazes de progredir.

Os negros, assunto deste estudo,atravancariam o 
progresso,um dos fatores do atraso brasileiro, de não 
evoluirmos. Por outro lado, supervalorizavam a raça branca, 
a pura, a detentora do saber. Segundo Lilia M.Schwarcz em 
O Espetáculo das Raças, o “ futuro era insofismavelmente 
branco, previsível e seguro”(p. 135).

Já ao final do século XIX e início do século XX, Sílvio 
Romero e Adolfo de Varnhagen propuseram um Brasil 
“branqueado”, resultante da união das três raças:indígena, 
branca e negra.

Teoria do Branqueamento
Expliquemo-nos: haveria um branqueamento gradativo 

da população , a fim de que nos tornássemos civilizados, 
dignos de sermos comparados a qualquer nação europeia. 
Afrânio Peixoto, escritor brasileiro, chegou até a conceder 
um prazo para o branqueamento: três séculos a partir do 
final do século XIX. Valorizava-se, nesse sentido, uma 
sociedade multirracial, desde que “branqueada”.Nesse 
contexto,criaram-se estereótipos extremamente negativos 
quanto à condição do negro, geradores de preconceitos 
raciais,tais como: são sujeitos sem história, incultos,infa
ntis,inferiores,feiticeiros,visto que lidavam com fatos não 
comprovados pela ciência, ou seja, irracionais, movidos pela 
emoção, violentos,bêbados,ladrões,perversos,libe rtinos, 
pervertidos sexuais, cheios de vícios.São meros objetos, 
pois, de acordo com a imprensa do século XIX, os escravos 
ao serem vendidos eram descritos como peças, bonitos 
lotes , ofertas especiais. Em suma, seres sem personalidade, 
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sem costumes próprios, sem ancestralidade,sem nome, sem 
cultura,ou seja, significavam NADA na sociedade, reificados, 
zoomorfizados. Aceitava-se, sim, um negro, mas aquele dócil, 
servil, obediente,comportado, branqueado.

Essas visões, eurocêntricas, diga-se de passagem, 
permearam o mundo ocidental até meados do século XX,final 
da  Segunda Guerra Mundial, período em que há mudança 
no espaço do dominador: de um eurocentrismo, passou-se 
ao domínio americano, sem grandes mudanças, no entanto, 
de mentalidade.

Ora, os europeus desconheciam a história das civilizações 
africanas, os traços de uma africanidade a que nos referimos 
logo no início da explanação. Ao chegarem à África, como 
colonizadores, provocaram, em questões espaciais ,o 
esfacelamento das etnias, ocasionado pela partilha dos 
territórios(uma mesma etnia ocupou “ nações” diferentes), 
acarretando algumas modificações nas estruturas da 
sociedade. Tratava-se do domínio imposto por uma civilização 
que se considerava superior e que tinha como função básica 
e como justificativa modificar o estado do “selvagem”:

de um estado de bestialidade passaria ao de humanidade,da 
barbárie à urbanidade, da feitiçaria à razão, da emoção à 
razão. Ignoraram que o negro africano tinha suas tradições : 
um conceito de morte diferente daquele dos ocidentais,assim 
como também o conceito de poder. Rejeitaram o princípio 
de coletividade, de que cada indivíduo tinha uma função na 
comunidade, a fim de assegurar um convívio harmonioso.
Os processos de socialização tão diversos dos nossos não 
foram respeitados.Enfim,os fios foram rompidos e a história 
e a organização social abaladas.

Diante de civilizações da oralidade,com costumes e 
tradições tão diferentes, os colonizadores acreditaram que 
esses povos não tinham História , um passado.A eles , 
tudo deveria ser ensinado.Esses foram alguns dos motivos 
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que justificaram a missão salvadora e dominadora dos 
colonizadores , solapando por meio de regras impostas o 
modo de vida dos colonizados, fazendo-os crer que deveriam 
seguir os detentores do saber, seres supremos, pertencentes 
a uma raça superior, raça que negava às outras o direito à 
independência e à autonomia.

Essa parte introdutória serviu apenas de suporte para 
que se pudesse compreender a situação, os preconceitos que 
rondavam e rondam o negro em um texto de caráter ficcional 
do brasileiro Coelho Neto , Rei Negro , cujo enredo se passa 
no tempo da escravatura no Brasil, período em que levas de 
escravos, oriundos da África, chegaram às nossas terras.

No período escravocrata brasileiro, as relações sociais, 
dominador(branco) e dominado (escravos/negros), vão 
nortear a sociedade brasileira e imperar ao longo do século 
XIX. Tidos como raça inferior, selvagens, primitivos,pelos 
motivos explicados anteriormente, os negros tornaram-se 
objetos, não mais sujeitos de sua História e da História 
do Brasil. Desenraizados de sua terra, de suas origens,de 
seus hábitos,deseroizados de seu ser, ocupavam , em 
geral, posições não privilegiadas na esfera social: amas-
de-leite,mucamas,criados...Raros galgaram postos maiores 
como Luís Gama, o precursor abolicionista, e o escritor 
Machado de Assis.

Essa imagem do negro exerceu uma grande influência 
na Literatura e gerou fortes preconceitos,muitos dos quais 
ainda persistem,pois, aviltam- no, animalizam-no inclusive, 
apontando para um ser que exerce uma função degradada na 
escala social,porque considerado um incivilizado, inculto,sem 
antecedentes, sem história, em contraposição ao papel que 
exercia junto aos seus parceiros na África, em que cada ser 
era uma peça importante para a comunidade. De acordo com 
Jean Carvalho França:
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É a partir de 1843 que negros e mulatos 
passam a figurar na prosa de ficção 
brasileira(p.69). A presença do negro na 
Corte ficcional é farta e constante. É verdade 
que poucas foram as ações de peso que lhe 
coube representar nesse espaço. É verdade, 
também, que na esmagadora maioria  das 
vezes sua presença em pouco se distingue 
de uma peculiar espécie de ornamento do 
cenário.No entanto,apesar desses limites, 
podemos conhecer com uma razoável dose 
de detalhes quais os perfis assumidos por 
ele na urbe edificada nos romances(Imagens 
do negro na literatura brasileira, pag. 72).

O mesmo autor, na obra citada, exemplifica, por meio 
da literatura clássica brasileira , os papéis sociais exercidos 
pelos negros em alguns textos de ficção: moleques que 
atendiam as visitas, garçons,e objetos de mercadoria , 
porque “ serviam até mesmo para serem oferecidos como 
presentes”:

O pai, por instâncias de Ângela fizera-lhe presente de um 
relógio com a competente cadeia, tudo de oro. A avó, que se 
abalara da fazenda para assistir ao regozijo do seu querido 
mimalho, trouxera-lhe um moleque, o Sabino.(Aluísio de 
Azevedo. Casa de Pensão, p.45)

Confirma-se, então, o pouco valor que se dava ao negro 
nesse período: peças, como registrado anteriormente, 
instrumentos de negociata,mas, indispensáveis:

Por um lado, eram tidos como absolutamente 
indispensáveis, na medida em que, se ausentes, a casa 
,sobretudo a abastada, entrava em completa desordem e 
os senhores eram privados de toda sorte de serviços”(Jean 
França,p.78). Ou seja, tinham uma função:servir aos senhores, 
leia-se, aos brancos, leia-se, aos colonizadores.
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 Até quase o final do século XX, não houve mudanças 
significativas na sociedade. Somente nos tempos atuais, 
observa-se uma inversão desses valores, apontando para 
uma mudança estrutural e de pensamento da mentalidade 
brasileira. Assinalou-se, de maneira breve, que homens e 
mulheres negros marcaram presença na literatura de ficção: 
aos homens, normalmente, cabiam os papéis secundários , 
caracterizados como fiéis criados, vendedores, carregadores, 
macumbeiros, feiticeiros, pretos velhos. Estes foram 
descaracterizados de seu papel nas sociedades africanas 
tradicionais, conhecedores que eram da organização social e 
de todo o saber de sua comunidade; contadores de histórias 
que as transmitiam oralmente, forma de socialização e de 
conhecimento menosprezadas pelos brancos e, segundo 
estes últimos, não históricas, portanto, sem valor e 
desprovidas de significado.

Esta forma de conhecimento, instituição africana 
denominada “ akpalô”,floresceu e subsistiu no Brasil em 
sociedades agrárias com as contadoras de histórias negras 
que percorriam as fazendas e , por meio da literatura oral, 
passavam e difundiam toda uma bagagem cultural vinda da 
África e que tanto alimentou o imaginário dos escritores e 
das crianças.Damos como exemplo a obra de José Lins do 
Rego,Menino de Engenho, cuja “educadora” muito influiu na 
educação do personagem principal:

A velha Galdina era outra coisa.Africana 
também, de Angola, andava de muletas, pois 
quebrara uma perna fazendo “cabra-cega” 
para brincar com os meninos. Fora ama de 
braço de meu avô, e todos nós a chamávamos 
de vovó...Eu vivia em conversa com ela, atrás 
de suas histórias da costa da África. Viera de 
lá com dez anos. Furtaram-na do pai. Um seu 
irmão a vendera aos compradores de negros, 
e marcaram-na no rosto a ferro em brasa(p.58).
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No que concerne, ainda, ao ser feminino, percebe-se 
todo um preconceito em relação às mulheres negras , pois 
as várias facetas de como são apresentadas desnudam 
sua condição social e/ou seu espírito libidinoso : são 
criadas,amas de leite e, muitas delas malvistas, já que são 
dotadas de uma sensualidade exarcebada: o caso de Rita 
Baiana, em O Cortiço , mulata sedutora que desvirtua o bom 
e pacato português Jerônimo, com seu jeito faceiro e sensual 
de ser. Na realidade, trata-se da imagem de uma pervertida 
sexual,de uma prostituta.

Convém enfatizar que, de maneira geral,nas narrativas 
literárias brasileiras ,o foco narrativo em primeira pessoa 
raramente pertence a um personagem negro,salvo em 
algumas obras escritas na atualidade. Normalmente a 
palavra é dada a um narrador branco, e os textos refletem 
a mentalidade europeizante a que já nos referimos. Em O 
caráter social da ficção no Brasil, Fábio Lucas afirma: ”A 
literatura brasileira desconhece um monólogo autêntico de 
uma personagem negra ou indígena.”

Tanto uma como outra compõem a paisagem ou 
um cenário como uma árvore,um rio, uma casa ou uma 
ferramenta:não fazem parte da essência do escritor,não 
habitam sua paixão”(p.34).Ou seja, a voz não lhe é dada.
Aparecem(negros e índios), sim, em muitas das obras 
literárias como pano de fundo,como pervertidos,inc iviliz
ados,violentos...,afirmação reveladora de uma sociedade 
que os considerava “mercadoria”, objetos a serem usados 
e descartados. De seres , segundo as ideias veiculadas na 
época, que não faziam História, porque não tinham História, 
visto que oriundos de civilizações ágrafas, isto é, sem escrita; 
de sujeitos que participavam ativamente da construção de 
sua comunidade na terra natal, passaram por um processo 
de reificação muito grande no Brasil.
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Isto se configura, igualmente, na obra Rei Negro (no 
que diz respeito ao texto Rei Negro, utilizaremos sempre 
a abreviatura RN), do escritor brasileiro,Coelho Netto, que 
nasceu no Maranhão em 1864 e morreu no Rio de Janeiro 
em 1934.Foi estudante de Direito, professor de Literatura, 
jornalista , um dos fundadores da Academia Brasileira de 
Letras . Teve uma produção fecunda, pois escreveu romances 
crônicas,contos, memórias,artigos para jornais...como A 
Capital Federal, Banzo,A Conquista. Depois da Semana de 
Arte Moderna caiu em desgraça, acusado de um estilo que 
pecava pelo excesso de adjetivos, com muitos rodeios e 
formal. Cremos, no entanto, que valeria a pena reestudá-lo 
para darmos o devido valor à sua obra, porque escreveu 
textos, considerados pela crítica de bom nível literário, como 
a obra Turbilhão.

Viveu em um momento turbulento da sociedade brasileira: 
período de grande agitação política, abolição da escravatura, 
proclamação da República, época da urbanização , da 
laicização do estado, época dominada pela influência 
francesa e da rejeição da cultura popular.

Escreveu, como afirmamos, Rei Negro, publicado em 
1914,história escrita em terceira pessoa. Passa-se na fazenda 
de Manuel Granda, fazendeiro que se casou com Clara, filha 
do dono da fazenda. Após a morte do pai de Clara, Gandra 
herda Cachoeira, uma das terras mais ricas do vale do 
Paraíba.Têm um filho,Júlio, que cursa Medicina na cidade.

Os outros personagens são escravos. Desse 
bloco, um personagem se sobressai:Macambira,o Rei 
Negro,descendente direto do rei africano , Munza, cujo grande 
feito deu-se por ocasião da morte de um inimigo.Casa-se com 
Lúcia, estuprada por Julinho dias antes do casamento. Ela 
tem um filho branco.

Macambira descobre que foi enganado e jura vingança. 
No final, mata Julinho.  O protagonista, filho de um rei, pelas 
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leis de sucessão na África,após a morte do pai, seria rei 
também.Por condições históricas mencionadas,veio para o 
Brasil como escravo.

Trabalhava na fazenda de Miguel Gandra e, por ser um 
vassalo obediente, deram-lhe melhores oportunidades. Por 
esse motivo, tornou-se o capataz daquelas terras. Suas 
características: 

“era um bello typo de raça.Trinta annos 
sadios, alto, entroncado, erecto como uma 
columna, tinha, no porte esbelto, a elegância 
viril e airosa dum athleta”(RN,p.37). 

Solteiro,olhos grandes,austero na maneira de agir,com 
boa saúde, sempre superior aos outros,afinal,era filho de um 
monarca.Para descrevê-lo , Coelho Neto, de acordo com seu 
estilo usual, utiliza-se de muitos adjetivos , atributos que o 
engrandecem, dignos de um rei.

Ele fala o português. Seu registro é , porém, informal,pois 
comete muitos erros, principalmente ao fazer a concordância 
dos verbos;troca, igualmente, os fonemas,enfim, uma língua 
com características do português não padrão, forma de se 
expressar manifestada, também, na fala de Balbina, amiga 
do personagem principal e de outros escravos.Por exemplo, 
Macambira diz: “Iscravo é iscravo”. Balbina, ao conversar 
com Lúcia, mulher de Macambira, profere essas palavras :”-
Ah! Ocê tamem é muito luxenta.Parece qu´ocê só é qui tem 
fio.I as ôtra?Oia Rosa,c´a barriga pr´a cada hora ta lá no duro 
puxand’ inxada,i ocê é só rizingando,chorando”(RN, p.227).

Nota-se, claramente no texto, a passagem da voz do narrador, 
mais formal, para um outro registro,informal,construções 
que desvelam uma forte influência da oralidade,expressas 
num momento histórico em que esse tipo de linguagem era 
preterido,pois, privilegiava-se a norma culta , de uma “elite” 
branca. Fica claro que essas falas, com desvios fonéticos e 
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sintáticos, foram proferidas por indivíduos de uma camada 
social inferior, inculta, a língua dos desvalidos, dos escravos. 
Trata-se, portanto, de um realismo expressional, revelador 
de discriminação social,manifestado pela linguagem 
utilizada,portanto,um preconceito linguístico - social.

A língua mostra, então, a hierarquização social existente 
no Brasil, visto que, antes da Abolição , distinguiam-se 
duas “classes”: a dos abastados urbanos ,a dos donos de 
fazenda, proprietários rurais e do outro lado, uma massa 
sem nome, analfabeta,sem história,sem identidade, meros 
objetos. Nesse rol, podemos incluir os escravos, cujo meio 
de vida revela na História e na Literatura, a mais degradada 
das condições. Percebe-se, nesse momento, o preconceito 
social arraigado na mentalidade do período.

Macambira, filho de rei, tinha uma amiga, Balbina,como 
mencionado: ”velha negra havida como mandingueira,sempre 
andrajosa e suja...Encarregada do chiqueiro vivia atolada 
na lama entre os lerdos cevados,enchendo os cochos de 
inhame ou mettida com os carneiros sórdidos no aprisco” 
(RN, p.39,40),sempre perseguida pelos garotos que lhe 
atiravam pedras. Excluída da sociedade por ser uma bruxa, 
reforça-se aqui a imagem negativa e preconceituosa do 
branco em relação ao outro- feiticeira, ela contava ao 
protagonista histórias de sua família e de sua etnia, bem ao 
estilo tradicional.Ao ouvi-las, o herói lembrava dos seus, e 
sonhava um dia, talvez, ser um rei e não um escravo. Ecos 
de um passado glorioso ainda sobreviviam no personagem, 
visto que praticava, na obscuridade, ritos africanos, sem 
deixar de incluir Jesus e a Virgem Maria, índice do sincretismo 
religioso brasileiro.

Trabalhando duro (ele era o chefe das tropas que iam 
de fazenda em fazenda, vendendo produtos), conseguiu 
economizar e era considerado rico.

Habitava em um pequeno rancho seu, a ele oferecido 
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pelo proprietário da fazenda de café por sua fidelidade , 
imagem de  uma comunidade preconceituosa para quem o 
negro só teria um valor se lhe fosse servil , domesticado e 
dominado,condizente com a ideologia da época.

Altivo, ser superior , não se humilhava e colocava-se 
à distância dos outros escravos, que o acusavam de lhes 
infligir castigos corporais. Belo, as mulheres o cortejavam. 
Ele, entretanto, rejeitava-as. Morava em uma casa no alto 
de uma colina, separado de seus companheiros, revelando 
a sua condição singular na fazenda, de superioridade- 
aliás, tudo que se refere ao personagem aponta para uma 
posição privilegiada:era alto;habitava no alto da colina em 
relação aos outros escravos que viviam “ no quadrado da 
escravatura”(RN, p.11),um espaço que desnuda toda a sorte 
de preconceitos sociais e raciais. Para a escória da sociedade, 
as piores moradias: espaços fétidos, imundos e fechados:

”Portas somente desabafavam as moradias. 
Era immundo e lôbrego. O andito de terra 
escura reçumava humidade.As paredes 
escalavradas mostravam as ripas.Molambos 
trapejavam em cordas tendidas de muro a 
muro;tinas guardavam barrelas escuras e, 
empoçada em regos entupidos de lodo, onde 
fermentavam fezes, uma água pastosa tinha 
arrepios de vermina”(RN, p.11).

O léxico que define a senzala:imundo e lôbrego/regos 
entupidos de lodo/fezes/água pastosa, indica que espaço e 
homens, que aí residem, apresentam características comuns, 
estão integrados e amalgamados, pois ambos são sujos, 
podres,fedem, os dejetos de uma sociedade, local onde 
homens e animais igualam-se:”

O feitor passava a revista e o bando trasmalhava 
grasinando- ia ao café aguado,sorvia-o gulosamente e, 
ainda esmoendo restos de broa ou mandioca,cada qual 
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tomava a enxada ou o cesto e lá iam à carpa ou à colheita 
humílimos,submissos como animaes”(RN,p.13);descritos, 
também, como promíscuos, cujos instintos sexuais 
encontram-se sempre à flor da pele : “ Vivem pelos cantos 
fazendo amor”, excetuando-se Macambira, que se sentia 
“melindrado com a bruteza libidinosa daquelle cio infrene. Era 
a sua gente , os de sua raça que se depravavam em lascívia 
rolando, rebolcando-se em todos os cantos como cynismo 
alvar de cães.

Via-os em cada passo em conluios libertinos ” (RN 
,p.56). Ora, o protagonista, nesse momento da narrativa, 
pensa como um branco,compactua com as mesmas ideias 
e preconceitos que vingavam na época:negro como raça 
inferior, um procriador, guiado pelos instintos, pela libido, 
seres não pensantes como se apregoava, seres que eram 
puro sexo. Seus movimentos, suas danças reforçam a idéia: 
“ eles faziam movimentos obscenos” (RN, p.95) .Percebe-
se, aqui, a visão do ocidental ,do europeu e do cristianismo 
para quem o corpo e os movimentos corporais(dança, por 
exemplo) convertem-se em pecado, diferente das civilizações 
negroafricanas, cujo processo de socialização passa pelo 
corpo, livre do caráter libidinoso que conferimos a ele.São 
processos civilizatórios e culturais, que fazem parte da 
identidade das etnias da África negra que nós, os ocidentais, 
não enxergamos e que geraram preconceitos contra esses 
traços constitutivos do ser africano . Daí, a metáfora homens 
negros = animais, que perpassa o texto de ponta a ponta.

Macambira, o escravo fiel, enamora-se de Lúcia, mestiça, 
filha de um alemão e de uma mulata “tinha os olhos verdes,era 
graciosa , com mãos de fada” (RN, p.61).Ela morava na 
casa de Manuel Gandra, longe, portanto, da senzala. Fora 
educada pelos brancos , e sabia ler e escrever. É evidente o 
preconceito racial no que concerne à raça: Lúcia, por ter tido 
uma educação esmerada a ela proporcionada pelos senhores 
da fazenda, encaminha-se para o branqueamento da raça, 



 87 TEMA

necessário para a moralização da nação brasileira.Ela era 
boa porque seus modos e costumes assemelhavam-se aos 
dos brancos.

