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Apresentação

Nesta nova edição, além de tratarmos do teatro de 
Almeida Garrett, literaturas inglesa e brasileira, 
colocaremos em discussão os elementos ideológicos 

subjacentes às correntes do Modernismo no Brasil e abordaremos 
um tema fascinante e pouco explorado nas publicações que lidam 
com letras  e  artes: o futebol.

Apesar de ser reconhecidamente uma paixão nacional, 
Alcântara Machado foi o primeiro escritor brasileiro a reconhecer 
o futebol como representação de nossa cultura, retratando, 
através dele, aspectos signifi cativos da sociedade - e, de modo 
particular, da cidade de São Paulo, tendo sido José Lins do Rego 
o segundo escritor a dele se ocupar, e, ainda assim, apenas 
quatorze anos mais tarde.

Outra abordagem que faremos do futebol, nesta 
edição, é o estabelecimento de um diálogo com ele, na sua 
arte plena de contradições e confl itos – sua dupla face de 
inclusão e exclusão, de autoritarismo e democracia – para 
uma aproximação das surpreendentes jogadas de todos os 
dribladores, mesmo os que estão fora das quatro linhas de 
um campo de futebol, sobretudo para enfrentar o racismo, a 
discriminação.

Outro tema que abordaremos, refere-se às relações entre 
o teatro brasileiro e a História do país, mostrando em cena 
quatrocentos anos da História de São Paulo, passando pela 
economia rural, a industrialização e a ditadura militar.

Leiam, debatam, escrevam e enviem-nos seus textos para 
que possamos, com eles, abrir novos e instigantes debates.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS

Vida como mulher de seu tempo – como escritora-âmago de 
personagens – questões profundas sobre seres humanos.

O objetivo desse artigo é discutir sobre a vida de Jane 
Austen como mulher de seu tempo e como escritora 
romântica. Sua habilidade de penetrar no âmago dos seres 
humanos, que observava, a tornou uma escritora exímia em 
expor os mais profundos sentimentos humanos, através de 
seus personagens, que parecem pessoas reais, com suas 
personalidades complexas. Essa realidade é tão intensa 
que faz o leitor questionar seus próprios sentimentos e 
conduta perante a vida. 

The purpose of the present article is to discuss about Jane 
Austen’ s life as a woman of her time and as a romantic 
writer. Her hability to see deeply insight human beings she 
observed, made her capable of showing human feelings, 
through her characters, who are real people, with his/her 
complex personalities. Such realitiy is so intense which 
makes the reader questions his/her own feelings and 
conduct toward life.

Life as a woman of her time – life as a writer-insight into 
characters – deep questions about human beings.

Autor e Texto
Author - Text
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Magali Fialho Linge*

JANE AUSTEN: A VIDA SIMPLES DE UMA 
GRANDE ESCRITORA

JANE AUSTEN: THE SIMPLE LIFE OF A GREAT WRITER

A           o começar a elaboração do presente artigo sobre 
Jane Austen, a primeira coisa que me veio à mente 
foi como ouvi falar sobre ela, na adolescência, 

muito antes que seus romances se tornassem populares, no 
Brasil, através dos filmes feitos no Reino Unido e distribuídos 
pelo mundo.  Foi através de minha amiga Patricia Kitching, 
que chegou de Alton, Inglaterra, para estudar no mesmo 
colégio religioso em que eu era interna. Isso nos idos anos 
de mil novecentos e sessenta...

Coincidentemente o casarão onde Jane Austen viveu 
parte de sua vida situa-se em Alton, Hampshire, perto, 
portanto, da residência de minha amiga, que me falava muito 
sobre a autora famosa, cujo museu situava-se pertinho de 
sua casa.

* Estudou na Universidade de Oxford e na PUC-SP,onde fez mestrado.É tradutora e 
assistente editorial.

Vivia num casarão de tijolos a vista,com
um lindo e bem cuidado jardim vitoriano.
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Mais tarde, já adulta e formada em Letras/Inglês, voltamos 
a nos contatar, eu e minha amiga Patrícia, que a essa altura 
trabalhava como voluntária no museu de Austen, cuidando 
de cada detalhe da casa de Jane, mantendo-a limpa e arejada, 
inclusive cuidava da correspondência do museu. 