Macambira se casa com Lúcia. Na realidade, ele foi 
vítima de uma  manobra do Sr. Gandra, a fim de mantê-lo 
na sua propriedade. Lúcia, por sua vez,foi estuprada por 
Julinho, filho de Manuel e Clara, indivíduo sem escrúpulos, 
que violentava as meninas da fazenda, principalmente as 
escravas. Suas ações tinham o consentimento dos pais. 
Ele, também, é comparado a um animal no cio, uma besta 
humana que digere outras bestas mais fracas. Lei do mais 
forte, característica do período: 

” O filho , Julinho, crescia robusto e solto,entre 
mulatinhas zabaneiras, precocemente devassas e 
moleques sornas com os quaes andava aos ninhos 
ou farandulava nos córregos e , à proporção que 
se desenvolvia reforçando-se,accendia-se-lhe 
no sangue uma sensualidade suina que o levava 
a fariscar as mulatas roçando-se por ellas aos 
reboleios,agarrando-as,apalpando-as onde as 
encontrava, num furor de árdega lascívia (RN, p.29).

Não era punido por seus atos , diferente das penas 
infligidas aos negros , açoitados que eram pelos capatazes e 
senhores das fazendas.O corpo tornase aqui um instrumento 
de domesticação e domínio e o negro violentado na carne, 
rebaixa-se e degrada-se ao pior nível da espécie humana, 
vítima de uma sociedade preconceituosa. Convém salientar 
que os negros, no texto, são desnominalizados, excetuando-
se Macambira. Por isso, não têm identidade, perdendo, assim, 
um dos traços básicos de suas etnias: a atribuição de um 
nome, que varia conforme as etapas da vida. O não ter nome, 
mesmo para os ocidentais, não os qualifica como ser. São 
objetos e não sujeitos da história.

Ora, Lúcia se casa sem contar ao protagonista que estava 
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grávida de Julinho. Por ocasião do nascimento do bebê, mãe e 
filho morrem. O protagonista conhece a verdade. Humilhado, 
alvo de fofocas, abandona a casa onde viveu com Lúcia e se 
refugia na floresta, havendo uma integração perfeita entre 
homem e natureza.

Ele era o senhor de seu espaço , dele mesmo,um senhor 
que sonhava “ o seu sonho augusto,o seu sonho de rei” (RN 
p.406). Na floresta cria forças para recuperar sua força vital, 
diminuída devido à escravatura e à descoberta do nascimento 
da criança branca: seria um forma de reiniciação,pois a 
integração e a identificação com a natureza o preparariam 
para uma nova vida em que recuperaria sua energia perdida.

Ele deixa de ser o escravo fiel, obediente,subordinado 
ao dono da fazenda. Após o sucedido, rebela-se e torna-se 
um proscrito, perseguido pelos capatazes e expurgado da 
comunidade. 

No fundo, articula a sua vingança: matar Julinho,fato 
concretizado pelo herói ao final da narrativa.Na realidade, é 
um grito de revolta e, de acordo com suas próprias palavras: 
um grito “ pela vingança dos ídolos e dos negros,a victoria da 
religião,e da raça”(RN, p.461),um grito que clama pela justiça, 
um grito que quer chamar a atenção das pessoas e do mundo 
sobre a condição de vida dos escravos no Brasil e no mundo, 
considerados como inferiores, afastados do mundo(a senzala 
o prova), sem identidade ,discriminados,sem perspectivas de 
vida, vítimas de conceitos preconceituosos que circulavam 
em pleno século XIX e que se estenderam ao XX.

Esse grito é o grito da raça negra, que deseja participar 
de nossa cultura, donde é marginalizada, deseja ter igualdade 
de direitos, direito de compor esta nação com brancos 
e índios. Grito que designa uma nação que se deseja 
multirracial,multirracial não branqueada, como preconizavam 
Sílvio Romero e outros,multirracial no sentido de uma 
respeitabilidade de traços de todas as raças que participaram 
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e participam da construção de um Brasil .
Macambira, um príncipe, um escravo negro, um dos 

personagens da nossa terra, não deseja branquear.Deseja 
ser um cidadão brasileiro, deseja ser escutado,deseja 
anunciar tempos novos, deseja ser uma das vozes da História 
brasileira, deseja participar da nossa identidade cultural, 
africana, também.

Branco, logo no início da narrativa, vinga-se (visto 
por alguns como um demente, possuído pelas emoções, 
irracional) de um branco pior do que ele.Porém, esse ato, 
irracional,talvez, faça-nos refletir sobre a situação dos 
escravos , sobre a degradação moral e social em que a 
sociedade mergulhara porque preconceituosa em relação 
ao outro não ocidental,não europeu,uma visão que evoca 
a situação histórica da época, geradora de preconceitos 
raciais, morais, culturais, sociais, da qual os negros foram 
as maiores vítimas.

Concluindo, pode-se dizer que este parco exemplo 
comprova que a população negra não tinha voz nessa 
sociedade, tese comprovada pela função social que exercia 
na comunidade e que se reflete até na construção dos 
personagens, normalmente secundários, assim como o eram 
na comunidade, seres sem projeção social, tipos amorfos, 
reificados, uma massa informe sem voz, sem direito a ter 
direitos.
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Após a consumação do golpe civil-militar,no Brasil, 
as conseqüências imediatas, perpetradas pelos 
vencedores, foram logo sentidas, com cassações 

e prisões das forças políticas derrotadas. Porém, o ambiente 
político não foi de calmaria e aceitação. Segundo Maciel, 
houve uma grande contradição durante o governo Castelo 
Branco.

[...] uma arena da disputa política modelada 
por uma ordem democrático-liberal, mas em 
cujo centro havia um governo autoritário. Essa 
contradição criou uma tensão progressiva nas 
relações entre o governo militar, configurado 
pela ruptura golpista da legalidade, e as outras 
instâncias da sociedade política regidas 
pela institucionalidade democrático-liberal, 
como o Parlamento, os governos estaduais 
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Havia uma disputa entre “moderados” e “duros”?
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(eleitos) e o Judiciário, bem como entre o 
governo militar e os aparelhos privados de 
hegemonia (sociedade civil), particularmente 
os que abraçavam uma perspectiva contra-
hegemônica e os que tinham divergências 
com o autoritarismo. (Maciel, 2004, p. 37)

Esse período resultou em diversas contestações, 
tentativas de revoltas e disputas de projetos hegemônicos, 
não só a partir das classes subalternas, mas também entres 
os grupos que estavam no poder. Logo depois do golpe 
civil-militar, os militares golpistas, começaram a se dividir 
entre dois grupos que passaram a disputar o poder, durante 
todo o governo Castelo Branco, cada um com seu projeto 
hegemônico. Esses dois grupos eram os “moderados”, que 
tinham sua liderança no marechal Castelo Branco, então 
presidente da república; e os “duros”, que tinham sua 
liderança no marechal Costa e Silva, então ministro da Defesa. 

A discussão deste artigo em retomar historicamente o 
período do governo Castelo Branco, a partir de um enfoque 
no âmbito político, analisando os dois grupos em questão, 
pretende ao final responder a seguinte pergunta: havia uma 
disputa entre os “moderados” e “duros”?

As Diferenças Entre “Moderados” e “Duros”

Dias depois do golpe, ocorre uma reunião entre o 
comandante-em-chefe da “revolução” o marechal Costa e 
Silva e sete governadores que apoiaram o golpe: Adhemar de 
Barros (São Paulo), Carlos Lacerda (Guanabara), Magalhães 
Pinto (Minas Gerais), Mauro Borges (Goiás), Ildo Meneghetti 
(Rio Grande do Sul), Nei Braga (Paraná) e Fernando Correia 
da Costa (Mato Grosso), contando com a participação do 
marechal Juarez Távora. O objetivo da reunião era discutir 
a escolha de um nome que assumiria a presidência até o 
final do mandato original de João Goulart. Os governadores 
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já possuíam um nome de consenso: o marechal Castelo 
Branco. No entanto, o clima da reunião ficou acalorado com 
a discussão entre Costa e Silva, e alguns dos governadores 
presentes. Até que houve uma intervenção de Juarez Távora:

Na Revolução de 1930, nós tivemos a 
cerimônia e constrangimento em não querer 
assumir diretamente o governo. Pensávamos 
em colocar os civis na frente e manobrá-
los de perto. Que ilusão! Em pouco tempo, 
fomos passados para trás, desarticulados, 
sem poder fazer nada do que planejávamos. 
Concordo com a imediata indicação de um 
militar para a presidência. Não entendo como 
governadores de diferentes partidos, todos 
civis, tenham chegado a esse consenso 
e nós próprios, militares, não possamos 
fazer o mesmo. (apud Neto, 2004, p. 20)

Percebe-se, em sua declaração, que não seriam só os 
militares que deveriam assumir o poder. Esse pensamento 
esteve presente igualmente em grupo de militares, que 
passariam a ser conhecidos por “duros1” . 

Os militares extremistas, logo chamados de 
linha-dura, estavam ansiosos para assumir 
o controle da política brasileira. Em sua 
opinião, as repetidas intervenções militares 
desde 1945 nada tinham resolvido. Agora 
estavam decididos a evitar o erro de entregar 
o poder a outro sub-grupo da elite política, 
que poderia conduzir o Brasil ao beco sem 
saída da “corrupção” e “subversão”. Não 
haveria eleição para presidente enquanto 

1-Também definidos como “linha-dura”
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os “revolucionários” militares não tivessem 
certeza de que o mando político tinha mudado 
satisfatoriamente. (Skidmore, 2010, p. 353-354)

Ou seja, os militares deveriam hegemonizar o poder, 
não organizando as instituições para devolvê-la aos civis, 
mas sim instalar seu próprio projeto hegemônico, sem a 
interferência de um intermediário. No dia seguinte, ocorreu 
um encontro entre o general Castelo Branco e parte da 
comitiva de governadores, lideradas por Adhemar de 
Barros, onde se confirmou sua candidatura a um mandato 
tampão, mantendo as eleições presidenciais em 1965 (Neto, 
2004). A posição adotada por Castelo Branco, condiz com 
o comportamento do grupo conhecido por “moderados2” , 
que adotavam a posição de “[...] que a intervenção militar 
em 1964 reproduziria o padrão das intervenções anteriores, 
ou seja, os militares trocariam os grupos civis no poder e 
restaurariam a ordem política, “saneada” de seus elementos 
desestabilizadores.” (Maciel, 2004, p. 41-42).

De fato, existe essa variação entre os grupos militares3, 
muitas vezes adotando uma posição de poder contrária 
às linhas gerais; mas, isso não nega a existência dos dois 
grupos, já que monopolizaram entre si, a disputa de poder, 
havendo uma abrangência dos grupos militares, mas 
especialmente durante o governo Castelo Branco, a dicotomia 
entre “duros” e “moderados” esteve muito presente. A análise 
de David Maciel, considera que os dois grupos representavam 
os interesses de determinados grupos sociais, que haviam 

2-Também conhecidos por “castelistas” e por “Sorbonne”.
3-A dicotomia entre “moderados” e “duros” está presente em vários trabalhos, 
muitas vezes diferentes entre si, como de David Maciel ou de Thomas Skidmore. 
Trabalhos mais recentes como a de Maud Chirio procuram contestar esta dicotomia, 
mostrando que não havia muitas vezes diferenças entre os dois projetos de poder; 
havendo posições conflitantes por parte de grupos dentro de cada dicotomia, agindo 
de forma contrária ao assumir o poder, resultando em uma maior abrangência nos 
grupos militares que disputavam a hegemonia (2012).
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se aliado na frente pluralista dos golpistas, mas que 
assumindo o poder, disputavam a hegemonia entre si (2004). 
Curiosamente, Chirio é quem faz um melhor retrato destes 
dois grupos, especialmente durante o primeiro governo 
militar. Em relação aos “duros”:

Os oficiais que se consideram de “linha 
dura” emitem um discurso de extrema direita, 
nacionalista e, de certa forma reformista. 
Não defendem programa coerente, mas 
apresentam duas exigências. A primeira 
é um expurgo radical, sem consideração 
pelos procedimentos aplicados nem pela 
conformidade com a lei: imediatamente 
após o golpe, os oficiais de “linha dura” são 
os principais advogados da violência de 
Estado e da repressão política. A segunda é 
um conjunto de medidas economicamente 
nacionalistas. (...) Um certo antiamericanismo 
é às vezes associados a ele, (...) numa 
referência complexa à situação geopolítica 
da Guerra Fria e ao passado nacional, em 
especial a era Vargas. (Chirio, 2012, p. 51)

Em relação aos “moderados”, a autora utiliza os trabalhos 
de Alfred Stepan, em sua definição do determinado grupo:

A abertura diplomática e econômica ao 
estrangeiro, o regime de semiliberdade 
concedido às empresas privadas, a confiança 
na democracia e a opção por tutelá-la 
provisoriamente. Quatro aspectos principais 
ressaltam, distinguindo os generais castelistas 
em sua geração (a de 1900): são em geral 
primeiros da turma (...), combateram na Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) durante a 
Segunda Guerra Mundial, fazem parte do 
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corpo permanente da ESG e fizeram cursos 
no exterior – muitos nos Estados Unidos. 
Essas experiências, aos olhos de Stepan, 
reforçam o sentimento de pertencimento 
às democracias ocidentais, a confiança no 
sistema capitalista e na aliança (econômica, 
diplomática e militar) com os Estados Unidos, 
a hostilidade ao “nacionalismo excessivo” e 
“a profunda aversão aos apelos emocionais”. 
(Chirio, 2012, p. 53)

A Disputa Hegemônica Durante o
Governo Castelo Branco 

As divergências entres os dois grupos começaram 
durante a implantação do Ato Institucional nº1. Inicialmente, 
era preparados pelas forças conservadoras do Congresso, 
e com o aval de Castelo Branco, um Ato Adicional, com o 
objetivo de conseguir a legitimidade legislativa para uma 
“limpeza de área” (Neto, 2004). No entanto, com o Comando 
Revolucionário já preparando a lista de cassações, e não 
encontrando aval do Congresso para uma legislação de 
emergência suspensiva (Skidmore, 1988), eles também 
passam a preparar, o que seria o Ato Institucional, também 
conhecido como AI-14. Organizado pelo jurista Francisco 
Campos, dentro da lógica de “a revolução vitoriosa legitima-se 
a si própria”, o AI-1 tinham em muitos aspectos, semelhanças 
com o Ato Adicional, especialmente no aumento de poderes 
do Executivo. 

[...] o Ato continha, entre outras, as seguintes 
estipulações:
O presidente pode apresentar emendas 
constitucionais ao Congresso, que terá 

4-Durante sua implantação, era somente Ato Institucional. Não se esperava que mais 
atos fossem proclamados. Mas para critério de análise, pretendo chamá-lo de Ato 
Institucional nº 1, ou AI-1.
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apenas 30 dias para examiná-las, sendo 
necessário para sua aprovação apenas o 
voto da maioria (ao contrário dos dois terços 
requeridos pela Constituição de 1946).
O presidente tem o exclusivo poder de 
apresentar projetos de lei envolvendo 
despesas ao Congresso, o qual fica impedido 
de alterar para mais qualquer artigo referente 
a gastos do governo.

O presidente tem o poder de declarar o estado 
de sítio por até 30 dias ou prolongá-lo por mais 
30 dias no máximo (com a exigência de um 
relatório ao Congresso dentro de 48 horas)
O presidente “no interesse da paz e da 
honra nacional”, tem amplos poderes para 
suspender por 10 anos os direitos políticos 
de qualquer cidadão e cancelar mandatos de 
legisladores federais, estaduais e municipais. 
Suspensão da estabilidade dos servidores 
públicos por seis meses. (Skidmore, 1988, p. 
48-49)

O ato não aumentava o tempo de permanência da 
presidência, reafirmando, indiretamente, que o resto do 
mandato da presidência a ser ocupada seria temporário, 
terminando ao final de janeiro de 1966, e mantendo o 
cronograma das eleições presidenciais em 1965. Em 
essência, os dois atos não são diferentes; mas sim a forma 
de aprovação. O AI-1 não foi aprovado pelo Legislativo, mas 
sim pelo próprio Comando Revolucionário, legitimando o 
golpe não pelo institucional, mas pelo ato se auto-legitimar. 
Castelo Branco, por sua vez, acabou por ceder em relação 
aos “duros”. No entanto, esse ato fazia parte de sua estratégia 
política. 
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Castello (...) passara a adotar uma estratégia 
de avanços e recuos calculados, como se 
seguisse a risca as orientações dos manuais 
da infantaria. Na caserna, costuma-se dizer 
que os infantes são, de fato, os primeiros 
a lançar-se à ofensiva das batalhas, mas 
diante de um inimigo forte, adotam a tática de 
recuar progressivamente, até perceberem o 
momento exato de partir para o contra-ataque. 
(Neto, 2004, p. 265)

Uma articulação que fazia parte do que Carlos Fico 
chama de “teoria do mal necessário”: “[...] mantendo a 
linha dura entretida, Castelo poderia se dedicar a coisas 
mais importantes.” (Fico, 2008, p. 144). No decorrer da 
análise, evidenciará que esta tática fortaleceu os “duros”. 
Por fim, o AI-1 acabou por ser aprovado pelo “Comando 
Revolucionário”, sem o aval do Congresso, no dia 09 de Abril 
de 1964, não causando nenhum grande atrito com as forças 
políticas, mas gerando as primeiras contestações entre os 
apoiadores do golpe. 

Depois da eleição indireta5 e posse do marechal Castelo 
Branco na presidência, continuou a disputa de hegemonia 
entre “moderados” e “duros”, também na formação de seu 
primeiro gabinete ministerial. Como define Skidmore “O 
novo Ministério ficou constituído em partes por indicações 
de Costa e Silva imediatamente após o golpe e por escolhas 

5- Numa votação quase unânime, o marechal Castelo Branco teve 361 votos, contra 
72 abstenções; também houve 3 votos para o general Juarez Távora, e 2 para o 
general Eurico Gaspar Dutra. Entre os que votaram no Castelo Branco, se encontra 
nomes como o de Juscelino Kubitschek, Ulisses Guimarães, Tenório Cavalcanti, 
José Ermírio, Aarão Steinbruch, Franco Montoro, Pedro Ludovico, Cantidio Sam-
paio, José Sarney, Antonio Carlos Magalhães, Pedro Aleixo, Milton Campos, Juarez 
Távora, Chagas Freitas. Entre os que se abstiveram, estão Tancredo Neves, San 
Tiago Dantas, Guerreiro Ramos. Em Juarez Távora votou Mario Covas, e em Dutra, 
Victorino Freire (Diário do Congresso Nacional, 1964, p. 93-124.).
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de Castelo Branco na semana seguinte formando uma 
combinação de conservadores e tecnocratas” (Skidmore, 
1988, p. 53). No entanto, isso não impediu que os “moderados” 
possuíssem o controle hegemônico na disputa durante o 
período inicial.

Nos primeiros meses do governo, esse setor 
conseguiu assumir o comando, porque sua 
perspectiva moderada combinava-se com 
as intenções dos lideres civis – que tiveram 
papel decisivo na articulação do golpe – 
uma vez que possuíam um contato político-
ideológico estreito com os empresários, 
políticos conservadores e lideranças da 
sociedade civil.  (Maciel, 2004, p. 42-43)

Em um primeiro momento, os “duros” se articulavam 
politicamente, enquanto que os “moderados” fizeram aliança 
com as lideranças civis, que acabou por garantir uma base 
suprapartidária, garantindo o apoio dos partidos como a 
UDN, PSD, PSP, PDC e outros partidos menores, e até mesmo 
segmentos do PTB, formando o bloco parlamentar “castelista”.

No campo econômico, houve a grande presença de 
colaboradores e associados do IPES no governo (Dreifuss, 
2006). O ministro da Fazenda Octavio Bulhões, e o 
ministro do Planejamento, Roberto Campos elaboraram um 
programa econômico “liberal-conservador”, conhecido como 
Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), que:

[...] identificava na inflação acelerada o principal 
obstáculo a um sadio desenvolvimentos 
econômico. Os autores afirmavam que a 
inflação era causada principalmente pelo 
excesso de demanda, que, por sua vez, tinha 
as seguintes causas: déficits do setor público, 
excesso de crédito para o setor privado e 
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excessivos aumentos de salário. Quando a 
base monetária era ampliada para atender a 
demanda, estimulava um “crônico e violento 
processo inflacionário”. O resultado era um 
monte de distorções econômicas: bruscas 
oscilações de crédito, distorções do mercado 
de trocas externas e incentivo ao uso de capital 
para manipular inventários ou especular com 
moedas estrangeiras. (Skidmore 1988, p.69)

Para resolver essa situação, o plano direcionava em três 
áreas fundamentais para a recuperação da economia: questão 
dos gastos públicos; questão do crédito; e questão do 
trabalho. Na questão dos gastos públicos adotou-se a política 
de austeridade, com o corte de despesas “não essenciais” 
do governo. Outra medida, foi a transformação da SUMOC- 
Superintendência da Moeda e do Crédito- em Banco Central em 
1965, algo reivindicado pelo IPES (Dreifuss, 2006). O aumento 
de impostos também foi utilizado, resultando na reformulação 
tributária e na correção monetária dos impostos atrasados, 
de acordo com o valor da inflação. A política de indexação foi 
também adotada.  Na questão do crédito, foi adotado o controle 
do mesmo, tanto do setor público como privado; cortes nos 
subsídios; e na reformulação do setor. Ao mesmo tempo, as 
taxas de juros foram mantidas ao agrado do mercado, ou 
seja, sendo aumentadas. Por fim, na questão do trabalhador,

[...] aprofundou-se o processo de subordinação 
do trabalho ao capital ,  pela polít ica 
extremamente repressiva desencadeada 
sobre o movimento dos trabalhadores, 
particularmente o movimento operário, e 
pela contenção salarial. [...] Além disso, 
diversas medidas legalizaram a política de 
contenção salarial, como o controle policial 
das eleições sindicais, a “Lei de Greve” 
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(junho de 1964), que limitava drasticamente 
o direito de greve, a lei dos acordos salariais 
(1965), que transferia ao governo federal 
a definição da política salarial e diminuía 
a autonomia dos tribunais trabalhistas 
nesta questão, e o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), que punha fim a 
estabilidade no emprego. (Maciel, 2004, p. 38)

Dentro das três áreas que o plano direcionava suas ações, 
as conseqüências a curto prazo, foram extremamente sentidas. 
A principal foi a o vitória do modelo de desenvolvimento 
associado-dependente. Em relação à primeira, o aumento 
dos preços tanto de serviços, citando o preço dos 
ônibus, como de produtos , como o preço do pão, não só 
aumentaram o custo de vida, como também a inflação; em 
relação ao segundo, a contenção do crédito desagradou 
as segmentos das classes dominantes, como empresários 
e comerciantes, que sentia-se ameaçados em serem 
devedores ou credores; e na terceira, dos trabalhadores, 
que viram seu poder aquisitivos e conseqüentemente em 
sua qualidade de vida, sem a possibilidade de reivindicação. 
Outro ponto foi que as medidas econômicas adotadas não 
se estenderam a todos os grupos que apoiaram o golpe. 

[...] o apoio dos setores monopolistas do 
capital a política econômica do governo 
Castelo Branco não se estendiam a todos os 
setores sociais que apoiaram o golpe militar. 
A política econômica do governo restringia 
as possibilidades de expansão do médio 
capital industrial, dificultando a obtenção 
de créditos com o aumento das taxas de 
juros e reduzindo o consumo de baixa 
renda, principal mercado para a indústria de 
bens de consumo não-duráveis (...), com a 
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política de contenção salarial. Além disso, 
ao apoiar a monopolização capitalista, o 
governo vulnerabilizava a posição do médio 
capital industrial diante do grande capital 
industrial e bancário. (Maciel, 2004, p. 40)

Isso resultou numa migração de grupos industriais ao 
projeto hegemônico dos “duros” para uma política econômica 
nacionalista, mas sem ir contra o modelo de desenvolvimento 
associado-dependente.

No campo político as divergências também se acentuaram. 
Enquanto múltiplas investigações iam acontecendo, processos 
e denúncias eram enviadas ao presidente Castelo Branco. A 
maioria era, no entanto, sem “justificativas aparentes”, com 
o intuito de atacar algum adversário político, algo constatado 
pelo próprio Castelo Branco: “É a soma das perversidades 
brasileiras. Todo mundo que tem um inimigo, que tem contas 
a acertar, manda denúncia pra cá” (apud Neto, 2004, p. 285). 

Também foi durante a vigência do AI-1, que houve 
divergências entre os “duros” e os “moderados”, sobre 
o grau de abrangência das cassações. Enquanto que os 
“moderados” ainda procuravam manter a “normalidade 
jurídica”, propunham somente a cassação de políticos 
à esquerda; os “duros”, por sua vez, eram pelo expurgo 
radical, mas também “Políticos moderados e conservadores 
também eram alvos de suspeitas dos militares, cujo 
autoritarismo messiânico e patriótico se combinavam 
com a visão moralista de que os civis no governo eram 
visceralmente  corruptos.” (Napolitano, 2015, p. 83). 

Como a palavra final estava nas mãos da presidência, 
o atrito entre os dois grupos foi se intensificando. A recusa 
de Castelo Branco em cassar determinados nomes, como 
dos ministros do STF, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, 
e de políticos do PTB como San Tiago Dantas e Doutel de 
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Andrade, contrariou a “duros”. Esse descontentamento 
diminuiria com a cassação de Juscelino Kubitschek.

O então senador por Goiás, Juscelino Kubistchek, foi 
um dos políticos que apoiaram o golpe civil-militar, inclusive 
votando em Castelo Branco na eleição indireta, sendo o seu 
voto aplaudido. Evidencia-se que seu apoio aos golpistas 
visava garantir seu projeto político intacto nas disputas 
presidenciais prometidas. No entanto, haviam dois grupos 
principais que não simpatizavam com ele, sendo fundamentais 
em sua cassação: Carlos Lacerda e a UDN, devido à eleição 
presidencial, e os ”duros”. Estes últimos passariam a 
intensificar a campanha para sua cassação, encontrando em 
Costa e Silva um apoio fundamental. O ministro da Guerra 
passaria a cobrar Castelo Branco sobre a cassação de 
Juscelino. A situação ficou complicada quando foi entregue 
a Castelo Branco um dossiê contra Juscelino Kubitschek, 
que resultou numa discussão acalorada dele com Costa e 
Silva, que se manteve intransigente com a cassação do ex-
presidente. Ao final, criou-se um impasse com a situação.

Se cassasse Juscelino, como queria a linha-
dura e os partidários de Carlos Lacerda, 
perderia o apoio fundamental do PSD no 
Congresso. O rompimento da base aliada 
poderia provocar uma aliança entre os 
pessedistas desgostosos e o PTB, criando 
um entrave em relação aos projetos do 
governo. Isso, por conseqüência, levaria à 
necessidade de se decretar novas medidas 
de exceção (...). Por outro lado, não cassar 
Juscelino significaria desprestigiar os colegas 
de farda, fato que colocaria a já débil unidade 
das Forças Armadas em perigo, abrindo-se o 
flanco para a desmoralização do movimento, 
ou, quem sabe, para seu enrijecimento além 
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da conta. A linha-dura poderia, inclusive, 
se sentir provocada a passar por cima de 
seu  presidente. (Neto, 2004, p. 287-288)

Juscelino Kubitschek, percebendo que poderia ser 
cassado, tentou evitar o fato, renunciando à sua candidatura 
a presidência (Skidmore, 1988); mas a manobra não foi 
bem sucedida, resultando que Castelo Branco optasse pela 
segunda alternativa, cedendo aos “duros” e cassando seu 
mandato e direitos políticos, por 10 anos.  

As divergências ficavam explícitas entre os vários grupos 
que haviam apoiado o golpe, mas uma medida viria a unificar 
a maioria deles, pelo menos neste momento: a proposta de 
prorrogação do mandato de Castelo Branco até 15 de março 
de 1967. Consequentemente, se prorrogariam também as 
eleições presidências para o final de 1966. A justificativa era 
que “[...] a prorrogação como necessária para terem tempo 
de afastar os subversivos e os corruptos e implementar as 
reformas. Só depois disto estaria o país pronto para retornar 
a um governo constitucional.” (Skidmore, 1988, p. 90). 
Curiosamente, a medida tinha aprovação de todos os grupos. 
“Moderados” como Ernesto Geisel e Golbery de Couto e Silva 
(Maciel, 2004); aos “duros” como Costa e Silva (Neto, 2004), o 
único que não aceitou no início foi o próprio Castelo Branco. 
Posteriormente, ele adotou uma posição mais cautelosa do 
apoio a medida: não aprovava, mas não fazia nada contra a 
sua aprovação. 

Os governadores Magalhães Pinto e Adhemar de Barros; 
assim como a equipe econômica do governo também 
aceitaram a medida. A UDN toda foi unânime com a aceitação, 
e o único líder político que se opôs, foi Carlos Lacerda, já que 
a medida afetava diretamente sua candidatura a presidente. 
Sua aprovação foi fácil no Senado, mas na Câmara seria 
mais difícil. Depois de uma série de discussões, articulações, 
a medida foi aprovada em uma “operação de guerra”, que 
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resultou na mudança de voto de um deputado, que disse ter 
o voto computado erroneamente, vencendo dentro dos 205 
votos necessários (Neto, 2004). Com o mandato prorrogado, 
vários dos grupos aceitaram. “Reação mesmo houve de 
Lacerda, que se sentiu traído e rompeu com o governo 
Castelo Branco, pois acreditava que a prorrogação era o 
primeiro passo para a suspensão das eleições diretas, o que 
de fato aconteceu.” (Maciel, 2004, p. 46).

Mesmo com o apoio da prorrogação dos dois grupos, 
pode-se supor que o apoio dos “moderados” visava garantir 
a continuidade de seu projeto político. No entanto, foram os 
“duros” que saíram fortalecidos com a medida.

Quatro dias depois da aprovação da emenda 
constitucional (...), o general Arthur da Costa 
e Silva era homenageado pela Câmara dos 
Vereadores de Goiânia (...). À noite, um 
banquete (...) foi oferecido naquela cidade 
ao ministro da Guerra (...). Na ocasião, o 
deputado Alfredo Nasser tomou a palavra 
e argumentou que o sucessor de Castello 
também deveria ser um general, pois a 
“Revolução” precisava de mais tempo para se 
consolidar. E, entre brindes e aplausos de todos 
os comensais, lançou o nome de Costa e Silva 
a presidente da República. (Neto, 2004, p. 301)

A cassação do mandato do governador de Goiás, Mauro 
Borges, foi outro acontecimento que demonstrou que os 
“duros” estavam avançando politicamente. Isso não impediu 
que conflitos ocorressem, como entre o STF e os militares 
“duros”, devido a aprovação de pedidos de habeas corpus, 
um aparato legal, que entrava em choque com as tentativas 
punitivas dos “duros”. A libertação do almirante Aragão em 
agosto de 1964, assim como a pedido de habeas-corpus 
de Mauro Borges, acirraram os ânimos dos segundos em 
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relação ao poder judiciário. Mas a crise entre os dois acabaria 
por acontecer com a decisão do STF em libertar o ex-
governador de Pernambuco, Miguel Arraes em abril de 1965. 
O resultado desagradou os militares “duros”, que resultou 
na elaboração de um documento na defesa de suas ideias.

Nele, enunciavam determinadas interpretações 
da legislação: “a Constituição de 1946 está 
subordinada ao AI-1 e não esta aquela, como 
sustenta em seus últimos julgados o STF”; 
“os encarregados dos IPMs continuam 
investidos de autoridade que lhes confere o 
Art. 8 do AI para promover todos os tipos de 
diligências que parecerem indispensáveis ao 
processamento dos inquéritos, inclusive a 
prisão de quaisquer indiciados, não cabendo 
a estes alegar garantias constitucionais”; 
por fim, “concedendo habeas corpus em 
IPMs, o STF coloca-se fora da lei, cumprindo 
corrigir urgentemente esta distorção 
da ordem revolucionária, devidamente 
institucionalizada”. (apud Chirio, 2012, p. 89)

Percebe-se, pelo documento, que o projeto hegemônico 
dos “duros” disputava espaço em se institucionalizar 
no poder, sobrepondo-se ao projeto hegemônico dos 
“moderados”. A celeuma entre a Marinha e a Aeronáutica, 
sobre a possibilidade do primeiro em ter uma força aérea 
própria, e o segundo em garantir a jurisdição de qualquer 
força aérea, resultou em várias hostilidades entre as duas 
armas, resultando na não aprovação de uma nova força 
aérea e na substituição dos ministros das respectivas 
pastas, contribuíram para as divergências entre os militares. 

A situação política se agravava, pela aproximação das 
eleições para governador em 1965 em onze estados, dois 
deles principais: Guanabara e Minas Gerais. Havendo a 
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possibilidade real de derrota dos candidatos do regime 
militar, tanto os “moderados” como os “duros” se 
uniram em torno da proposta de eleição indireta para 
os onze estados, num mandato tampão de um ano, para 
coincidirem com as outras eleições estaduais e a presidencial 
no próximo ano, mas que ao final foi arquivada. Mas, 
isso não impediu Castelo Branco em aprovar medidas 
para impedir determinadas candidaturas da oposição.

Primeiro ele conseguiu que o Congresso 
aprovasse uma emenda constitucional, 
supostamente para reduzir a “corrupção 
eleitoral”, a qual exigia que os candidatos 
comprovassem quatro anos de domicílio 
eleitoral nos estados por onde pretendesse 
concorrer. A segunda medida foi uma “lei de 
inelegibilidade”, aprovada pelo Congresso 
sob forte pressão governamental em junho 
de 1965, que, entre outras coisas, vetava a 
candidatura de quem quer que houvesse 
servido como ministro do governo Goulart 
depois de janeiro de 1963. Essa medida, como a 
precedente, visava os políticos oposicionistas 
que o Planalto achava que dificilmente 
poderiam ser derrotados nas eleições que 
se aproximavam. (Skidmore, 1988, p. 94)

As consequências destas medidas resultaram na 
anulação de candidaturas da oposição, especialmente da 
coligação PTB-PSD nos dois principais colégios eleitorais. 
Mas mesmo com as anulações das candidaturas Helio de 
Almeida (PTB) e do marechal Henrique Teixeira Lott6 (PTB) 
na Guanabara; e de Paes de Almeida (PSD) em Minas Gerais, 
a oposição foi parcialmente vitoriosa, sendo eleito na 

6-Este teve grande influencia de Castelo Branco em seu processo, devido as di-
vergências entre os dois.
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Guanabara, Negrão de Lima (PSD), e em Minas Gerais, Israel 
Pinheiro (PSD). O resultado desagradou grupos políticos, 
principalmente os militares “duros”. Castelo Branco, 
preocupado com a possibilidade de ser derrubado, se apóia 
em Costa e Silva, procurando manter-se no poder. O ministro 
da Guerra, já vislumbrando seu projeto de poder, garante 
apoio ao presidente, discursando no evento em homenagem 
a tomada de Monte Castelo, que terminou com as tentativas 
de revolta.

Não cabe às Forças Armadas decidir se deve 
ou não se dar posse aos vencedores das 
eleições do ultimo final de semana. Eles não 
têm esse poder. A decisão é exclusivamente 
do presidente. E as Forças Armadas o apóiam 
incondicionalmente. É mentira tudo que 
for veiculado em contrário. Estamos com a 
situação sob absoluto controle e o ambiente 
é de perfeita calma. (apud Neto, 2004, p. 338)

Em meio a esse cenário de tensão, o governo Castelo 
Branco procurava manter a coesão, mas ficava evidente que 
o presidente ia se enfraquecendo. Uma frase dita por Costa 
e Silva, numa solenidade militar em Itapeva, exemplifica esta 
situação: “Alguns dizem que o presidente é politicamente 
fraco, mas isso não interessa, pois ele é militarmente forte!” 
(apud Neto, 2004, p. 343). Os discursos de Costa e Silva, numa 
hipótese, seria uma demonstração de poder dos “duros”, que 
estavam avançando em seu projeto hegemônico. Esse apoio 
garantiu a continuidade de Castelo Branco no poder até o 
final de seu mandato, mas que teria um preço a ser cobrado. 

A consolidação dos “Duros”
O resultado  deste apoio foi o Ato Institucional nº2, ou AI-

2. As medidas contidas neste ato eram majoritariamente dos 
militares “duros”, mas contou com o apoio dos “moderados” 
também. 
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O presidente, o vice-presidente e todos 
os governadores seriam a partir de agora 
eleitos indiretamente – o presidente e o vice-
presidente pelo Congresso e os governadores 
pelas assembléias legislativas. (...) O Ato 
número dois, tal como o número um, deu 
novamente ao chefe do governo o poder de 
cassar os mandatos de todas as autoridades 
eleitas, inclusive parlamentares, assim como 
a autoridade para suspender por 10 anos 
os direitos políticos de qualquer cidadão. 
O documento estabelecia ainda o aumento 
de 11 para 16 do numero de ministros do 
Supremo Tribunal Federal. (...) Finamente, o 
AI-2 abolia todos os partidos políticos então 
existentes. (Skidmore, 1988, p. 101-102)

A formulação do AI-2 encontrou alguma resistência, 
mas Castelo Branco, querendo manter a legalidade, envia 
ao Congresso para ser aprovado. No entanto, vendo que 
a emenda seria rejeitada, foi retirada antes mesmo de ser 
votada, causando protestos da oposição (Neto, 2004). O AI-2 
foi aprovado da mesma maneira que o AI-1. Castelo Branco 
ainda incluiu um parágrafo, na última hora, que impedia a sua 
reeleição. Mas pouco surtiu efeito, ficando evidente o poder 
de Costa e Silva, grande beneficiado no novo ato, avançando 
seu projeto presidencial. Segundo a análise de David Maciel, a 
coesão militar foi mantida, por um acordo de garantir a posse 
dos eleitos, em troca do cancelamento das eleições diretas.

Tal acordo, simbolizado pelo chamado 
“pacto Castelo Branco/Costa e Silva”, foi 
fértil de conseqüências, pois significava 
a ruptura com um aspecto decisivo da 
institucionalidade democrática: no topo da 
burocracia passaria a haver um presidente 
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não-escolhido pela consulta política mediada 
pelo sufrágio universal. Essa mudança reduzia 
drasticamente a abrangência das instâncias 
e dos loci decisivos na escolha do novo 
governante, com um claro esvaziamento do 
papel dos partidos e de seu papel mobilizador 
na sociedade civil. (Maciel, 2004, p. 47)

Mais que isso, o acordo representou a ascensão do 
projeto hegemônico dos militares “duros”, estabelecendo 
sua própria institucionalidade. Posteriormente, algumas 
novas medidas foram adotadas, com o intuito de aprofundar 
alguns pontos do AI-2. “Com o Ato Suplementar nº 4 
(novembro de 1965) criaram-se as regras para a formação 
de novos partidos, que exigiam um mínimo de 120 
deputados e 20 senadores.” (Skidmore, 1988, p. 105). 

Mesmo que o total de cadeiras do Congresso permitisse 
a criação de três partidos, a governo vinha aliciando um 
grande número de políticos em seu partido, a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA), principalmente pelo artifício 
da sublegenda, acomodando vários adversários dentro do 
mesmo partido. Essa situação dificultou a formação do partido 
de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o 
que ocasionou no empréstimo de congressistas ao partido 
oposicionista, para sua obtenção de registro provisório. 
Mesmo com essa questão, os dois partidos conseguiram 
se formar. Ainda seria editado, posteriormente, um AI-3, 
procurando organizar os últimos pontos desta questão.

Os prefeitos das capitais dos estados e de 
outras cidades consideradas de “segurança 
nacional” seriam nos termos do novo Ato, 
nomeados pelos governadores (agora 
eleitos pelas assembléias legislativas). 
(...) Outro dispositivo do AI-3 adiou o 
cronograma para a implementação do novo 
sistema partidário. (Skidmore, 1988, p. 107)
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Face ao avanço político dos ”duros”, e da derrota da 
tática de Castelo Branco em “ceder para acalmar”, levou a 
perda de terreno político dos “moderados”. Castelo Branco, 
procurando recuperar espaço político. A tática adotada, 
leva a hipótese dos “moderados” em procurar estabelecer 
seu projeto hegemônico dentro da institucionalidade dos 
“duros”. Para isso, se realiza uma reforma ministerial, 
além de preparar duas manobras para tentar recuperar-se 
politicamente: afastar militares dos grupos associados 
aos “duros” e minar a candidatura de Costa e Silva a 
presidência. Em relação ao primeiro, mostrava-se um avanço 
político dos “moderados”,  recuperando espaço político.

Castelo retiraria, por exemplo, o general Ururaí, 
notório linha-dura, da chefia do I Exército e lhe 
daria como prêmio de consolação uma vaga 
no Supremo Tribunal Militar. Para substituir 
Ururaí, promovera a quatro estrelas o então 
general-de-divisão Adalberto Pereira dos 
Santos (...). Para comandar a Vila Militar, 
eterno palco de insurreições armadas, 
Castello chamou o general Jurandir Bizarria 
Mamede, um dos mais confiáveis membros da 
chamada “Sorbonne”. Por fim, para a chefia 
do III Exército, designou o general Orlando 
Geisel, outro fiel castellista, desafeto pessoal 
do ministro da Guerra. (Neto, 2004, p. 353)

Costa e Silva não responderia a essa ofensiva, procurando 
manter o cenário favorável à sua candidatura presidencial. 
Mas também procurou manter os “duros” politicamente. 

Trouxe de Washington, onde então atuava 
como adido militar, o general Emílio Garrastazu 
Médici, que viria a ser seu sucessor na 
Presidência da República. Médici assumiu 
o comando da 3ª Região Militar, sediada em 
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Porto Alegre. Ao mesmo tempo, o ministro 
da Guerra impediu que Castello enviasse 
o general Jayme Portella de Mello, seu 
dedicado chefe de gabinete, para uma 
missão no exterior. (Neto, 2004, p. 353)

Em relação à segunda medida, tirar a candidatura 
de Costa e Silva, Castelo Branco não conseguiu realizar 
sua ofensiva. Segundo depoimentos de militares, ele 
pretendia devolver o poder a antiga ordem institucional 
(D’Araujo; Soares; Castro, 1994), possuindo possíveis 
candidatos de sucessão, sendo tanto civis como militares7. 