Cada vez que ia para a Inglaterra, por causa de algum 
congresso ou mesmo para visitá-la, visitava também o 
museu. Era tão emocionante andar pela casa onde Jane 
Austen viveu, conhecer o pequeno escritório onde escrevia, 
sua escrivaninha baixinha, para adaptar-se a sua pequena 
estatura, conhecer seu quarto, com a mesma colcha florida 
conservada e sempre renovada pelos curadores do museu, 
seus pertences pessoais, seus vestidos...

Figura 1 – Pequeno escritório, com a escrivaninha adaptada à sua estatura e colcha preservada. 

 Por ter sido privilegiada de conhecer, de certa forma, 
a intimidade de Jane, minha admiração por ela crescia, 
ainda mais com as explicações de minha amiga, sobre fatos 
curiosos acontecidos dentro daquelas paredes. Caminhando 
pela sua casa, quase podia ouvir o tagarelar dela com sua 
irmã Cassandra, companheira fiel, que se ocupava dos 
trabalhos rotineiros, para que Jane tivesse todo o tempo livre 
para soltar sua imaginação nos belos escritos românticos.

O casarão chamado hoje de Jane Austen’s House, situado 
em Chawton, Alton, Hampshire, fone/fax 01420 8 3262, é um 
lindo casarão de tijolos a vista, com um lindo e bem cuidado 
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jardim vitoriano. O proprietário do casarão era seu irmão 
Frank e sua esposa Mary, onde Jane passou a morar com 
sua mãe e irmã Cassandra, quando seu pai faleceu em Julho 
de 1809. 

Jane encheu de vida o casarão solitário, cujo jardim 
passou a ser cuidado por sua mãe, enquanto Cassandra se 
ocupava dos afazeres domésticos, e  Jane ficava livre para 
escrever suas obras esplêndidas. “Sense and Sensibility” 
(Razão e Sensibilidade) e “Pride and Prejudice” (Orgulho e 
Preconceito), bem conhecidas no Brasil, foram revisadas 
lá, pois haviam sido escritas em Steventon, e publicadas 
na Inglaterra em 1811 e 1813; logo em seguida surgiram 
“Mansfield Park” (Parque Mansfield) e “Emma” em 1816.

Cassandra e Jane, como já mencionei anteriormente, eram 
muito  companheiras uma da outra, tão íntimas que sua mãe 
costumava dizer que, se Cassandra fosse decapitada, Jane 
insistiria em perder a própria cabeça também! ( Jenkins 1986, 
9 ). De acordo com o pesquisador Smith (1890.14), Cassandra 
era maleável e não opunha resistência ao ser comandada, 
porém Jane, talvez por ser mais inteligente, possuía um 
espírito livre que não aceitava comando. Cassandra teve um 
papel importante na vida de sua irmã, ficando na obscuridade, 
dando-lhe espaço e condições de criar.

Muitos leitores de Jane a comparam com as irmãs 
Bronte: Charlote (1816- 55), Emily (1818-48) e Anne (1820-49), 
talvez porque todas fossem filhas de clérigos. Na verdade 
em temperamento e estilo de escrita são completamente 
diferentes, pois os trabalhos de Jane sempre foram  baseados 
em minuciosas observações, enquanto que as irmãs Bronte 
escreviam demonstrando uma imaginação mais fértil e muita 
paixão, o que era raro nos tempos vitorianos. 

De acordo com Lascelles 1970, 119,   Charlotte Bronte 
costumava zombar de Jane declarando que suas obras 
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demonstravam completo desconhecimento das paixões 
humanas. Algo comum entre Jane e as irmãs Bronte foi o 
amor ao lugar onde nasceram, se bem que Jane controlava 
muito mais os sentimentos, ao contrário de Emily Bronte 
que não gostava de sair de sua terra natal. Jane viajava para 
diferentes localidades visitando seus irmãos e durante essas 
visitas escrevia sem parar se inspirando em cada localidade 
que se encontrasse. Em Bath não escreveu muito, pois não 
gostava de lá, mas mesmo assim fez a revisão de “Northanger 
Abbey” (Abadia de Northanger) e “Persuation” (Persuasão), 
e “The Watsons” e “Lady Susan”, que havia escrito em 
Steventon. 