No entanto, a demora em definir seu candidato, abriu 
espaço para a oficialização da candidatura de Costa e Silva por 
seus aliados mais próximos, como o general Jayme Portella 
de Mello e o tenente-coronel Mário Andreazza (Neto, 2004). A 
notícia pegou o governo de surpresa, mas Castelo Branco, 
querendo manter a unidade do exército, preferiu apoiar sua 
candidatura, desde que o candidato respeitasse o documento 
criado por ele: “Aspectos da sucessão presidencial”. 

[...] impunha cinco princípios básicos a 
serem cumpridos pelos candidatos que 
quisessem contar com o apoio do governo: a 
candidatura deveria ser oficializada no tempo 
certo, teria que necessariamente ser gestada 
no ventre da ARENA, não poderia recorrer 
a pressão militar para se impor, não faria 
nenhum ministério seu centro de propaganda 
e, finalmente, comprometer-se-ia acatar 
os princípios da “Revolução”. Em linhas 
bastante inteligíveis a Costa e Silva, eram 
aquelas as regras do jogo. (Neto, 2004, p. 366)

7-Entre os nomes cogitados por Castelo Branco estavam: o marechal Cordeiro de 
Farias, general Jurandir Mamede, Juracy Magalhães, Pedro Aleixo, Bilac Pinto.
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Costa e Silva, já consolidado em sua candidatura, aceita 
os termos do documento. Ele também “comprometeu-
se” em manter a continuação da política econômica. No 
entanto, a conciliação entre os dois militares desagradou 
as duas vertentes em disputa. Mesmo com o desagrado 
dos primeiros, a este ponto, o projeto político dos “duros” 
havia conquistado o poder hegemônico. Isso se evidenciou 
com a “vitória” de Costa e Silva/Pedro Aleixo na convenção 
da Arena, com 329 votos do total de 361; e posteriormente 
eleito indiretamente , em outubro de 1966, com 295 votos, e 
nenhum contra, devido a retirada do MDB do plenário. No mês 
seguinte, são realizadas as eleições legislativas, com a vitória 
da ARENA, com 277 cadeiras na Câmara e 47 no Senado, 
sobre o MDB, com 132 cadeiras na Câmara e 19 no Senado.

Faltando alguns meses para entregar o mandato ao 
sucessor, Castelo Branco realizaria ainda algumas medidas, 
que consolidavam os “duros”. Uma delas foi a preparação 
de uma nova Constituição.

[...] Castello decretou mais um Ato Institucional, 
o AI-4, que transformava o Congresso 
Nacional, mesmo completamente desfigurado 
pelas cassações, em uma improvisada 
Assembléia Nacional Constituinte. O AI-4 
determinava que os parlamentares em 
final de mandato voltassem do recesso e, 
em apenas um mês e doze dias, votassem 
o anteprojeto de uma nova Constituição, 
encomendado pelo governo a um grupo de 
juristas – Levi Carneiro, Orozimbo Nonato, 
Miguel Seabra Fagundes e Themístocles 
Brandão Cavalcanti. (Neto, 2004, p. 391)

A nova constituição, feita às pressas, acabou por 
oficializar o projeto hegemônico que vinha se consolidando. 
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Uma mudança básica era a eleição indireta 
para presidente. Uma segunda era o aumento 
do controle pelo governo federal dos gastos 
públicos (o Congresso ficava proibido de 
propor leis criando despesas ou aumentar 
despesas propostas pelo governo) (...). 
A terceira eram os amplos poderes dado 
ao governo federal para “a apuração de 
infrações penais contra a segurança nacional, 
a ordem pública e social, ou em detrimento 
de bem, serviços e interesses da União, 
assim como de outras infrações cuja prática 
tenha repercussão interestadual e exija 
repressão uniforme, segundo dispuser 
a lei” (Art. 8). (Skidmore, 1988, p. 119)

No entanto, a nova ordem institucional foi defendida pelos 
“moderados”. “Os castellistas (...) agarravam-se no argumento 
de que o presidente estava cumprindo a antiga promessa de 
“institucionalizar a Revolução”.” (Neto, 2004, p. 395). Outros 
três decretos-leis foram aprovados ao final do governo Castelo 
Branco. O primeiro foi a permissão da instalação do SNI, 
órgão criado no início do governo, em todos os ministérios. 
O segundo foi a “Lei de Imprensa”, que estabelecia a censura, 
a intervenção do governo e a instauração de processo 
sobre o conteúdo divulgado pelos meios de comunicação.  
A terceira foi a instalação da Lei de Segurança Nacional.

A nova lei, inspirada na doutrina da Escola 
Superior de Guerra, amparava-se no binômio da 
“Sorbonne” – desenvolvimento e segurança; 
Ficavam estabelecidas, por exemplo, severas 
punições para acusados de propagandas 
subversivas, de ofender a honra ou a dignidade 
dos chefes de Estado e, ainda, de incentivarem 
greves nos serviços públicos. A justiça militar 
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passava a ter poderes para julgar civis e os 
jornais e revistas podiam ter sua circulação 
suspensa por trinta dias. (Neto, 2004, p. 398)

Como já discutido anteriormente, existem duvidas sobre 
as diferenças entre “moderados” e “duros”, algo que fica 
mais confuso no final do governo Castelo Branco. Autores 
como David Maciel, em sua análise, mostram que as duas 
tendências haviam se unificado (2004). Por sua vez, para 
Lira Neto (2004), esse argumento era uma contradição, 
já que o projeto dos moderados era entregar a antiga 
ordem institucional sem elementos de esquerda, e não a 
institucionalização do projeto hegemônico dos “duros”.

As contestações em relação ao governo Castelo Branco 
era algo que ocorreu entre as próprias forças golpistas, mas 
não somente entre elas. As contestações contra o regime, 
que já vinham desde os primeiros meses, se intensificaram 
com o AI-2. Manifestações de estudantes, contrários ao 
projeto de privatização do ensino superior, começaram 
a intensificar manifestações contra o governo. A Igreja, 
antes apoiadora do golpe, também se colocava contra, 
especialmente na figura de Dom Helder Câmara. Adhemar 
de Barros, que passaria a conspirar contra o governo8, tem 
o mandato de governador cassado por corrupção; e Carlos 
Lacerda, por sua vez, passa a organizar o que seria a Frente 
Ampla. A esquerda, desarticulada com o golpe, começa a se 
reorganizar durante o período. Enquanto o PCB adota a tática 
de luta contra a ditadura, pelo caminho pacífico e em aliança 
com a burguesia, alguns dos grupos de esquerda passam 
a adotar a tática de guerrilha como luta. Também ocorrem 
as primeiras tentativas de guerrilha, como a Operação 
Pintassilgo, a Guerrilha de Três Passos e a Guerrilha do 
Caparaó, mostram que o governo Castelo Branco não foi 
aceito passivamente, havendo contestações e revoltas.

8-Esse objeto de pesquisa conhecido como “A Revolta que Não Houve”.
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Também não se pode deixar de mencionar o papel 
dos EUA, de apoio ao governo Castelo Branco, inclusive 
financeiro com a retomada de investimentos no Brasil, e 
na atuação de Lincoln Gordon na manutenção deste apoio, 
como bem analisado por Carlos Fico em seu livro (2008).

Considerações Finais
Por fim, retomamos a pergunta levantada inicialmente: 

havia uma disputa entre “moderados” e “duros”? Mesmo 
que em determinados momentos tanto “duros” como 
“moderados” não tivessem divergências entre si e até se 
concordassem, como a prorrogação do mandado do Castelo 
Branco, ou no desenvolvimento de um modelo econômico 
associado-dependente, seus projetos hegemônicos tinham 
diferenças, tanto em projeto econômico, mais nacionalista 
dos “duros” e mais liberal dos “moderados”, ou em seus 
projetos políticos, de uma nova institucionalidade nos 
“duros”, ou de uma “limpeza de área” e devolução de poder 
ao civis,  pela antiga ordem dos “moderados”  num primeiro 
momento. 

Ou seja, “moderados” e “duros” possuíam projetos 
hegemônicos próprios, e que depois da vitória do golpe 
civil-militar, passaram a  disputar o poder entre eles. Mas, 
as contestações não ficaram restritas aos dois grupos em 
relação aos seus projetos hegemônicos, havendo outros 
grupos políticos, tantos entre os que haviam apoiado o 
golpe, como os que foram derrotados, com seus projetos 
próprios. Por fim, houve uma disputa entre “moderados” e 
“duros”, mesmo que não houvessem divergências, havia 
diferenças entre seus projetos hegemônicos; como também 
contestações aos projetos dos dois grupos em questão.
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MACHADO DE ASSIS E AS ESCOLAS LITERÁRIAS
MACHADO DE ASSIS AND THE LITERARY SCHOOLS

Quanto ao que se refere às escolas literárias - ou 
estilos de época - em um de seus principais 
momentos, o ensaio “O ideal do crítico”, de 

Machado de Assis, assim procura se posicionar acerca 
de como deve ser a crítica que se queira bem realizada: 
“É preciso que o crítico seja tolerante, mesmo no terreno 
das diferenças de escola: se as preferências do crítico são 
pela escola romântica, cumpre não condenar, só por isso, 
as obras-primas que a tradição clássica nos legou, nem as 
obras meditadas que a musa moderna inspira; do mesmo 
modo devem os clássicos fazer justiça às boas obras dos 
românticos e dos realistas, tão inteira justiça, como estes 
devem fazer às boas obras daqueles.” 

A mensagem que, deste fragmento, logo salta aos nossos 
olhos é que se faz bastante necessário que o crítico - para 

*Graduado e Licenciado em Letras, Pós-graduado em Literaturas de Língua Portuguesa 
pela UNESA, Rio de Janeiro. Mestrando na UERJ.

Machado entendia que cabia à crítica, 
também, apontar caminhos para os escritores.
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que sua crítica seja equilibrada e o mais acertada possível - 
procure se colocar numa situação/posição de distanciamento 
do momento, do meio e da possível escola estilística à qual 
este possa vir a pertencer. Ou seja, é preciso que se faça 
presente o máximo de imparcialidade em seus julgamentos 
e suas afirmações acerca das obras postas em análise. 
Segundo o próprio Machado, em outra parte desse mesmo 
ensaio: “Não lhe é dado defender nem os seus interesses 
pessoais, nem os alheios, mas somente a sua convicção, e 
a sua convicção deve formar-se tão pura e tão alta, que não 
sofra a ação das circunstâncias externas.”

Em um outro trecho desse mesmo texto, Machado torna a 
reforçar essa ideia da necessidade da procura incessante pela 
máxima imparcialidade; defendendo que o crítico precisa, 
a todo custo, manter-se pairando sobre tudo e todos: “O 
crítico deve ser independente, — independente em tudo e de 
tudo, — independente da vaidade dos autores e da vaidade 
própria. (...) A profissão do crítico deve ser uma luta constante 
contra todas essas dependências pessoais, que desautoram 
os seus juízos, sem deixar de perverter a opinião. Para que 
a crítica seja mestra, é preciso que seja imparcial, — armada 
contra a insuficiência dos seus amigos, solícita pelo mérito 
dos seus adversários.”

Machado de Assis era o tipo de crítico que acreditava 
no papel da crítica como sendo uma missão a cumprir, não 
apenas produzindo comentários sobre aquilo que foi escrito, 
mas também apontando possíveis rumos para os escritores: 
“Estabelecei a crítica, mas a crítica fecunda, e não a estéril, 
que nos aborrece e nos mata, que não reflete nem discute, 
que abate por capricho ou levanta por vaidade; estabelecei 
a crítica pensadora, sincera, perseverante, elevada, — será 
esse o meio de reerguer os ânimos, promover os estímulos, 
guiar os estreantes, corrigir os talentos feitos; condenai o 
ódio, a camaradagem e a indiferença, — essas três chagas 
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da crítica de hoje, — ponde em lugar deles, a sinceridade, a 
solicitude e a justiça, — é só assim que teremos uma grande 
literatura.” 

O próprio Machado irá aprender com várias dessas suas 
assertivas, não será mera coincidência que, em muitas de 
suas obras, veremos diversas de suas ideias e colocações 
como crítico, sejam elas positivas ou negativas, serem 
reafirmadas em forma de personagens, cenas ou tramas. 

Machado aprendeu com a própria visão crítica e utilizou-
se dessas suas observações em seu trabalho autoral, 
endossando práticas e ferramentas dos mais diversos estilos 
de época, seja numa utilização aprovadora, desaprovadora e/
ou ridicularizante. Como um exemplo claro disso, podemos 
afirmar que não serão poucas as vezes em que Machado, em 
várias de suas obras, zomba do cientificismo, do positivismo, 
dos determinismos e do discurso – cada vez mais poderoso 
– da Ciência do século XIX, numa nítida crítica mordaz ao 
Realismo e ao Naturalismo. 

Há ainda outro exemplo que pode ser citado aqui: 
tal qual como proclama em seu “O ideal do crítico”: “A 
tolerância é ainda uma virtude do crítico”, também faz com 
que o temperamento de sua personagem Conselheiro Aires 
- descrito pelo narrador, no capítulo XII de “Esaú e Jacó” - 
seja a mais perfeita tradução dessa ideia de moderação e 
tolerância defendida pelo crítico Machado. 

Por outro lado, ao mesmo tempo, também são perceptíveis, 
por exemplo, as influências abonadoras do Realismo em seus 
romances e contos. Isso demonstra o quanto Machado pôs 
em prática, para si mesmo, aquilo que tanto pregou como 
crítico: que os escritores deveriam ser guiados pelas críticas 
bem realizadas, sejam elas críticas positivas ou até mesmo 
negativas, sobre determinadas obras e/ou escolas literárias.
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Gustavo Bernardo (2011) chega a afirmar que Machado 
brinca com os clichês, os termos e as fórmulas tanto do 
Romantismo quanto do Realismo, para, no entender dele, 
“melhor quebrar a espinha destes estilos e assim construir a 
sua obra única”. Visão idêntica à dele tem Afrânio Coutinho 
que afirma:

Tendo atravessado os estilos romântico, 
naturalista, parnasiano, simbolista, Machado 
de Assis logrou escapar dos rigores das 
escolas. Compreendendo-as todas muito bem, 
por havê-las estudado teórica e praticamente; 
tendo sedimentado a sua concepção literária 
pelo estudo da arte clássica de todos os 
tempos, soube manter-se equidistante, 
atravessando às escolas com independência, 
absorvendo o que de aproveitável cada uma 
oferecia, sem se deixar levar pelos excessos, 
que deformam a sadia visão artística e 
prejudicam a realização de uma obra perene 
e universal. (COUTINHO, 1966, p.27)

Coutinho (1966) chega até mesmo a nomear essa 
personalização alcançada pela escrita machadiana de 
Teoria do Molho. Segundo ele, Machado soube muito bem 
selecionar e aproveitar elementos de escolas literárias 
diversas, principalmente do Romantismo e do Naturalismo 
(tal como foi dito também por Gustavo Bernardo), para forjar 
o seu próprio estilo.

Essa visão de que cada estilo de época possui tanto 
acertos quanto defeitos e que é preciso o crítico saber separá-
los, sem condenar de forma completa determinadas escolas 
literárias e seus autores aparece nesse mesmo ensaio “O 
ideal do crítico”. Essa ideia de que deve-se saber separar joios 
de trigos acaba por significar que não só Machado defende 
que a flexibilização e a relativização devem estar presentes 
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num olhar mais arguto do crítico, mas que também se possa 
usufruir de cada lição que esses pretensos erros e acertos 
possam trazer, para serem aprendidas e possivelmente 
aplicadas em estudos e/ou criações artísticas futuras.

Neste seu mesmo ensaio, “O ideal do crítico”, Machado 
afirma justamente isso: que é necessário não jogar tudo à 
fogueira e, sim, que o crítico tenha uma postura tolerante e 
flexível frente a cada autor ou escola literária estudada: “A 
crítica que, para não ter o trabalho de meditar e aprofundar, 
se limitasse a uma proscrição em massa, seria a crítica da 
destruição e do aniquilamento.” O que pode ser reprovado, 
segundo Machado, são, isto sim, algumas práticas 
características de cada escola específica, como, por exemplo, 
a colocação do índio como herói nacional no Romantismo, ou 
a poética obcecada pela realidade do Realismo, ou até mesmo 
a escrita repleta de teorias cientificistas do Naturalismo.

Esse olhar refinado e relativizador do Machado crítico 
vai ajudar bastante ao Machado escritor a escolher aquilo 
que deve ou não ser utilizado em seus escritos. E mais: irá 
mostrar, a partir das experiências que o rodeiam ou que o 
antecederam, que ele pode, sim, baseado nestas, forjar o seu 
próprio estilo enquanto criador.

Segundo o professor Gustavo Bernardo (2011), Machado 
de Assis não deve ser enquadrado em nenhum dos estilos de 
época, sejam aqueles que o precederam ou os de sua época, 
nem mesmo no estilo chamado de Realismo, muito menos 
ainda ser intitulado, como se consagrou denominar, de “pai 
do Realismo brasileiro”. No entendimento dele, Machado 
de Assis é “apenas” machadiano, ou seja, possuidor de 
uma estilística totalmente peculiar. E ele explica essa sua 
definição:

Ao rir amargamente do positivismo, do 
cientificismo, do evolucionismo, em suma, 
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do dogmatismo do seu tempo, evitando 
quaisquer louvações tanto à direita quanto 
à esquerda, Machado de Assis equilibra 
amargura e amenidade de um modo tão único 
que todos o entendemos como “machadiano” 
(BERNARDO, 2011, p.38)

Percebamos que, ao optar por ser “machadiano”, Machado 
não só não se encaixa em quaisquer das escolas literárias 
do século XIX, mas também se afasta do cientificismo, da 
euforia científica, da crença cega na Ciência de seu tempo. 

Esse estilo totalmente pessoal confere originalidade 
a Machado de Assis nos dois sentidos: no estilístico e no 
ideológico. Tanto ele é o autor que não permite que suas obras 
fiquem impregnadas da ortodoxia dos preceitos cientificistas 
de sua época, quanto ele se ergue como a única voz que 
não assina embaixo do que diz a Ciência. Não sendo realista 
nem naturalista. Machado seria, como vimos, “machadiano”. 
Sua obra não se encontra presa aos ditames imperiosos da 
“deusa” ciência, nem em seu conteúdo nem em seu estilo. 
Afrânio Coutinho concorda totalmente com essa visão e 
afirma: 

A matéria-prima pode vir de onde for possível, 
mas ao bom artista cabe transformá-la, 
transfigurá-la, imprimir-lhe um cunho peculiar, 
graças ao tempero com o molho de sua fábrica. 
Isso é essencial para a compreensão da arte 
machadiana. (COUTINHO, 1966, p.35)

Num ponto, uma quantidade bastante expressiva de 
críticos da obra de Machado parece concordar: ele não pode 
ser colocado no grupo de escritores realistas. 

Gustavo Bernardo (2011) o exclui totalmente desse grupo, 
enquanto Afrânio Coutinho (1966) e José Guilherme Merquior 
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(1977) o afastam do Realismo, porém de maneira diferente. 
Coutinho nega que Machado seja um típico realista e prefere 
chamá-lo de realista impressionista. Já Merquior o classifica 
somente como um escritor impressionista. Muito embora 
esses dois autores o enquadrem num determinado estilo, 
acabam por concordar com Gustavo Bernardo no fato de que 
Machado foi original, criou a sua própria escrita e se afastou 
das principais escolas literárias do século XIX.

O crítico José Veríssimo, no século XIX, época em que 
Machado ainda vivia e produzia, foi um dos primeiros a rejeitar 
rotular Machado de Assis de “realista”:

Não pertencendo a uma escola, ele não poderá 
ser classificado consoante a estética de cada 
uma delas. Escrevendo ao sabor de sua 
inspiração e do seu talento, somente o modo 
por que executou a sua obra lhe será levado 
em conta no juízo final da nossa história 
literária (in Machado, 2003, p.21)

Antônio Cândido também nos fala da originalidade e da 
singularidade de Machado:

Se voltarmos porém as vistas para Machado 
de Assis, veremos que esse mestre admirável 
se embebeu meticulosamente da obra de 
seus predecessores. A sua linha evolutiva 
mostra um escritor altamente consciente, 
que compreendeu o que havia de certo, 
de definitivo, no que havia lhe precedido. 
Esta é uma das razões de sua grandeza: 
só os medíocres continuam o passado, 
porém ele aplicou o seu gênio em assimilar, 
aprofundar, fecundar o legado positivo das 
experiências anteriores. Este é o segredo 
da sua independência em relação aos 
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contemporâneos europeus, do seu alheamento 
às modas literárias de Portugal e França. Esta, 
a razão de não terem muitos críticos sabido 
onde classificá-lo. (CANDIDO, 2009, p.436-7)

Luiz Antonio Aguiar reafirma, de forma categórica, 
o que todos esses críticos machadianos, anteriormente 
citados, falam, ou seja, que a escrita de Machado é única, 
incomparável e impossível de ser enquadrada em qualquer 
escola literária:

Proclamam meias-verdades um tanto simplórias os que o 
chamam de realista. Ele foi tanto um radicalizador do Realismo 
como alguém que, em sua obra, superou-o. Não há termos 
fáceis de comparação entre a obra que Machado oferecia ao 
público e o que estavam produzindo seus contemporâneos 
(AGUIAR, 2008, p.47)

Ainda sobre Machado poder ser classificado como 
realista ou não, ao analisar o livro Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, Luiz Antonio Aguiar (2008) faz importantes 
questionamentos: “como poderia ser realista um romance em 
que sobressaem a eclipse e a fragmentação”. “Como poderia 
ser realista uma narrativa em que é um defunto-autor que a 
protagoniza e narra?”