Jane Austen nasceu em Steventon, perto de Basingstoke, 
em 16 de Dezembro de 1775, a sétima de oito filhos. Seus 
irmãos eram: James (1765-1819), George (1766-1838), Edward 
(1767-1852), esses três primeiros nascidos perto de Deane. 
Depois vieram: Henry (1771-1850), Cassandra (1773-1845), 
Francis ou Frank (1774-1865), Jane e Charles, gêmeos, (1779-
1852).

De acordo com publicação de Hampshire County 
Council, prefeitura, a família era saudável, inteligente e feliz, 
com exceção de um de seus irmãos, George, que sofria de 
epilepsia. James e Henry se tornaram clérigos em Hampshire, 
enquanto Henry tentou seguir as carreiras militar e bancária, 
ambas mal sucedidas. Frank e Charles seguiram carreira na 
marinha.

Os irmãos de Jane moravam em diferentes localidades, 
o que proporcionou que ela, ao visitá-los, tivesse vários 
tipos de cenários e inspirações para escrever suas histórias, 
como já citei, sempre baseadas no cotidiano. Edward vivia 
em Kent numa mansão em Godmersham Park onde ela não 
se sentia tão bem quanto Cassandra. Já seu irmão favorito, 
Henry morava em Londres e Jane preferia a sua convivência, 
com visitas a teatros e passeios pelos jardins de Kensington. 
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Uma das características do estilo de Jane era a colocação da 
natureza como personagem principal, e depois ir incluindo 
outros personagens.

Episódio que marcou bastante a vida de Jane foi o 
acontecimento da  ventania que vitimou os jardins e horta de 
sua casa, a Reitoria de Steventon, em 1800, episódio triste 
sobre o qual  escreveu para sua irmã Cassandra, que estava 
viajando na época. Ela assistiu tudo pela janela da sala de 
jantar. Foram as seguintes as palavras dela na carta: 

“I was sitting alone in the dining room, when an odd 
kind of crash startled me – in a moment afterwards it was 
repeated; I then went to the window, which I reached just in 
time to see the last o four two highly valued Elms descend 
into the Sweep!!!!! The other sunk amongst our screen of 
chestnuts and firs, knocking down one spruce fir, beating off 
the head of another, & stripping the two corner chestnuts of 
several branches, in its fall. – This is not all. – One large Elm 
out of two on the left hand side, as you enter what I call the 
Elm walk, was likewise blown down, the Maypole bearing the 
weathercock was broke in two, and... all the three Elms which 
grew in Hall’s meadow & gave such ornament to it, are gone 
(JA 25, 8.11.1800).”

Em Português: Eu estava sentada sozinha na sala de 
jantar, quando um estranho ruído assustou-me – um momento 
depois o mesmo ruído se repetiu; eu então me aproximei da 
janela bem a tempo de ver o último dos nossos altos e valiosos 
Olmos descerem para o Varredouro !!!!! O outro... afundou 
por entre nossa tela de castanheiras e abetos, derrubando 
um abeto, e cortando a cabeça de outro, & decapando duas  
castanheiras do canto e também vários galhos, à medida que 
tombava – Isso não é tudo. – Um grande Olmo dos dois que 
ladeavam o caminho de Olmos, à esquerda de quem entra, foi 
também derrubado, o poste que sustentava o cata-vento foi 
quebrado em dois, e... todos os três Olmos, que cresciam no 
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prado da Entrada & ornamentavam tanto o local, não existem 
mais. (J. A. 25, 8. 11.1800)

Redigi aqui esse pequeno trecho da carta que Jane 
escreveu à irmã, para que o leitor perceba a importância que 
ela dava para a natureza, lamentando sua morte e falando das 
árvores do jardim, que tombaram, como pessoas importantes 
da propriedade, que sucumbiram diante de seus olhos, e que 
fariam muita falta no futuro. 