Para complementarmos essa pequena amostragem de 
analistas que recusam o rótulo realista para o bruxo do Cosme 
Velho, Sebastião Rios Jr. (1998) nos recorda que o próprio 
Machado de Assis posicionou-se por várias vezes, em seu 
próprio nome ou através de suas personagens, contrário ao 
realismo e, muitas vezes, de forma absolutamente categórica.

Para concluirmos, percebemos, a partir de todos os 
nossos estudos sobre o Machado crítico e o Machado 
escritor, que é claramente perceptível que o primeiro não só 
auxilia muito – não só a Machado, mas a todos os estudiosos 
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em geral - na compreensão dos panoramas, em pleno século 
XIX, tanto da crítica literária quanto dos estilos de época, mas 
também acaba por construir o próprio estilo peculiar que 
tanto irá fazer com que Machado se sobressaia sobre todos 
os demais escritores da sua e das épocas posteriores. Esse 
olhar crítico aguçado de Machado e essa sua originalidade 
rara serão elementos primordiais na sólida construção de 
seu nome como sendo o do maior escritor brasileiro de todos 
os tempos.
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O presente trabalho trata de questões que dizem respeito aos homens gays, 
entre as quais a homofobia. Entretanto, esse preconceito atinge ainda mais os 
chamados gays afeminados (ou efeminados), aqueles que não se enquadram 
em padrões de masculinidade, sofrem mais violência e são discriminados 
inclusive por outros homossexuais. Uma das propostas dos grupos que 
denunciam o preconceito contra gays afeminados é questionar a raiz dos 
desejos e preferências sexuais, desmistificando a ideia de que a rejeição 
contra homens considerados femininos seja simplesmente uma questão 
de gosto pessoal. Também procura levantar questionamentos a respeito da 
noção de heteronormatividade, ou seja, a ideia de que os seres humanos 
são naturalmente heterossexuais e devem se comportar de acordo com 
uma concepção binária de gêneros, onde as mulheres são “femininas” e os 
homens, “masculinos”.  Também reflete sobre a misoginia, que entende a dita 
feminilidade como algo inferior, indesejável, ao contrário da masculinidade, 
que é considerada uma característica de força e superioridade. Por causa da 
relação que culturalmente se faz entre ser mulher e feminina e ser homem e 
masculino, a hierarquização desses papéis traz privilégios para os homens, 
sobretudo aqueles que se encaixam nos padrões preestabelecidos pela 
heteronormatividade

This work deals with issues that relate to gay men, including homophobia. 
However, this prejudice further reaches the so-called effeminate gay, those who 
do not fall into manhood standards suffer more violence and are discriminated 
against even by other homosexuals. It also seeks to raise questions about the 
concept of heteronormativity, in other words the idea that humans are naturally 
heterosexual and should behave according to a binary conception of gender, 
onoude women are "feminine" and men male”. It also reflects on the misogyny 
that understands  the said femininity as something inferior, undesirable, unlike 
manhood, which is considered a feature of strength and superiority. Because 
of the relationship that  is culturally  made between a woman and a man and 
female and male, the ranking of these roles brings privileges to men, especially 
those who fit the standards previously established by the heteronormativity. 
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GAYS AFEMINADOS: DESCONSTRUINDO 
PARADIGMAS HETERONORMATIVOS

EFFEMINATE GAYS: DISMANTLING HETERONORMATIVE PARADIGMS 

A partir dos começos da década de 1980, teve início, 
nos Estados Unidos, o que hoje entendemos 
propriamente por movimento gay. Tratava-se, 

em grande medida, de uma resposta à política social do 
Estado norte-americano, com relação à epidemia da AIDS, 
que então fazia suas primeiras vítimas. A então denominada 
“peste gay” só fez aumentar o preconceito cada vez maior 
da sociedade em relação aos homossexuais. A chamada 
“política de inclusão”, então desencadeada, pretendeu 
apresentar homossexuais, bissexuais e transgêneros como 
engrenagens de uma sociedade “de todos nós”, uma visão 
dita inclusiva, mas que, na realidade, funcionava apenas para 
legitimar e naturalizar a heteronormatividade, representada 
pela figura do homem branco, macho e ocidental. 

*Bacharel e Licenciado em História pela UFRJ. Especialista em Sociologia Urbana pela UERJ. 

Apesar de inegáveis avanços, persistem, em determinados 
segmentos sociais, o preconceito e a rejeição.
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Entretanto, os chamados gays afeminados recusaram 
esse paradigma normativo e procuraram através de 
discussões e polêmicas fazer ouvir a sua voz, defendendo 
o ponto de vista de que não somente é válido ser diferente, 
bem como é fundamental tomar uma posição e mostrar que 
aqueles indivíduos que a sociedade tenta tornar invisíveis 
estão cada vez mais se unindo, mobilizando e reivindicando 
ação. 

Assim, nasceu um movimento gay diferenciado, como 
uma tentativa de contestar e enfrentar a heteronormatividade 
homofóbica da maior parte da sociedade, inclusive do 
movimento gay tradicional. Segundo o ponto de vista dessa 
nova militância gay, ser homossexual, lésbica, bissexual ou 
transexual e ser gay afeminado não é a mesma coisa.

A primeira definição diz respeito à sexualidade de um 
indivíduo, seu gênero e orientação sexual, enquanto a 
segunda, além desses componentes, compreende também 
e principalmente sua atitude, em caráter desafiador ao 
comportamento instituído e aceito pela sociedade. A atitude 
afeminada adota a noção de feminilidade, fazendo uso da 
mesma para destacar a “norma” daquilo que é “normal”, seja 
hétero ou homossexual.

Essa atitude “marginal”, e mesmo o orgulho da 
condição afeminada, é fundamental para a compreensão 
do papel desempenhado pelo gay afeminado no contexto 
homossexual em que está incluído. Trata-se de uma forma 
de comportamento crítica ao conservadorismo dominante 
na sociedade e no Estado, inclusive na agenda LGBT, que 
pretende uma política inclusiva sem uma real transformação 
social para todos, e não apenas para sujeitos e corpos aceitos 
no âmbito de padrões estéticos e morais considerados 
adequados pela sociedade dominante.
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Os efeminados (...) cuja nomenclatura mais conhecida 
e paradigmática é “bicha”, é superada em feminilidade pela 
“bicha pintosa”, compartilhando o mesmo campo semântico 
com designações como “mona” (termo afro) ou “marica” 
(portunholismo menos difundido), constituindo a tipologia 
sexual do “homossexual passivo”. Para se reconhecer aquele 
que pode se desempenhar alternativamente como ativo e 
como passivo, essa peculiaridade vai ser exprimida pelo 
termo (já ultrapassado) “entendido” e hoje pelo anglicismo 
“gay”. Próximo ao campo do antigo homossexual “ativo” 
aparece modernamente o paradigma do “gay macho” – 
radical em sua representação máscula, mas flexível nas 
suas práticas sexuais. No sistema mais clássico, esse “gay 
macho” confundir-se-ia, à primeira vista”, com o “enrustido”, 
para quem a manutenção do estereótipo viril não deriva 
explicitamente de sua assunção consciente, mas do temor 
de que se descubram suas inclinações homoeróticas. 
(PERLONGHER, 1987: 149-150)

Daí,os epítetos de “esquisito”, “viado” (1), “maricas”, 
“bicha” etc., de que os gays afeminados são alvo desde 
cedo, ainda mesmo na infância ou na adolescência por 
parte da grande maioria da sociedade, expressa, muitas 
vezes, na família, na escola, na igreja, por meio da mídia, dos 
espetáculos cômicos televisivos, cinematográficos, teatrais 
etc., apesar de uma certa “censura”, vigente em alguns meios 
ligados ao “politicamente correto”.  A propósito, destacamos 
testemunhos ou depoimentos de dois gays afeminados, 
militantes da causa, recolhidos em um interessante artigo 
publicado na internet, e que podem ser lidos ao longo do 
presente trabalho (2).     

 “Desde o primário eu já era ‘xingado’ de gay, bicha, 
boiola e afins pelas outras crianças justamente por ser mais 
delicado e ter trejeitos que os outros meninos não tinham. 
Na época, eu até tinha alguma noção da minha sexualidade, 
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mas só fui me dar conta de que esses estereótipos existiam 
muito tempo depois. Até o fim da escola, eu me policiava 
para não dar tanta pinta, porque sabia que isso ia ser motivo 
para me exporem. Me assumir e levantar a bandeira enquanto 
afeminado é, para mim, um ato de resistência.” (Depoimento 
de Bruno Fortunato Lopes, estudante, 23 anos)

“Na verdade, muito antes de eu me entender como um 
garotinho afeminado, desde a infância, foram as pessoas 
que perceberam isso e sempre me apontaram. Com o passar 
dos anos, à medida que eu fui crescendo, isso ficou mais 
intenso e já não eram só os olhares, mas tinham também 
as palavras ou os ‘xingamentos’. Família, escola, igreja, em 
qualquer lugar. Isso fez uma completa bagunça na minha 
cabeça, porque eu não entendi muito bem meus desejos 
e a ligação que eles tinham com o meu jeito de ser. Eu só 
consegui tomar ‘controle’ da situação e me entender como 
afeminado e como gay a partir dos 16 anos. Mas até lá, ou até 
depois disso, eu sempre tive muitos conflitos no ambiente 
familiar e escolar e digamos que os conflitos nunca acabam, 
eles apenas diminuem. Então ser afeminado pra mim significa 
muita coisa. Significa resistência, coragem, vida. Significa 
liberdade! Porém, sabemos que não somos livres, não 
totalmente, e ainda há muito o que se desconstruir no sistema 
que vivemos...” (Depoimento de Luís Gomes, estudante, 22 
anos.

A figura do “viado”, no entender de alguns gays 
afeminados, simbolizaria uma das traduções possíveis da 
atitude afeminada ao recuperar o caráter transgressor desse 
comportamento. Segundo essa militância gay “marginal’, os 
homossexuais afeminados desviam-se do caminho imposto 
como único e natural pelo sistema, a fim de repensar a 
história da sexualidade e suas heranças culturais sob um viés 
transgressor, e não, como fazem determinados historiadores 
e/ou militantes gays tradicionais, ao tentar passar para a 



 133 TEMA

sociedade uma mensagem “positiva” da homossexualidade, 
e para quem a importância de um indivíduo é medida em 
termos da sua contribuição para a sociedade, seja no campo 
da filosofia, das artes, das ciências ou até mesmo militares, 
este último como exemplo de coragem e “macheza”(3).

“O movimento LGBT, apesar de todas as suas falhas, é 
importante, mas precisa ser revisto e problematizado. Porém, 
não posso dizer que ele faz muito pelos gays afeminados; 
aliás, ele faz o quê? Os gays afeminados ainda são motivo 
de piada pra mídia, são motivo de vergonha na rodinha 
social dos gays machos, são a escória dos homossexuais. E 
quanto mais afeminado você é, menos respeito você merece. 
É nojento o descaso. Há muito enfrentamento e resistência 
pela frente.” (Depoimento de LG)

A AIDS foi um divisor de águas para que muitos destes 
militantes resolvessem partir para uma atividade política 
através de ações coletivas, como, por exemplo, as paradas 
gays, a fim de dar visibilidade ao movimento. Manifestações e 
protestos também serviram para registrar a ação da epidemia 
em seus próprios corpos e comunidades. A sociedade 
patriarcal logo percebeu que o afeminamento por parte de 
homens gays era desafiador, antiestablishment até certo 
ponto. Quase todos os principais ativistas eram homens 
brancos – ainda não existia o conceito de cis (4) na época. 
É importante destacar que a naturalização das identidades 
cis produz privilégios diretamente percebidos na medida em 
que pessoas cis não precisam ter sua identidade legitimada 
pela ciência, nem estão classificadas como doentes mentais 
em documentos médicos oficiais (como ocorria com os 
homossexuais até pouco tempo), não sofrem privações 
jurídicas de existência em documentos oficiais, não são 
vítimas de violência transfóbica e cissexista, não precisam 
dar explicações sobre suas identidades, não são vistas 
como pervertidas pela sociedade em geral e nem têm sua 
sexualidade confundida com seu gênero.
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“Eu não preciso demonstrar nenhum ato de afeto com 
outro gay para sofrer homofobia, basta eu andar na rua sendo 
eu mesmo para estar em risco. Aqui o que está em jogo 
não são mais minhas atitudes para com outro homem, mas 
meu comportamento enquanto não homem. É aí que mora o 
privilégio.” (Depoimento de BFL)

A importância do papel desempenhado pelo gay 
afeminado não é a de criar uma identidade própria, por meio 
de imagens positivas ou negativas do homossexual, mas a 
de buscar imagens plurais, que representem uma democracia 
real de sujeitos e corpos diversos. O comportamento 
afeminado tenta mostrar, na realidade, um orgulho de suas 
próprias imagens desviantes de uma norma majoritária, 
atacando não só os fundamentalistas, religiosos ou não, 
defensores de uma sociedade heterossexual, mas também 
os gays que a apoiam.

Não se pode esquecer também a revolução que a internet 
trouxe ao se posicionar como um repositório de redes sociais 
e sites de relacionamento, afetando principalmente os corpos 
das pessoas, o embate físico, as relações sexuais, como 
as postagens de nudes, por exemplo. Por outro lado, sites 
ou chats de relacionamento gay muitas vezes reforçam o 
preconceito contra gays afeminados, como se poderá ver nos 
perfis colhidos em uma rede social de homossexuais, de modo 
mais ou menos aleatório, e expostos no final deste artigo (5). A 
mobilização de grupos de gays afeminados a que assistimos 
nos últimos anos é um fenômeno específico e especialmente 
novo, que enfrenta os desafios de uma sociedade envolvente 
predominantemente machista e homofóbica, e elegeu o 
patriarcalismo e a heteronormatividade branca como padrões 
sociais dominantes. 

É o corpo e suas transformações que está no centro 
de qualquer tentativa de definição de gênero ou orientação 
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sexual e sobre relacionamentos contemporâneos. Ser 
gay afeminado não se trata especificamente de um papel 
sexual, mas igualmente passa por ele, tendo inúmeras vias 
de escape. Por sua vez, também apresenta o corpo como 
dispositivo principal, questionando o papel da imagem do 
homossexual nos dias atuais, lidando com questões de 
identidade, procurando estabelecer uma relação entre gênero 
e orientação sexual.

O papel do movimento gay foi o de trazer diferentes 
olhares, diferentes percepções que não temos como controlar 
nem prever. Tanto melhor se ele for capaz de trazer um 
debate público para questões como preconceito, papel da 
arte e da mídia. Apesar dos inegáveis avanços, o cenário gay 
contemporâneo (mesmo no âmbito da inclusão normativa, 
como, por exemplo, a permissão para a realização de 
casamentos entre pessoas do mesmo sexo) ainda enfrenta 
preconceito, julgamento e rejeição em muitas frentes. É 
nesse cenário que o comportamento gay afeminado se faz 
presente e é para esta sociedade que ele deve se comunicar 
e se fazer diligente, num esforço de provocação e reflexão 
sobre preconceitos e clichês.

Por Uma Pedagogia do Desejo

A partir da eclosão, nas décadas de 70 e 80 do século 
passado, de um movimento gay no Ocidente capitalista, o 
discurso dominante da comunidade homossexual pautou-
se pela afirmação da diferença como pressuposto da 
existência, postura, aliás, adotada por outros movimentos e 
manifestações de minorias, como os negros e as mulheres. 
Assim, os militantes e divulgadores desses movimentos 
procuraram enfatizar as particularidades culturais, como 
sexo, gênero, raça, língua, opção política etc., ao invés de 
afirmar a humanidade do ser primeiro, para depois buscar sua 
variedade como identidade particular, como ensina Deleuze .
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A partir da queda do muro de Berlim, em 1989, e da 
dissolução da União Soviética, em 1991, quando ficou 
marcado o fim da Guerra Fria, surgiram os prognósticos do 
fim da História, o fim das ideologias, o fim das utopias, o fim 
dos modelos de análise teórica baseados em classes sociais 
e, com isso, a repulsa a qualquer ideia de se ver o mundo 
como uma totalidade, categoria essa equivocadamente 
associada ao totalitarismo, à primazia do coletivo sobre o 
indivíduo, verificadas nas experiências do nazismo alemão 
e do stalinismo. (BARRADAS, 2015:70). Ou, como explica 
Chantal Mouffe, 

Não há muito tempo diziam-nos, ao som de 
grandes fanfarras, que a democracia liberal 
tinha vencido e que chegáramos ao fim da 
história. Mas aí, longe de ter proporcionado 
uma transição suave par a democracia 
pluralista, em muitos locais o colapso do 
comunismo parece ter aberto caminhão a um 
ressurgimento do nacionalismo e à emergência 
de novos antagonismos. Os democratas 
ocidentais assistem a diversos conflitos 
étnicos, religiosos e nacionalistas que 
pensavam pertencer a eras passadas. Em vez 
da apregoada “nova ordem mundial”, da vitória 
dos valores universais e da generalização de 
identidades “pós-convencionais”, assistimos 
a uma explosão de particularismos e a um 
crescente desafio no universalismo ocidental. 
(MOUFFE, 1996:11)

Nesse sentido, os militantes gays partiram para uma crítica 
social radical e procuraram dar ênfase aos particularismos, 
sobretudo à orientação sexual, daí originando-se polêmicas 
e discussões infindáveis sobre se um indivíduo já nasce 
homossexual ou se a homossexualidade é adquirida ao longo 
da vida, ou seja, se é uma produção cultural, resultado de 
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determinadas condições de existência, materiais, sociais e 
psicológicas. 

A comunidade gay ocidental optou pelo comportamento 
“desviante”, abandonando o chamado “armário” para 
assumir um sentido de pertencimento a uma comunidade 
ampla, estabelecendo uma distância em relação à 
heteronormatividade dominante.

Tal estratégia de resistência encontrou seu momento 
heroico e deflagrador no Levante de Stonewall (6), em que 
o grupo passou a ser caracterizado como uma “minoria”. 
Entretanto, tal estratégia se mostraria insuficiente para o 
delineamento do gay afeminado, sobretudo o entendimento 
da “feminilidade” como elemento de composição desses 
sujeitos sociais, e não como meio de expressão a serviço 
de uma causa.

A busca pela estranheza de comportamento (trejeitos, jeito 
de andar, modos de falar e vestir, etc.) constituiu-se em uma 
ferramenta muito mais eficaz. Dentre as estratégias utilizadas 
no momento de afirmação do movimento gay, a partir do final 
da década de1960 até meados dos anos 1990 – momento de 
afirmação do movimento gay, época de reivindicação por 
direitos civis, de luta contra o obscurantismo provocado pela 
AIDS e pelo conservadorismo moral, e de consolidação de 
uma “imagem” pública – é então que surge a sigla LGBT –, 
uma das estratégias mais utilizadas pelos gays afeminados 
foi a de referenciação histórica da diferença identitária, 
recusando o patriarcalismo e a heteronormatividade como 
padrões sociais hegemônicos, tomando a estranheza, o 
extravagante e o bizarro – signos de uma identidade não 
normativa – como uma referência e um estilo de vida.

Pode-se afirmar que, para os homens gays afeminados, 
importou menos a nota de escândalo do que a investigação 
de contextos de intolerância, a desconstrução de estereótipos 
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e a afirmação de um novo sujeito oscilante em seu furor 
libidinal, para quem as armadilhas do sexo e do desejo são 
o verdadeiro desafio.

A eclosão e a posterior afirmação do movimento gay nas 
sociedades capitalistas ocidentais entre os anos1960/1990 
coincide com uma época de liberação sexual, de importantes 
mudanças históricas, no bojo do controvertido pós-
modernismo.

Assim, o que se denomina de capitalismo contemporâneo 
ou pós-moderno é o atual estágio do sistema produtor de 
mercadorias, cujas origens remontam à década de 1960, 
onde o sistema capitalista começou a adquirir uma forma 
globalizada, valendo-se da evolução das novas tecnologias da 
informação e da comunicação, inaugurando uma nova ordem 
econômica mundial. A partir dos anos 1970, os processos 
informacionais vêm se constituindo com a base técnica para 
que o modo de produção capitalista redirecionasse seu foco, 
até então sobre a produção, em direção aos serviços e ao seu 
suporte ideológico-cultural. (BARRADAS, 2015:85) 

O movimento gay passou, então, a inserir-se na causa 
mais geral da luta por direitos civis de “minorias” oprimidas 
(homossexuais, negros, mulheres), sem perder, porém, sua 
especificidade, e obtendo aparente aceitação por parte do 
establishment, inclusive porque o contexto de afirmação 
gay era de franca rejeição, por conta da paranoia da AIDS, 
entendida à época como um “câncer” ou “peste gay”. Até 
este momento, final da década de 1980, o movimento gay 
vinha sustentado ideologicamente em um difuso sentimento 
de pertencimento a um grupo específico, independente, 
marginal, periférico.

No momento em que se deu essa ruptura, impôs-se ao 
movimento gay recorrer politicamente a figuras históricas 
ou a ídolos da cultura pop (como os astros David Bowie 
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e Fred Mercury e a cantora Madonna) a fim de facilitar o 
reconhecimento de uma nova esfera social e cultural na 
luta pelo reconhecimento social, pela não estigmatização. 
Entretanto, tal inserção na sociedade de consumo não se 
fez sem contradições, na medida em que ser gay implica 
viver em um mundo sem prescrições, tais como ser outro 
que não o macho hétero ou a mulher procriadora, mas com 
as eternas restrições, não mais biológicas, econômicas ou 
culturais, mas fundamentalmente de ordem política. Se o ódio 
homofóbico tem algum fundamento, que ele seja explicitado 
como uma tentativa de domesticação política e existencial 
e de ocultação social do fetiche do trabalho na sociedade 
capitalista. 

"(...) o trabalho na sociedade capitalista 
está para além de sua função ontológica de 
sociometabolismo com a natureza – para 
produzir e reproduzir as bases materiais 
necessárias à subsistência humana –, mas, 
sim, possui uma função específica, a de 
produzir bens de troca para o mercado. 
Cabe lembrar que a finalidade precípua do 
processo de produção capitalista não é nem 
simplesmente a fabricação de produtos – valor 
de uso – nem simplesmente a de produzir 
mercadorias – valor de uso que possui 
valor de troca –, mas produzir um crescente 
excedente, com a finalidade de maximizar o 
lucro e acumular capital, no seu processo 
incessante de valorização do valor que se 
efetiva através da apropriação do tempo de 
trabalho não pago.  (BARRADAS, 2015:23)"

Assim, na atualidade, o movimento gay tradicional 
vive uma contradição, na medida em que ora é elogiado 
pela luta contra a censura e os conservadorismos, ora é 
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condenado como mais uma peça do “sistema”. O aspecto 
novo estaria representado pelos homossexuais afeminados 
que oscilam em meio às disputas sobre a condição gay e 
sua estigmatização em uma sociedade que já foi chamada 
“do espetáculo”, ou “do controle”, mas, ao mesmo tempo, 
recorrem a atitudes e comportamentos “pós-modernos”, que 
rompem barreiras entre gêneros, classes, épocas, estilos, 
ao mesmo tempo em que desnaturalizam e denunciam a 
instância dominante heterossexual normativa branca. Ainda 
um “ponto fora da curva”, o movimento de gays afeminados 
denuncia o discurso do ativismo homossexual tradicional, 
de certa maneira vitorioso na luta pelos direitos civis, como 
igualmente dominante e excludente, na medida em que 
marginaliza um reconhecimento mais amplo da comunidade 
gay, ou seja, ignora ou ridiculariza o segmento que se 
apresenta fora do padrão dominante representado pelos 
estereótipos da heteronormatividade branca, mais próximos 
da família tradicional.

Subversão de Identidades
No presente artigo, é importante traçarmos algumas 

considerações sobre masculinidades e feminilidades 
diversas, abordando questões que ultrapassam as noções 
tradicionais do masculino e do feminino, focando em 
aspectos vinculados não apenas ao gênero, mas também à 
classe e à raça, mas também masculinidades e feminilidades 
dissonantes, que criticam essas categorias como estanques, 
naturais e homogêneas.  

Assim, pensamos masculino e feminino no plural, porque 
no nosso entender essas noções categoriais ultrapassam 
as normas a que estão vinculadas histórica e culturalmente, 
quais sejam, imagens de força física, virilidade, paternidade 
e heterossexualidade, no que respeita aos homens, e de 
delicadeza, vaidade, maternidade e heterossexualidade, no 
caso das mulheres (BUTLER, 2014). 
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Desse modo, masculinidades e feminilidades se 
apresentariam mais como performances de gênero, como 
ethos e como pathos visíveis nos corpos e nos gestos, e 
que não são exclusivos de um ou outro sexo.  Tal leitura 
permite um questionamento fundamental das atuais políticas 
de gênero, ou seja, a dissociação entre sexo e gênero, a 
crítica à lógica binária e reducionista de um masculino e de 
um feminino geral como identidades que se foram tornando 
senso comum dentro da cultura midiática, motivando 
reconfigurações na luta pelas visibilidades. Nesse contexto, 
podemos situar a “teoria queer”, surgida na década de 1990, 
que procura diferenciar-se da definição de gay, lésbica ou 
bissexual, categorias que dizem respeito à sexualidade de 
uma pessoa, enquanto a noção de queer tem mais a ver com 
a atitude, geralmente desafiadora, contrária à quilo que é 
instituído e aceito pela sociedade. 

O termo “queer”, que significa “estranho”, “esquisito”, 
em inglês, é o equivalente aos nossos tão conhecidos 
“viado”, “maricas”, “bicha”. Trata-se, na verdade, de uma 
reapropriação, pela comunidade LGBT, de um conceito 
pejorativo, fazendo dele um instrumento para criticar a 
forma conservadora de “inclusão” na sociedade capitalista 
da agenda LGBT, sem uma real transformação para todos, e 
não apenas para aqueles sujeitos e corpos adequados aos 
padrões morais e estéticos da sociedade de consumo. O 
“viado” representaria a transgressão, a não subserviência à 
ideologia cis dominante. Nesse sentido, poderíamos ousar 
dizer que o gay afeminado seria um “primo distante” do 
“queer”... 

“É preciso desmistificar a ideia do ‘gosto’. O maior 
argumento usado contra nós e também contra pessoas 
gordas, negras, etc. é de que ninguém é obrigado a gostar 
de nada e de que gosto é pessoal.  Sabemos que esse mito 
provém do senso comum e é um grande equívoco, pois 
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o que chamam de ‘gosto’ é fruto de construções sociais. 
O que falta é explicar isso detalhadamente às pessoas e, 
especialmente, a nós mesmos, afeminados. A aceitação 
própria e o empoderamento só vão ocorrer depois da devida 
educação.” (Depoimento de BFL)

A necessidade de criar um novo paradigma de gênero foi 
condicionada pela presença cada vez maior de personagens 
gays na sociedade e da temática gay na cultura midiática mais 
geral. Se no contexto dos anos 1990 a cultura gay ainda era 
vista com certo estranhamento, a partir dos anos 2000 os 
comportamentos amorosos e sexuais de casais do mesmo 
gênero tornaram-se cada vez mais visíveis, e termos como 
assimilação passaram a ser usados em uma complexificação 
da política de gêneros no sentido de identificar (e, sem dúvida, 
tentar controlar) tais mudanças. 

Nesse sentido, uma política assimilacionista incorporou 
o homossexual na cultura midiática geral, desde que este 
atendesse à moral hegemônica da heteronormatividade 
branca, de certo estilo de vida afetiva e amorosa, mas 
deserotizado.

Na atualidade, os desafios vão além da demarcação 
de uma visibilidade que perturba o feminino e o masculino 
em determinadas situações. O desafio é expressar a 
multiplicidade de feminilidades e masculinidades e perturbar 
o que já foi assimilado como comportamentos “aceitáveis” de 
gays e lésbicas. Assim, hoje, a imagem heteronormativa do 
feminino dominante é perturbada pela figura do “sapatão”, ou 
da transexual, enquanto a do masculino (corpos e gestos) é 
contestada pela atitude do gay afeminado. Uma das propostas 
dos grupos que denunciam o preconceito contra gays 
afeminados é questionar a raiz dos desejos e preferências 
sexuais. A ideia de que a rejeição contra homens considerados 
femininos seja simplesmente uma questão de gosto pessoal 
deve ser objeto de análise e reflexão; afinal, tudo aquilo de 
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que gostamos ou não é fruto das interações sociais e dos 
valores culturais que aprendemos em sociedade. 

A consciência que esses grupos de gays afeminados 
desejam promover também faz parte de uma postura mais 
crítica e mais diversa, que direciona questionamentos 
incômodos para o próprio movimento LGBT, onde homens 
gays ainda detém a maior visibilidade – mas mesmo o 
destaque para as pautas masculinas passa por crivos 
seletivos.

“Eu acho que, enquanto o G na sigla, nós temos até 
que bastante visibilidade e receptividade em comparação 
as outras ‘letras’. Mas se formos analisar nossa própria 
comunidade, não é assim que funciona. O movimento LGBT 
é guiado por gays brancos e ‘discretos’, eles representam 
aquilo que a sociedade aceita como tolerável: homens 
reiterando seu papel de homem e mantendo sua sexualidade 
entre quatro paredes. Muitas vezes, nós, afeminados, 
somos vistos como a escória dos gays. Como se a culpa da 
existência da homofobia fosse nossa, já que damos motivo 
para que ela aconteça.” (Depoimento de BFL)

Tais questões políticas de gêneros, que acabam por 
perturbar o masculino e o feminino tradicionais, estão 
presentes na mídia das sociedades capitalistas ocidentais ou 
ocidentalizadas, através das construções de masculinidades 
(o gay afeminado) e feminilidades (a sapatão) que utilizam 
signos (gestos e falas, modos de vestir, etc.) habitualmente 
atribuídos ao outro sexo. 

Desse modo, a partir dos anos 2000, os desenhos dos 
corpos de homens e mulheres homossexuais encontram-se 
cada vez mais pluralizados, confirmando a multiplicidade de 
masculinidades e feminilidades possíveis.
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Esses comportamentos de homens e mulheres 
homossexuais traduzem toda uma dimensão política que não 
se esgotam apenas na orientação sexual. Eles se transmitem 
pela força dos engajamentos afetivos possíveis nas relações 
interpessoais. Se na década de 1990 a questão social e 
cultural das diferenças, o “sair do armário”, era o centro da 
ação política, nos dias atuais o que move o gesto político de 
gays, lésbicas, transexuais e transgêneros é sentir-se como 
tal, é o ser e estar no mundo, é uma política desejante, é o 
encontro de corpos e desejos, é o que acontece “fora do 
armário”.

Em determinados contextos, esta “saída do armário”, 
tornando possível a visibilidade do gênero e da orientação 
sexual escolhidos ou aceitos pelas pessoas, implica 
ultrapassar o discurso assimilacionista e da luta contra a 
homofobia, o preconceito, pelo respeito às diferenças, pela 
igualdade de direitos etc. Não que essa luta esteja superada, 
de modo algum, sobretudo no Brasil e nos países periféricos 
(haja vista as estatísticas de gays assassinados anualmente 
no Brasil, bem como a situação marginal dos homossexuais 
em países africanos e asiáticos, onde a homossexualidade 
chega ser punida com prisão e morte). 

“Pessoas LGBTs estão morrendo todos os dias e 
ninguém se importa. Costumo dizer que a culpa de toda 
discriminação, de toda agressão, de toda morte é de cada 
um de nós. O que nós estamos fazendo para mudar esse 
cenário?” (Depoimento de LG)

Entretanto, em termos da realidade atual de alguns 
países do hemisfério norte, essas expressões homoafetivas 
encontram-se menos no campo dos conflitos, tais como a 
identidade sexual e os preconceitos, e mais no terreno dos 
desejos.     
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Breve Amostragem
(Perfis recolhidos aleatoriamente em: Disponível – site 
de relacionamento gay <http//:disponível.uol.com.br>)

Em geral, homens gays “machos” preferem uma pessoa 
ligeiramente masculina, que “não dá bandeira”, que não 
seja muito evidente, ou escandalosa, que seja discreta, 
com quem seja mais fácil circular sem chamar a atenção 
(7); entretanto, alguns homens, que gostam de agir como 
“machos dominadores”, podem se sentir atraídos por uma 
“bicha” feminina. As relações se dão entre pessoas que 
ocupam polos. Alguém que tem dado mais “bandeira”, mais 
aberto, mais feminino, geralmente procura o polo oposto, uma 
pessoa mais máscula. Pode acontecer um caso em que os 
dois indivíduos sejam femininos, mas, em geral, se o objetivo 
é apenas relacionar-se sexualmente, sem compromisso, 
não funciona muito. A tendência do feminino é procurar o 
masculino e do masculino procurar o feminino – embora em 
grau bem menor. Assim, haveria uma tendência à polarização 
das posições sexuais nos polos “masculino/feminino”.

???, Rio de Janeiro, RJ Sou branco, cabelo preto, bonito 
de rosto e corpo, não afeminado, cavanhaque aparado, tc 
da zs do Rio, liberal, (...) curto viajar nos dois sentidos (...) 
machos ativos (...) Procuro por caras brancos, morenos, 
mulatos ou negros (...) que curta uma amizade com muita 
sacanagem, dildos, fist na encolha, tudo na moita, um lance 
legal na encolha sem cobranças. Não curto afeminados nem 
bichinhas, nada contra, cada um na sua (....) não curto caras  
obesos (...).  

Kzdo, 50 anos, Rio de Janeiro, RJ Quero machos acima de 
45 anos. Casados com mulher (...). Gosto de macho casado, 
passivo, coroa. Uso cavanhaque, bigode e sou calvo. Sou 
casado com mulher, filhos e neta. Gosto de (...) macho casado 
com mulher. Maduro. Macho que tem desejo secreto de 
curtir (...) outro macho. SEM BEIJO NA BOCA. (...) Discrição 
é fundamental.  
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Poetinha, 25 anos, Belo Horizonte, MG Eu sou homem 
querendo conhecer homem - Para namoro, amizade, apenas 
sexo. Com no mínimo 40 até 69 anos. Apenas maiores 
de quarenta. Másculos. Estou viajando. Responderei às 
mensagens quando eu voltar

Manalonee, 40 anos, Santo André, SP Busco pessoas 
educadas, postura de homem, carinhoso e "sadios 
fisicamente", nada afeminada. Namoro pode rolar depois 
de convivência, afinidades (...) não é cama que define, e se 
rolar seria em off , não vou andar abraçado , de mãos dadas 
ou beijar em público. Se transa sem camisinha mesmo com 
ex (...) é porque não toma o devido cuidado e não dá valor a 
vida, então tô fora.

Tesaoacemporhora, 35 anos, Alambari, SP Não estou 
atrás de romance, quero somente sexo. Kurto os MLKS mais 
novos, não curto gordos, velhos, ursos e afeminados. Quero 
caras desencanados. Sem frescuras ou stress, para transa 
gostosa, (...) curto caras machos ativos, versáteis e passivos 
que curtam filmar (...)

Kramacho4tao, 52 anos, João Pessoa, PB Caras de 
sobrancelha feita, fala mole, sem chance. Há os que cultuam 
divas ...). A parada é entre machos. E se curtir mulher, é um 
plus. Enfim, o lance é entre machos na e fora da cama. Não 
dou espaço a fofocas nem a tipos bizarros. Papo reto, papo 
de macho, sempre. Enfim, não sou assumido socialmente 
nem busco me relacionar com quem se assume. (...) 

Machin machinho, 31 anos, Barra de São Francisco, ES 
Machinho, curto futebol, fala grossa e firme. Para começar, 
HOMEM, nada de viadinho.

Japapassivoquerativo, 43 anos, São Caetano do Sul, SP 
Sou casado, cem por cento passivo com homens, sem barba 
e nem bigode, poucos pelos pelo corpo, não sou afeminado, 
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não frequento o meio GLS, sou higiênico, limpo, educado com 
bom nível cultural. (...) Procuro pessoa de preferência mais 
velha, que seja fora do meio GLS, que não seja promíscua. 
Preferências homens casados, que sejam discretos e 
sigilosos. Pode ser de qualquer dote. O que importa é que 
exista cumplicidade. (...) Mas sem essa de pegação do pé, 
ciúmes. Apenas uma amizade sincera.

Sexoativorj, 43 anos, Rio de Janeiro, RJ (...) Procuro 
passivos para individual (...) ou ativos para fazer a três com 
meu parceiro. Depois de um bom papo, se você tiver algum 
CONTEÚDO e EU achar que vale a pena, me apresento 
PESSOALMENTE para quem quiser !! Se vc procura 
um DEUS GREGO, pode passar para o próximo perfil... 
COMPORTAMENTO MASCULINO É INDISPENSÁVEL!! Se 
eu curtisse "jeitos" femininos, ficaria com MULHERES, OK? 
Quero HOMEM que goste de outros HOMENS e que também 
se COMPORTE como HOMEM !! Preferência por passivos 
(individual) ou ativos para fazer a três com meu parceiro. NÃO 
vai rolar se você for “assumidaço,” dá "pinta", "mia", fala com 
voz "mole", gesticula demais, é fumante, é peludo, barbudo 
ou urso, é "estressado" ou indeciso na vida (...) Vaza! NÃO 
aos garotos de programa!! Nada contra os comportamentos 
e tipos acima, apenas questão de gosto pessoal, tenho esse 
direito! (...)

Carecadoabc, 43 anos, São Paulo, SP Não sou discreto, 
porque pra mim discreto é o viadinho que tenta ser macho 
(quero ser feliz, é o que importa). Eu não sou o melhor cara 
do mundo, mas também não finjo ser o que não sou!!!!!!! Na 
boa, galera, quando for mandar mensagem dá uma lida no 
meu perfil (...). Sou (heterossexual) ativo, curto passivão, os 
ativos que curtem dar (...) também são bem-vindos. Versátil 
pra mim parece nome de roupa, e roupa eu uso, então, se for 
levar ao pé da letra, curte dar (...) também.
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Barmancarioca, 38 anos, Rio de Janeiro, RJ Passivo, 
cara discreto, másculo, (...) e safado. Procuro cara macho 
ativo, aos casados dou preferência. Gosto de dominadores, 
homens bem (...), que sabem fazer um cara virar sua fêmea 
na cama. Não curto passivos, versáteis ou afeminados. E, 
por favor, menos mi mi mi.

Considerações Finais
Os mecanismos machistas ficam muito evidentes em 

situações onde homens afeminados são hostilizados. 
A compreensão desse fenômeno e o combate contra a 
misoginia são, portanto, de fundamental importância, e o 
feminismo, em suas diversas correntes e lutas históricas, 
trabalha muito bem essas questões. Mas, o papel dos homens 
afeminados deve ser bem compreendido, quanto à questão de 
protagonismo dentro dos movimentos sociais. O feminismo 
é importante, mas é um movimento de mulheres e para 
mulheres, pautado em questões que dizem respeito a elas. 
Toda a desconstrução do machismo, do sexismo e de outras 
opressões é importante para todas as pessoas, mas isso 
atinge diretamente as mulheres, portanto, o protagonismo 
na luta é delas e não dos homens, gays ou héteros., como 
se pode depreender do testemunho abaixo:

“Acho que quando a gente (gays, principalmente) 
descobre esse mundo da militância, muitos de nós nos 
empolgamos com a ideia de ser feminista, progressista, de 
lutar contra o machismo, etc. Parece ser uma ótima ideia e 
motivo de orgulho se declarar feminista. Eu passei por essa 
fase até começar a ler críticas mais contundentes sobre 
como isso pode ser problemático. Nosso papel – enquanto 
homens – deveria ser, naturalmente, apoiar as mulheres no 
que diz respeito somente a elas. Quando esperamos que 
nos teçam elogios, que nos deem uma estrelinha por cada 
atitude (que deveria ser básica) que tomamos, soa como se 
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nós fôssemos protagonistas desse movimento que é feito 
por mulheres e para mulheres. (...). É por isso que eu não me 
considero nada enquanto apoiador do feminismo. Se cabe 
a alguém me identificar de alguma forma, esse papel é das 
mulheres, não meu.” (Depoimento de BL)

Nomear e denunciar o preconceito, onde quer que ele se 
encontre, é, de fato, impositivo para que ele seja combatido. 
Noções pretensamente universalistas a propósito da 
experiência de ser gay, homem, bissexual, lésbica ou mulher, 
por exemplo, incidem no mesmo equívoco, qual seja, a 
marginalização dos indivíduos que não atendem aos critérios 
do que supostamente deveria ser norma universal. Políticas 
de opressão e ideologias de dominação que as justificam e 
“legitimam” estão imbricadas, provocando práticas difusas 
de violência que englobam homofobia, lesbofobia, transfobia, 
racismo, misoginia, entre outros tipos de discriminação.

Notas
(1) Utilizamos aqui a grafia popular, encontrada 
nos muros, banheiros públicos etc., e não a forma 
culta (algo pedante) “veado”.

(2) Jarid Arraes. Dando pinta e enfrentando a 
homofobia. Disponível em <www.revistaforum.
com.br/2015/05/14/dando-pinta-e-enfrentando-a-
homofobia> Acesso em 2/01/2016.