Pode-se notar também seu estilo minucioso com 
descrições exatas e plenas de sentimento. A Reitoria 
Steventon, onde aconteceu o episódio da ventania, era uma 
casa do século 17, reformada em 1760 para que a família 
pudesse se acomodar melhor, pois era numerosa como 
sabemos. Foi cenário dos primeiros romances de Jane: 
“Sense and Sensibility,” “Pride and Prejudice,” e “Northanger 
Abbey”, já citados, foram publicados, respectivamente, em 
1811, 1813 e 1818. 

Foram escritos na sala de música que ficou para ela e 
Cassandra, quando seus irmãos saíram de casa. Do lado de 
fora havia campos onde o Sr. Austen cultivava batatas, havia 
também canteiros de morangos e o belo jardim parcialmente 
destruído pela ventania, fato esse já citado anteriormente. 
Era um jardim tradicional que serviu de inspiração para que 
escrevesse “Northanger Abbey” (Abadia de Northanger), 
onde a personagem principal do romance, Catherine Morland, 
adorava brincar quando criança.

Os romances de Jane Austen mostram cenas e episódios 
familiares que, indubitavelmente, foram inspirados no seu 
convívio com a família, parentes e amigos dos quais ela 
observava as ações, envolvimentos amorosos, arrufos 
infantis e preconceitos vários, como podemos observar em 
“Pride and Prejudice” (Orgulho e Preconceito), quando ela 
mostra que o preconceito contra os ricos também é forte 
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e injusto, como qualquer preconceito. Elizabeth Bennet, a 
personagem principal, moça de uma família pobre, mas muito 
orgulhosa, julga erroneamente o milionário Fitzwilliam Darcy, 
baseada apenas em conversas de salão, e Jane explora esse 
fato com maestria, mostrando a feiura do julgamento leviano.

Na mesma obra, contrariando os que acreditam que Jane 
Austen  não fala sobre paixões humanas, ela mostra o estrago 
que o orgulho desmedido pode fazer na vida de alguém, e o 
sofrimento do amor não realizado pelo mesmo motivo.

De acordo com o livro “Jane Austen’s House”, Jarrold/
Publishing, adquirido por mim numa de minhas visitas, no 
ano 1999, Jane nasceu em 16 de Dezembro de 1775, na vila 
de Steventon, em Hampshire, como já citado, onde seu pai, 
Reverendo George, era o reitor. Jane foi a sétima de oito 
filhos, também já mencionados, e teve uma infância feliz com 
os irmãos e as outras crianças que seus pais educavam. 

As crianças, enquanto pequenas, eram ensinadas pela 
Sra. Austen, e os meninos quando entravam na adolescência, 
passavam a ser orientados pelo Sr. Austen. 

Para divertir-se, Jane e sua irmã Cassandra, que tinha 
o mesmo nome de sua mãe, representavam peças e, desde 
pequena já as escrevia incentivada pelo pai. 

Em 1783 Cassandra e Jane foram enviadas para Oxford 
para terem uma educação mais esmerada, mas ao contraírem 
tifo, foram mandadas de volta para casa e mais tarde, ao se 
restabelecerem, foram estudar na escola Abbey em Reading. 

Em 1785 voltaram para casa e lá permaneceram até 
completarem seus estudos sob a supervisão do pai que 
obrigava Jane a ler muitos dos livros de sua biblioteca, o 
que contribuiu muito para que adquirisse um belo e correto 
estilo de escrita, ao contrário de Cassandra, que gostava de 
desenhar e dos afazeres domésticos.
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Jane escreveu seu primeiro romance aos 14 anos: “Love 
and Friendship” (Amor e Amizade), e também um livro de 
História jocoso chamado “A History of England by a partial, 
prejudiced and Ignorant Historian” (Uma História da Inglaterra 
por uma parcial, preconceituosa e ignorante Historiadora), 
com ilustrações de Cassandra, logicamente não havia muitas 
datas em sua “História”...