(3) Podem-se citar, como exemplos, o filósofo 
Sócrates, o pintor renascentista Leonardo da 
Vinci, os escritores Oscar Wilde e Thomas Mann, 
os poetas Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire, 
o conquistador Alexandre, o Grande, e outros. No 
Brasil, um notório militante gay tentou passar a 
imagem do lendário cangaceiro Lampião como 
gay...



 150 TEMA

(4) Cis: pessoa que se identifica com o sexo e o 
gênero com que nasceu; o contrário de transgênero. 

(5) Todas as descrições dos perfis encontrados 
foram rigorosamente transcritas, apenas corrigindo-
se os (muitos) erros de português, para facilitar 
a leitura, e omitindo-se as palavras ou termos 
“pornográficos”, mas totalmente desnecessários 
para o escopo deste trabalho. 

(6) Stonewall, levante de. Na década de 1960, a 
cidade de Nova York, com a maior população 
LGBT da época, tinha leis rígidas contra sodomia. 
Existiam até mesmo “esquadrões do vício” para 
fazer batidas nos bares homossexuais e prender 
seus clientes.  Na noite do dia 28 de junho de 
1969, os homossexuais usuários do Stonewall Inn 
resistiram à prisão e entraram em choque com a 
polícia. A revolta ou levante de Stonewall marcou 
o momento da virada do movimento pelos direitos 
homossexuais nos Estados Unidos e em quase 
todo o mundo.

(7) Uma pessoa “chama a atenção”, “dá pinta”, 
é “escandalosa”, e não age com o esperado 
alinhamento cis, e por isso irá prejudicar a causa 
LGBT – esse discurso está bastante difundido no 
meio homossexual.
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Moacir Barbosa de Lima*

Fotografia In Natura

Os ângulos que afloram o 
pensamento e o coração têm a 

capacidade de ser fotografia, basta clicar.

Se Niepce estivesse vivo, se surpreenderia com a 
evolução da fotografia, desde que ele congelou o 
tempo com o betume da Judéia em uma câmera escura 

naquele seu velho sotão em Le Gras em Chalons-sur- Saône, na 
França.

Segundo o ensaísta David Hockney (grande pintor e fotógrafo) 
em seu livro Secret Knowledge, as pinturas cujas imagens eram 
capturadas nas câmeras escuras, séculos antes da invenção da 
fotografia, além de apresentarem distorções ópticas, as ações 
congeladas provocavam a sensação de que todas as pessoas 
fossem canhotas em virtude de não haver um prisma que 
corrigisse a imagem, que se projetaria inversamente dentro das 
câmeras.

Esse desenhar com a luz através da física e um toque dos 
alquimistas, tornou a fotografia uma invenção que revolucionaria o 
mundo das imagens, inclusive das pinturas realistas cujos artistas 
que interagiam nesse rebuscar, bailassem com seus pinceis em 
pensamentos contrários a alguns iluministas, cuja serventia 
* Professor na UnG- Universidade Guarulhos.
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agradava a burguesia com sua raiz conformista e monetarista sem 
a preocupação pulsante entre a mão, a tinta e a tela.

A evolução da fotografia através de novas tecnologias, embora 
sempre feita com finalidades comerciais, só nos trouxeram mais 
reflexões sobre a migração dos cristais aos pixels , mesmo com os 
chimpanzés na telinha, assinando obras vanguardistas de autores 
desconhecidos, com suas criações humilhadas por um público 
controlado para não pensar, não será difícil ver um cãozinho com 
a patinha em cima de uma câmera fotográfica produzindo fotos 
no youtube ou nos programas dominicais nas TVs desprovidos 
de “tele-visão”.

Essa banalização geográfica com dimensões intercontinentais 
propiciou, aos amantes da fotografia, uma paixão maior e criteriosa 
antes do disparo do gatilho da câmera, capturando num instante 
o que o tempo não conseguiu esconder e eternizá-las em uma 
fração de segundo.

Toda a forma de manifestação através da fotografia quando 
impulsionada por um gesto, abstrai da luz a essência em um 
simples click nos presenteando com a significância desse 
momento único, nessa construção de imagens que se esvai com 
o tempo.

Fotografar é canalizar a luz e a alma em um foco 
profundo do turbilhão iluminado. É renascer o 
profundo mistério do eterno em um fragmento do 
tempo. É o desbravar da luminância numa corrida 
infinda entre photons de um florescer imantado 
em poesia visual.

Moa, 2009.
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O CINEMA E O RITUAL DO ENCONTRO ENTRE
O REAL E O IMAGINÁRIO 

THE CINEMA AND THE RITUAL OF THE MEETING BETWEEN 
THE REAL AND THE IMAGINARY
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Zenaide Bassi Ribeiro Soares*

O CINEMA E O RITUAL DO ENCONTRO ENTRE
O REAL E O IMAGINÁRIO 

THE CINEMA AND THE RITUAL OF THE MEETING BETWEEN THE REAL AND THE IMAGINARY

“O gênero humano não pode suportar muita realidade”.
T.S. Eliot.

Imaginação. O cinema é o local privilegiado da 
imagem-em-ação, criada pela tecnologia, que pôs à a 
plasticidade psíquica do ser humano, sua capacidade 

de adaptação a novas realidades, que interferiam na sua 
maneira de perceber o mundo e relacionar-se com ele, 
incluindo-se mudanças operadas nas noções de espaço, 
tempo, energia ou nas sensações incluindo-se luzes, brilhos, 
cores.

Desde que o homem aprendeu o complicado processo de 
apreensão do desenvolvimento da ação narrativa sob forma 
visualizada, reconhecendo as perspectivas, as metáforas e 
os símbolos das imagens, construiu-se uma cultura visual, 
de cuja origem, embora recente, já se perde a memória:

* Com formação em Comunicação Social( Jornalismo), Ciências Sociais e Letras, é Mestre em Ciências 
Sociais, Doutora em Comunicação e Artes, Diretora de Pesquisa e Publicações do CELARTH.  
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"Em nossa civilização, não mais levamos em 
conta o complicado processo de adaptação 
que foi necessário à consciência para se 
familiarizar com a sucessão visual. Trata-se, 
em substância, de recompor na consciência 
imagens decompostas em seus elementos 
singulares e vistas em sucessão temporal, 
que lhes dava unidade e continuidade1." 

Apreender a ação narrativa sob forma visualizada 
significou, para muitos, excessivo esforço, conforme 
registra Béla Balázcs, contando sobre a dura experiência 
de um funcionário colonial britânico que, durante a primeira 
guerra mundial, ficara isolado na África, e embora já tivesse 
lido muito sobre cinema, ao ver, pela primeira vez, um filme, 
extremamente simples, ',ficou com os olho esbugalhados 
e fazia visível esforço para compreender que se passava". 
Dramática também foi a experiência d uma camponesa russa, 
oriunda de um Kolkós siberiano que, após ter visto pela 
primeira vez um filme em Moscou, narrou a seus patrões o 
seguinte:

"Vi (...) homens feitos de pedaços: cabeça, os 
pés, as mãos, um pedaço aqui, um pedaço ali, 
em lugares diferentes"

A superação da decomposição da imagem através d 
síntese realizada pelo cérebro, a aquisição do domínio 
da linguagem do universo imagético em movimento, e do 
encadeamento lógico de sua sucessão garantiram o êxito 
do cinema. sua expansão para além do espaço geográfico e 
cultural em que teve origem, desencadeou um processo de 
homogeinização entre culturas diferenciadas, além de definir 
novos padrões de comportamento, difundindo estilos de vida, 
modelando sonhos e expectativas. Mas, uma das causas 
1-Ver CANEVACCI, Massimo: Antropologia do cinema, São Paulo: Brasiliense, 
1990.
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principais de seu fascínio é ter propiciado uma forma especial 
de culto: o culto narcísico do homem diante de seu espelho.

O filme é o espelho do homem que fixa o seu olhar na 
superfície luminosa da tela, para ver os subterrâneos de si 
mesmo. Medos, desejos, angústias mesclam-se de forma 
perturbadora a processos internos de projeção e identificação, 
transformando personagens em sósias, duplos, ancestrais 
do espectador que se transfigura durante a cerimônia que 
reatualiza e vivifica mitos.

O cinema tem um caráter mágico-religioso. Como nas 
sociedades arcaicas revive o sagrado, recompondo, através 
da repetição de símbolos e sinais, uma série de elementos 
ritualísticos.

Nas antigas sociedades ágrafas2 havia um tempo 
especial  para narrar um mito: uma determinada hora de um 
determinado dia, incluindo a peregrinação para os lugares 
sagrados e a repetição de determinados gestos e posturas, 
toda a composição de uma cerimônia capaz de assegurar a 
eficácia do rito.

O cinema tornou-se a cabana sagrada que desvenda 
e revela segredos, que permite a mágica ligação com o 
passado, o renascimento, a renovação da criação. Para ir até 
ela, antecedendo o ato da peregrinação, inicia-se um ritual 
que exige cuidado especial com o corpo e as roupas: o banho, 
a pele, os dentes, os cabelos, a maquiagem, o perfume, a 
roupa bem cuidada, as meias bem escolhidas, os sapatos 
brilhando. O ritual tem dia e hora certos para acontecer; é 
previamente marcado. Ao se chegar ao território sagrado, 
novos e repetidos gestos são exigidos: ir até a bilheteria, 
aguardar numa fila, comprar o ingresso, entrar no salão 

2-Ver ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1992. Ver também 
MAUSS, Marcel. Esboço de uma teoria geral da magia. In: Antropologia e Sociolo-
gia. São Paulo: EPU-EDUSP, 1976.
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principal, escolher um cantinho, acomodar-se, esperar que 
as luzes se apaguem, e tenha início a cerimônia que reconta 
o tempo e a vida. Aí, então, na sala semi-escurecida, olhando 
para a frente, com os olhos fixos no retângulo iluminado, 
entra-se em transe, através da comunhão entre o imaginário 
e o real.

Ali se pode atingir o estado de êxtase, ou seja um estado 
orgiástico de excitação, uma loucura passageira, em que a 
alma sai do corpo, ao alcançar o entusiasmo, ou seja ficar 
entheos, juntar-se a Deus. O filólogo Rohde diz sobre a origem 
da Palavra êxtase:

"A ecstasis é uma condição na qual a alma 
parece estranhada de si mesma. A expressão, 
que no uso posterior perdeu muito de sua 
força, era originariamente usada em sentido 
próprio e indicava que a alma saía do corpo".

Quem participa do rito é, ao mesmo tempo, objeto e 
participante dele, não há separação de papéis. O mesmo 
ocorria nas festas em honra a Dionísio onde o sagrado e 
o profano se uniam na paixão do deus. O teatro ocidental 
valeu-se dessa herança, na tragédia, quando o culto se une 
com a cerimônia de forma estreita, e ficam tênues, quase 
imperceptíveis, as cisões entre quem age e quem sofre a 
ação, entre quem olha e quem é olhado.

"Quem participa da ação trágica assim como da 
embriaguês orgiástica em honra a Dionísio, mantém 
originariamente á dialética de ser sujeito e objeto da história. 
Ao alcançar o entusiasmo, o homem sai de sua própria 
individualidade para ligar-se a Deus, graças ao êxtase3" . Aqui 
se relembra que Rhode adverte para o significado etimológico 
da palavra entusiasmo, que está em entousiasmos: a alma 
escapa do corpo e se une à divindade, está em deus, está 

3-Ver CANEVACCI, Massimo. Op. cit. P. 41.
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dentro de deus. Aquele que foi tomado fica entheos, vive 
e está dentro de deus. Para Nietzsche a matriz originária 
da tragédia realiza "a objetivação de um estado de espírito 
dionisíaco por meio da submersão do indivíduo e de sua 
unificação com Um primigênio”.

Ao mesmo tempo que a unidade entre espectador e 
ator ocorre no cinema no plano do imaginário, há toda uma 
arquitetura concreta que separa e define hierarquicamente 
os papéis. Quem olha está na platéia e quem é olhado está 
lá na frente, na tela. Está e não está ali. Mas está. É visto, 
reconhecido, tem poder e prestígio. E objeto do culto do olhar 
de quem olha, com olhos bem abertos, em contemplação 
extasiada. E ao mesmo tempo que ocorre a fusão, através 
da identificação espectador-personagem, ocorre também 
a subordinação do dominado (espectador) ao que domina 
(imagem do ator).

"Ao apogeu na tela, corresponde o apogeu da 
vida mítico-real das estrelas de Hollywood. 
Sublimes, excêntricas (...) vivem muito longe, 
muito acima dos mortais" (...) São mais do 
que objetos de admiração. São (...) motivo de 
culto4" .

Ao cinema, o espectador dedica o seu tempo-livre, o que 
já implica numa confissão de não-liberdade. A liberdade está 
em poder desfazer-se de si mesmo, e deixar viver o duplo 
que se libera do real para estar "entheos" para fundir-se com 
deus, numa loucura passageira (ou até duradoura).

A noção de duplo já estava nas sociedades arcaicas, como 
réplica insubstancial do corpo, algo intangível, assemelhado 
a um brilho, a um sopro. Em suma, a alma separável do corpo, 
que mesmo mudando de estado não perde a identidade. O 

4-Ver MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema. Rio de Janeiro: José 
Olympio, p. 8-9 e p. 50.
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cinema populariza esse estado mediúnico de transferência 
de identidade para um duplo idealizado:

Evidentemente, Hollywood é um cenário 
maravilhoso onde a via mítica é real e a vida 
real, mítica (...) um Shanfri-lá californiano, 
onde ocorre o elixir da imortalidade.

O Espelho
A imagem cinematográfica tem uma natureza dupla de 

espelho, que evoca por si mesma a participação afetiva ou 
a projeção-identificação imaginária. A condição em que 
se encontra o espectador, de semi-hipnose, numa sala 
semiescura, relaxado, aberto a uma experiência estético-
emocional favorece a participação afetiva e a liberação da 
imaginação. O que se estabelece então é um jogo, em que as 
interdições sociais e psíquicas se evolam, para que um novo 
ser, subjetivo, possa se afirmar a partir do espelho da tela.

A imaginação aqui não é vista como a "louca da casa" 
mas tem uma função eufemizante, que nega a dor, a pobreza, 
a feiura, a morte; que se tem um lado alienante, tem uma 
contrapartida prática de reequilíbrio. Assim, não se dissocia 
a imaginação onírica da criativa, transformadora.

Edgar Morin lembra que:

“A consciência ergue-se (...) na brecha que se 
abriu entre o sujeito e o objecto, na franja de 
interferência onde se sobrepõem o imaginário 
e o real. As raízes da consciência estão no 
reconhecimento dessa brecha e dessa franja e 
a consciência nasce numa dupla dialectização 
do sujeito e do objecto, da verdade e do erro5.” 

5-MORIN, Edgar. O paradigma perdido: a natureza humana. Portugal, Mem Martim, 
Publicações Europa América, p. 131.
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Se, como diz Edgar Morin, nada há no cérebro do 
sapiens que permita distinguir diretamente o que é sonho e 
alucinação do que é percepção, fica clara a possibilidade do 
visionário crer nas suas visões. Mas a mediatização feita pela 
consciência entre o real e o irreal não impede que o homem 
aceite e tenha prazer em reconhecer e jogar o jogo da fantasia.

A fantasia pode fluir livre, com as combinações do real 
e do irreal se interpenetrando. com o afrouxamento dos 
controles ditados por uma "civilização tecnocrática, cheia de 
proibições simbólicas6" , como define Gilbert Durand. É um 
jogo prazeroso e nele reside um dos fascínios da literatura 
e do cinema.

É sabido que diante de um filme, ou de uma obra literária 
o fruidor atento penetra num universo imaginário que lhe 
parece vivo. Ele passa a perceber o imaginário tão real quanto 
a realidade - ou mais real ainda -, sem que a questão do falso 
e do verdadeiro tenha de ser colocada. O que, então, se 
estabelece no leitor do romance ou no espectador do filme 
é uma dupla consciência: ao mesmo tempo que percebe 
como real o que é imaginário, ele sabe, o tempo todo, que 
está participando de um jogo. Esta capacidade integra o 
campo de aptidões do Sapiens, que são de origem "físicas e 
neguentrópicas, que a cultura vai passar simultaneamente 
a refinar e a atrofiar7" . A emergência do imaginário deriva 
da tomada de consciência da morte, no Sapiens, e de sua 
tentativa de negá-la, ultrapassá-la através do mito, da magia, 
da religião:

"A irrupção da morte no Sapiens é a irrupção 
de um conhecimento objetivo e de uma 
nova subjetividade, e, sobretudo, da ligação 

6-A imaginação simbólica. São Paulo: Cultrix e Editora da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 1988, p.105.
7-MORIN, Edgar, op. cit. P. 103.
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ambígua entre eles8” .

Para Bergson o caráter fundamental da função fantástica 
na fabulação é uma "reação defensiva da natureza contra 
a representação, pela inteligência, da inevitabilidade da 
morte9". Para Griaule, as manifestações artísticas de um povo, 
nas suas mais variadas linguagens expressam a negação da 
morte:

"Por detrás de todas essas formas e de todos 
esses ritmos, se esconde a vontade de durar, 
vontade que teve (esse povo) no momento 
em que, segundo os seus ditos, tomou 
consciência da decomposição da morte".

A morte e inevitável. É inevitavelmente real, e como disse 
T.S. Eliot:

"Human Kind cannot bear very much reality" 
(o gênero humano não pode suportar muita 
realidade).

Por não poder suportar muita realidade, o homem fez do 
cinema o espelho de seu desejo, onde a força, a beleza, a 
juventude, a riqueza eternizam-se nas películas, aprisionando 
o tempo e o espaço. Mas em nenhum momento de sua historia 
o cinema viveu o esplendor dos tempos do Star System, 
quando em Hollywood o elixir da imortalidade jorrava de todas 
as fontes e o que se consumia não era abstração verbal, mas 
imagem tangível - possibilidade semireal de concretização de 
todas as fantasias, através do espelho mágico construído por 
filmes de ação, padronizados, ou de melodramas românticos, 
iluminados pela luz confortável do "happy end".

A estrela de Hollywood "responde a uma necessidade 
afetiva ou mítica que não é criada pelo Star System; no 
8-Idem, ibidem.
9-BERGSON. Les deux sources de la morale et de la religion, citado por Gilbert Du-
rand: As estruturas antropológicas do imaginário, Lisboa: Editorial Presença, p. 276.
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entanto, sem ele, essa necessidade não encontraria as suas 
formas, os seus suportes e os seus afrodisíacos" - diz Edgar 
Morin - lembrando que o Star System remete a fabricação de 
estrelas, como fator primordial na indústria do filme.

"Uma autêntica produção em série absorve 
belas moças descobertas pelo talent scout, 
racionaliza, uniformiza, seleciona, se descarta 
das peças defeituosas, burila, monta, dá forma, 
lustra e enfeita - isto é, faz estrelas. O produto 
manufaturado é submetido aos últimos 
ensaios, filmado e lançado. Ainda que triunfe 
no mercado, permanece sob o controle da 
indústria: a vida privada da estrela de cinema 
é pré-fabricada e racionalmente organizada10". 
Essa fábr ica fo i  montada em 1910.

O inventor dessa "indústria de estrelas" criada para 
seduzir o público, alimentar a indústria do filme e enriquecer 
as grandes companhias, Carl Laemmele, iniciou-se nas 
atividades cinematográficas em 1905, construindo salas 
baratas e organizando, em 1907, sua própria distribuidora, 
a Laemmele Film Service. Em 1909 seus negócios foram 
ameaçados, por não fornecimento de filmes, pela Motion 
Picture Patents Company, chamada Trust, empresa controlada 
por Thomas Edison, que exigia pagamento de taxas sobre 
a produção e o equipamento de projeção. Laemmele, então, 
resolveu produzir seus próprios filmes e criou a Independ 
Motion Picture Company (lMP), passando a promover estrelas 
e longas metragens, para diferenciar seus produtos da 
Edison, da Biograph e de outras companhias ligadas à Trust.

Embora naqueles tempos do cinema mudo o que se 
entendia por longa-metragem fosse qualquer filme de mais 
de três rolos, ou cerca de trinta minutos (tempo que foi se 
expandindo e chegou a oitenta ou noventa minutos na década 
10-As estrelas: mito e sedução no cinema, p. 75.
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de 20), Laemmele conseguiu transtornar seus concorrentes, 
que resistiam aos longa-metragens e às estrelas de grande 
nome por considerá-los de baixo retorno em relação ao 
custo de produção e arriscados demais, do ponto de vista 
de vendas. Mas ele prosseguiu nessa prática ate o poder 
da Trust se desgastar com a concorrência de companhias 
independentes e a ação do governo federal, que passou 
a conter a ação dos trustes. Nessa época Laemmele já se 
tornara fundador e presidente da Universal Pictures.

A Metro-Goldwyn Mayer surgiu no mercado em 1924, 
como resultado da fusão de três empresas menores, e passou 
a investir em filmes de classe A em salas de luxo, apostando 
na crescente urbanização do país. Laemmele ao contrário, 
investia em filmes de classe B, e nas pequenas cidades do 
interior americano. Na MGM refilmagens de obras do cinema 
mudo como "O Grande Desfile" (1924) e Ben-Hur (1925) 
deslumbraram Nova York lotando grandes salas com enorme 
capacidade de lotação e fluxo contínuo de público. Em 1926 
a MGM já se tornara a companhia mais lucrativa da indústria 
cinematográfica, faturando 6,4 milhões de dólares11. 

Greta Garbo, Lilian Gish, John Gilbert, Joan Crawford, 
Ramon Navarro brilhavam no firmamento da MGM, que 
também valorizava a grandiosidade, os efeitos especiais, 
elementos visuais como destruição, incêndios, que nos anos 
vinte surpreendiam e deslumbravam grandes plateias. Em 
1926, Selznick chegou à MGM, como executivo, e imprimiu 
sua marca na indústria, com fortes investimentos em 
publicidade, sustentando um caráter de aura para filmes, 
estrelas e astros, mas, acima de tudo, postulando para os 
produtores autonomia criativa e administrativa sobre suas 
próprias unidades. Enfrentava resistências, mas insistia.

Tudo corria bem para o Star System que se consolidava 
11-Ver SCHATZ, Thomas. O gênio do sistema. São Paulo: Companhia das Letras, p. 
54.
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com a presença nas suas constelações de astros como o 
cowboy Tim McCoy e estrelas como Mary Pickford, Gloria 
Swanson, Pola Negri, sem falar no eterno fascínio de Rodolfo 
Valentino ou de Greta Garbo.

Em 1927, "O cantor de jazz" (The jazz singer) causou 
profundo impacto, e encantamento no público com a 
introdução do cinema sonoro. Cantando "Blue Skies'', Al 
Jolson alcançou muito sucesso e a Warner Bros, um ano 
depois, alcançava um lucro de dois milhões de dólares, além 
de ter pago pela aquisição de duzentas e cinquenta salas em 
75 cidades de sete estados americanos, compra que havia 
feito a Stanley Corporation of America. "A aquisição incluiu o 
Strand, na Broadway, uma das mais famosas salas de cinema 
dos Estados Unidos. 

Em outubro, a companhia adquiria 42 mil ações (de um 
total de 75 mil) da First National, companhia completamente 
integrada com um vasto sistema de distribuição e um enorme 
estúdio equipado em Burbank, ao norte de Los Angeles. E 
fechava o ano absorvendo também os cinemas dos irmãos 
Skouras, em St. Louis, consolidando a rede do Meio-Oeste12" .

O advento do som trouxe novo esplendor ao cinema, 
com a dinamização de sua linguagem, o enriquecimento 
dos recursos disponíveis, a elevação da verossimilhança. 
Por outro lado, conferiu aos estúdios uma "atmosfera de 
fábrica e de estufa (...) tão penosa quanto bizarra". Mais que 
a "aparelhagem monstro, complexa e refinada, que essa nova 
técnica sonora introduziu ou necessita hoje13", Cendrars 
estranhou o clima de desencanto dos atores, a velocidade 
com que se tinha de trabalhar, vigiados por cronometristas e 
o rigor da disciplina, onde a regra inflexível é que o ator não 
precisava ser genial, bastava obedecer e ser rápido:

12-Idem, ibidem, p. 79-80.
13-CENDRARS, Blaise. Hollywood 1936. São Paulo: Brasiliense, p. 87.
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“a racionalização transformou o trabalho livre 
de criação artística nos estúdios de Hollywood 
numa série de receitas ou operações previstas, 
mas estranhas14..." 

Era a fábrica que se afirmara. As mudanças pleiteadas 
por Selznick nos anos vinte demoraram um pouco a chegar. 
Na MGM, Mayer entendia que o controle administrativo e 
de produção deveria ficar, exclusivamente, nas mãos dos 
proprietários das grandes companhias e de seus altos 
executivos.

Inconformado, Selznick continuou brigando e, em 1931, 
foi para a RKO, com o cargo de "vice presidente encarregado 
da produção”. A RKO-Rádio' subsidiária da RCA, responsável 
pela parte sonora, que dispondo de uma rede de 161 salas, 
tinha na época apenas uma estrela de expressão: lrene Dunne. 
Selznick contratou free-lancers como Constance Bennet e 
John Barrymore, revelando novas estrelas como Fred Astaire, 
Lucille Ball e Katharine Hepburn. Em 1933, Selznick voltaria 
para a MGM, desta vez como chefe de sua própria unidade, 
reformulando o sistema empresarial cinematográfico, que 
conferia aos produtores maior liberdade de ação.

Os anos trinta foram esplendorosos para o Star System. 
Surgiram estrelas como Ann Sothern, Lionel Barrymore, John 
Wayne, Mickey Rooney, Carole Lombard, Judy Garland (O 
mágico de Oz), Clark Gable e Vivien Leigh (E o Vento Levou), 
Joan Fontaine (Rebecca). A Universal teve a seu favor Deanna 
Durbin e Shirley Temple. A Warner Bros contava com Bette 
Davis, Olívia de Havilland, Errol Flynn. A Paramount tinha 
Clara Bow, que, em 1935, numa única semana, recebeu 35.000 
cartas de amor. Nessa época Hollywood movimentava:

"anualmente bilhões de dólares (...) e a 
Paramount sozinha postou 750.000 fotografias 
de artistas endereçados à imprensa e aos 

14-CENDRARS, Blaise, op. cit. P. 90.
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fans, isto é. a fanáticos por cinema que as 
haviam solicitado15”. 

Tratava-se de indústria bem estruturada. Como exemplo, 
observe-se que para sua programação, no período de 1929-
1930, a Paramount dispunha de um orçamento de 20 milhões 
de dólares, e de um plano para execução de setenta filmes 
a um custo estimado de 19 milhões e 765 mil dólares. Os 
filmes dividiam-se em quatro categorias, definidas segundo 
orçamento, estrela e estratégia de lançamento. As categorias 
eram: new showworld specials, leader specials, commander 
specials e personalities. Dos setenta filmes previstos para a 
temporada, onze foram classificados como new showworld 
specials, e se constituím nas produções de prestígio, 
geralmente baseadas em peças de teatro ou romance de 
sucesso, nas quais se previa a participação de duas ou mais 
estrelas. Seu custo tomava até seis milhões de dólares, do 
orçamento total de vinte milhões, ou seja, aproximadamente 
um terço do orçamento total, custando cada filme, em 
média, meio milhão de dólares. Os demais cinquenta e nove 
filmes eram de segunda linha, simples star vehicles e filmes 
realizados segundo fórmulas, cujo custo variava entre 175 
mil e 325 mil dólares, ou seja, em média 243 mil dólares16.  

Esses filmes constituíam-se, em nível de mercado. 
pacotes, vendidos no escuro, a exibidores de salas de 
segunda linha, fora da rede distribuidora da Paramount. 
Produzindo em quantidade, a baixo custo, tinha retorno 
assegurado nas faixas inferiores do mercado, de menor poder 
de compra, ao mesmo tempo em que assegurava seu êxito 
comercial junto a um mercado de classe especial, com suas 
produções classificadas por ela própria como showworld 
specials. 

15-CENDRARS, Blaise, op. cit. P. 25.
16-Ver HALLIWELL, Leslie. Mountain of dreams: the Golden years at Paramount 
Pictures. New York: Stonehill, 1976.
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Permeando todas as faixas do mercado, a Paramount 
colocava entre seus star vehicles uma estrela, e optando 
pela padronização sem preocupar-se com aquisição prévia 
de textos nem com sólidos roteiros, sustentava nessa estrela 
a identificação do filme. Seus orçamentos, nesse caso, 
discriminavam o status mais elevado ou de menor estatura 
dos astros envolvidos. Numa cotação da época, por exemplo, 
Maurice Chevalier estava avaliado em 325 mil dólares, Clara 
Bow em 300 mil e Gary Cooper em 225 mil dólares.

Com sua matriz em Nova York, no Times Square, a 
Paramount tinha estúdios em Hollywood, e participação em 
estúdios em Berlim. Teve entre seus empreendimentos filmes 
de sucesso como: "Alvorada de Amor" (The love parade) 
estrelado porMaurice Chevalier e Jeanette MacDonald, orçado 
em 650 mil dólares; “O Homem de Virgínia" (The Virginian), 
estrelado por Gary Cooper, orçado em 425mil dólares; a 
comédia com os irmãos Marx “No Hotel da Fuzarca” (the 
coconuts) orçado em 500 mil dólares.

Produziu em parceria com UFA (estúdio na Alemanha) 
"O Anjo Azul" (The Blue Angel) com Marlene Dietrich. E 
admitindo unidades mais descentralizadas de produção - 
que tanto seriam defendidas por Selznick como "unidade 
de produção" - a Paramount apresentou filmes de sucesso 
como “A Vênus Loira" (Blondie Venus), "O Expresso de 
Xangai" (Shangai Express) e "Marrocos", todos filmes de 
grande sucesso. A indústria de bens simbólicos através de 
seus diferentes estúdios17 estava, sem dúvida estruturada 
com sólida linha de montagem nos anos trinta, em pleno 
período da Depressão, e de seus efeitos imediatos. É óbvio 
que a depressão atingiu, pesado, os estúdios, como ocorreu 
em 1932 com a Paramount. Mas não eram nada sombrios os 
quadros que os filmes alegres, luxuosos mostravam.

17-Ver GOMERY, Douglas. The Hollywood studio system. New York: St. Martin, 
1986.
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Entre 1929 e 1935, foram produzidos filmes amenos, que 
pareciam ignorar a Depressão e seus desastrosos efeitos na 
economia norte-americana. A Warner Bros. apresentou “Alma 
no Lodo”, “Cavadoras de Ouro”, com Gingers Rogers, Joan 
Blondell e Rubby Keeler, e seu maior sucesso “O Fugitivo”, 
com Paul Muni no papel título, que estreou em 1932 na 
Broadway e em mais 209 cidades, arrecadando 7.950 milhões 
de dólares na estreia desse filme, superando o êxito que 
havia sido alcançado por “Alma no Lodo”, que rendera 5,1 
milhões de dólares.

“Vítimas do Divórcio”, (A bill of divorcement) com 
Katharine Hepburn e John Barrymore, “Hollywood” (What 
price Hollywood?), com a própria Katharine Hepburn que 
também integrou o elenco de “Quatro lrmãs” (Little Women) 
ao lado de Joan Bennet, foram filmes produzidos pela RKO. 
Essa empresa, com seus segmentos RKO-Rádio e RKO-
Pathé produziram, em 1931, 42longa metragens, gastando 16 
milhões de dólares, e em 1932 produziu 41 longa metragens, 
empregando orçamento de 10,2 milhões de dólares.

É fácil imaginar o efeito que esses filmes produzia na 
mente atormentada de milhões de jovens, no grave momento 
econômico que o país atravessava, sacudido pela crise de 
1929, com a quebra da Bolsa de Nova York e vários milhões 
de desempregados. O contraponto ao sombrio tempo da 
depressão era o róseo, luxuoso. despreocupado, rico e 
alegre mundo da tela, onde pessoas extremamente belas 
e saudáveis viviam, sem riscos, perigosas aventuras, ou 
melodramas românticos, onde após muitas lágrimas se tinha 
a garantia segura do “happy end”.

Era tão sedutor aquele mundo, que milhões de pessoas 
comuns aspiravam atingi-lo, procurando de alguma forma 
aproximar-se do universo mítico que regia os privilegiados 
seres que tinham acesso a aquele olimpo. Colecionando 
fotografias, imitando trajes e gestos, copiando penteados, 
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desviviam sua vida para assumir a identidade do simulacro.

O fanatismo não tinha fronteiras. Rita Hayworth, Marlene 
Dietrich, Bette Davis, Ava Gardner, Ingrid Bergman, James 
Cagney, Ann Sheridan, Barbara Stanwyck, Claudet Colbert, 
Rosalind Russell, Larry Parks, Hedy Lamarr, Victor Macture, 
Humphrey Bogart encantavam plateias do mundo inteiro, nos 
anos quarenta. No Brasil, além dos jornais, revistas como “A 
Cena Muda”, “A Cigarra”, “Vida Doméstica”, “O Cruzeiro”, 
“Cinelândia”, dedicavam grandes espaços aos artistas e aos 
filmes. Mas não se falava sobre o lado menos glamoroso do 
cinema.

Nos Estados Unidos, o macarthismo tornava pesado 
o clima político do país, promovendo contínuas caça aos 
comunistas e isso não excluía perseguições a artistas, 
produtores, roteiristas18. Também no campo trabalhista a 
situação dos astros e estrelas não era tão glamorosa como 
suas aparições nas telas faziam supor. Além do ritmo pesado 
de trabalho imposto pelos estúdios, havia contínuas punições 
a que o artista tinha de se submeter. Podia ser emprestado a 
outro estúdio, sofrer suspensões, multas e até interrupção 
de salário, como ocorreu com Bette Davis em 193619.

Em 1943, a atriz Olivia de Havilland, não suportando mais 
as pressões, depois de uma suspensão processou na justiça 
a Warner Bros. Em 1944 ganhou a causa, tendo a justiça da 
Califórnia concluído que “o estúdio transgredia leis contrárias 
a abusos de natureza trabalhista”.

Tinha se tornado muito fácil aos estúdios oprimir 
os artistas, porque era grande o número de jovens que 
ambicionava participar dessa indústria de sonhos: “a onda 
de interesses e de entusiasmo humano desencadeada 
18-Ver SCHATZ, op. cit. P. 443 e seguintes.
19-CENDRARS, op. cit. P. 228..



 171 TEMA

pelo cinema tornou-se tão ameaçadora para Hollywood 
que Hollywood teve de tomar medidas inumanas e 
desproporcionais para conter esse delírio alimentado por sua 
própria publicidade (...) Porque o muro que cerca cada estúdio 
não é apenas um muro simbólico, como se poderia imaginar, 
um muro que separa a vida do sonho, o país da realidade 
de um mundo imaginário; ele e também e verdadeiramente 
um muro de pedras (...) Do lado de fora da muralha, vagas 
humanas vão dar nas pedras e caem abatidas à porta dos 
estúdios20...” 

Os Suicídios

Se Hollywood e seus filmes eram tão sedutores, fora das 
películas, nem tudo era tão bonito, nem tão imortal. A Prefeitura 
de Los Angeles revelava em 1930 que proporcionalmente essa 
cidade é a que apresentava a mais elevada taxa de suicídio, 
comparando-se com Nova York, Chicago, Filadélfia e Detroit.

Em 1933, em 792 tentativas de suicídios, 68% foram 
praticadas por mulheres e 32% por homens - e as formas 
escolhidas para morrer foram veneno (566 casos), gás (113 
casos), instrumentos cortantes (76 casos) e arma de fogo 
(19 casos). 

No caso de suicídios efetivamente realizados, os registros 
apontavam 443, sendo 72% praticados por homens e 28% por 
mulheres. A arma de fogo foi o instrumento utilizado para a 
morte em 173 casos, o veneno foi usado em 1 15 casos, o gás 
em 54 casos, o enforcamento em 41 casos, e em 25 casos as 
pessoas atiraram-se do alto de uma ponte ou arranha-céu.

Tendo analisado esses dados, inclusive tendo visto 
nomes das vítimas, Blaise Cendrars indaga até que ponto o 
esplendor de Hollywood teria contribuído para esse crescente 
desespero:

20-CENDRARS, op. cit. P. 82.
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“esse sol artificial, captado nos estúdios de 
Hollywood, que todas as noites se acende nas 
salas de cinema do mundo inteiro, cujo fuso 
animado, sonoro, luminoso, mas carregado 
de uma luz estranha, de fato perturba os 
cérebros, e cujo trágico cone de sombra vem 
varrer invisivelmente Hollywood em Pleno 
dia e ferir o coração dos desiludidos e das 
estrelas, que, por sua vez reagem com eclipse 
ou choque?...”

Ao refletir sobre a questão dos suicídios, Cendrars fala 
em eclipse - ou seja, fenômeno em que um astro deixa de 
ser visível. por interposição de outro astro entre ele e o 
observador. Obscurecimento, ausência, desaparecimento. 

O que poderia procurar um suicida em Hollywood? Algum 
reconhecimento póstumo através de uma nota de jornal? Até 
a essa possibilidade Hollywood respondia com um sonoro 
não: a Prefeitura de Los Angeles proibia a veiculação dos 
nomes dos mortos.

A não-vida, no caso, não poderia registrar a existência de 
uma vida que se sacrificara a um sonho. A perda do objeto 
imaginário era definitiva, em todos os sentidos: os que não 
foram desejados por Hollywood e se imolaram, expressaram 
de modo anônimo o reconhecimento de um desejo com 
muito mais força do que um desejo de reconhecimento, 
mas a cidade permaneceu impassível: não se comoveu nem 
com o rito nem com a cerimônia. A rejeição de Hollywood se 
expressara, de forma implacável, duplamente: na vida e na 
morte.

Mas, apesar de toda a sua ostensiva força e aparente 
perenidade, o próprio Star System acabaria por se revelar 
um olimpo transitório; frágil e efêmero como um cenário de 
papelão.
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Os anos cinquenta marcariam o canto de cisne do Star 
System, com seus musicais. suas superproduções de caráter 
épico, suas grandes histórias de amor que encantaram 
grandes massas no mundo ocidental, através de enredos 
lineares, desprovidos e tensões e conflitos, sustentados 
basicamente na beleza e glamour de astros e estrelas e no 
“happy end”, marca registrada dessa fábrica de símbolos, 

Paradoxalmente, porém, foi essa mesma indústria a 
primeira a antecipar claramente para o mundo a mudança 
de valores que se gestava e crescia no seio da sociedade: o 
espaço de belos e comportados príncipes e doces cinderelas 
invadido por jovens heróis rebeldes. James Dean (Juventude 
Transviada) e Marlon Brando (O Selvagem) se tornariam 
símbolos dessa nova tendência.

Questionando desde as relações familiares, o sexo, 
o casamento, o trabalho, a política, os jovens pareciam 
formular uma ética alternativa, rompendo com os modelos 
do passado. Buscavam uma linguagem nova para exprimir, 
como diz Marcuse, um estado ansioso que a linguagem 
tradicional se tornara impotente para expressar e, nesse 
sentido, a velocidade, o jeito apressado de viver, a 
agressividade tornavam-se signos de um estado ansioso a 
que, contraditoriamente, se aliavam a esperança, o medo e 
a desesperança.

Até inícios dos anos cinquenta a indústria cinematográfica 
norte-americana havia registrado substancialmente como seu 
ideal social a versão dos sólidos valores familiares, a retórica 
patriótica, a sua visão da cultura oficial do país. O código de 
produtores de Hollywood (1934-66) estabelecera inclusive o 
tempo permissível dos beijos na tela (de boca fechada) a no 
máximo trinta segundos. 

O filme “E o Vento Levou”, considerado um dos maiores 
triunfos de Hollywood evidencia o universo cultural que 
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sustentava a produção de obras fílmicas: romances 
destinados à leitura de nível intelectual mediano da classe 
média. As declarações das estrelas de Hollywood à mídia 
impressa tornam evidente a tônica que gerenciava seus 
discursos: o amor, o casamento, a felicidade da família, 
o prazer de repetir bons exemplos, a bondade: todos os 
elementos que confirmavam a extrema conveniência de 
manutenção do establishment. Revistas especializadas e 
jornais repetiam às toneladas os conselhos e opiniões das 
estrelas, que se durante longos anos haviam calado fundo 
no seio das massas, modelando costumes e estilos de vida, 
de repente ecoavam no vazio.

Com o surgimento da televisão e da produção 
cinematográfica internacional, a indústria cinematográfica 
norte-americana perdeu um pouco de sua predominância e 
de seu público. O fim do sistema de estúdio hollywoodiano 
não foi agilmente sustentado por outro sistema e, assim, em 
1960, a indústria cinematográfica norte-americana respondia 
por apenas um sexto da produção mundial de filmes, mesmo 
sem contar o Japão e a Índia.

É certo que, em seguida, o cinema norte-americano 
acabou recuperando grande parte de sua hegemonia, mas 
esse momento de crise, gerado pela quebra do modelo do 
Star System, é significativo e teve seus efeitos no contexto 
da historia cultural do ocidente.

Os Estados Unidos jamais conseguiram reproduzir, 
através da linguagem televisiva, um domínio como o que 
estabelecera através dos filmes do Star System, do qual a 
própria televisão veio a se tornar veiculadora. Pelo mundo 
todo reproduziram-se e reproduzem-se frequentemente, 
pela TV, filmes da era de ouro de Hollywood. Mas a indústria 
cultural norte-americana teve, na época, a seu favor outras 
formas de difusão dos estilos juvenis através dos discos, 
das fitas, do rádio, da moda. 
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A música e a moda multiplicavam-se através da televisão, 
e de um canal novo e inusitado: as universidades, que nos 
anos sessenta, marcados pela rebeldia, ao lado dos protestos, 
lançavam estilos e padrões de comportamento, que os meios 
de comunicação de massas cuidaram de industrializar, 
veicular, reproduzir, criando novos mitos sedutores, que 
atingiram imensas parcelas de jovens no mundo todo.
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