Nessa fase juvenil, escreveu em 1792, “Lesley  e Castle”, 
sobre o cotidiano da época. Em 1796 escreveu “First 
Impressions” (Primeiras Impressões), que foi rejeitado a 
princípio e depois publicado em 1797. No mesmo ano, 
1797, escreveu “Elinor and Marianne” e “Susan” concluído 
em 1798 e depois chamado “Northanger Abbey” (Abadia 
de Northanger), e “Persuation” (Persuasão), ambos já 
mencionados e publicados em 1818 por seu irmão, Reverendo 
Henry Thomas Austen. 

Somente quando já tinha vinte e poucos anos é que 
escreveu seus romances de maior sucesso “Sense and 
Sensibility” (Razão e Sensibilidade), “Pride and Prejudice” 
(Orgulho e Preconceito) e “Northanger Abbey” (Abadia de 
Northanger). Jane e Cassandra chegaram a frequentar a vida 
social de Steventon, em Hampshire, mas em 1801 seu pai 
se aposentou e decidiu deixar a reitoria para o filho James, 
reverendo como o pai, e mudar-se para Bath para passar seus 
últimos anos de vida com as filhas e a esposa. Jane aborreceu-
se muito com isso, sentiu ter de trocar o lugar calmo que vivia 
por uma cidade agitada como Bath era na época. Havia também 
o fato de ter-se apaixonado por um rapaz das proximidades 
durante o verão... 

Por tudo isso Jane produziu muito pouco em Bath. No ano 
de 1802, Harris Bigg Wither, um rapaz da localidade, lhe propôs 
casamento, ela aceitou à noite e, na manhã seguinte, mudou 
de ideia, o que deixa claro seu estado de espírito insatisfeito e 
inseguro com a mudança e tudo o mais.
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Jane começou a escrever “Watsons’“ em 1802, e em 
1805 seu pai faleceu, foi sepultado em Bath, e ela mudou-
se para Southampton, para a casa de seu irmão Frank, 
permanecendo lá até 9 de Julho de 1809, quando mudou-
se, definitivamente, com sua mãe e irmã Cassandra, para 
o casarão Chawton, hoje museu Jane Austen, a convite do 
Irmão Edward, que havia herdado a propriedade do condado 
de Thomas Knight. 

Ela então recuperou o vigor literário e fez a revisão 
das obras “Sense and Sensibility” (Razão e Sensibilidade), 
publicado em 1811, pela editora Egerton, de Mansfield Park 
e “Pride and Prejudice” (Orgulho e Preconceito) e completou 
“Mansfield Park” (Parque Mansfield) em 1814. Publicou 
“Emma”em  1816 e concluiu “Persuation” (Persuasão),  no 
mesmo ano. Ainda em 1816 seu irmão Henry recuperou o 
manuscrito de “Northanger Abbey” (Abadia de Northanger), 
por dez libras, dinheiro considerável na época, e que foi 
publicado após sua morte. 

Jane desfrutou apenas oito anos do casarão de Chawton, 
Hampshire, antes de seu falecimento precoce. De acordo 
com pesquisas em brochuras que adquiri no próprio museu, 
ela encontrou a paz e segurança nesses anos, que permitiram 
que florescesse seu estilo genial. Ela era tão feliz na época 
que escreveu uma poesia sobre o casarão e mandou para 
seu irmão Frank, oficial da marinha na ocasião:

      “Our Chawton Home, how much we find
      Already in in it to our mind;
      And how convinced that when complete
      It will all other houses beat
      That ever have been made or mended,
      With rooms concise or rooms distended.”

Em português:
     Nosso lar de Chawton, assim como o visualizamos
     Em nossa mente;
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      Já nos convenceu que quando completa sua reforma
     Superará todas as outras casas 
     Que já foram construídas ou reformadas, 
     Com cômodos concisos ou cômodos aumentados.

 

Figura 2 - Casarão de Chawton Hampshire

Jane se referia à reforma que estava sendo feita, por 
Edward, no casarão, melhorando suas dependências, para 
melhor abrigar sua mãe, irmãs e uma amiga da família Martha 
Lloyd, que logo depois casou-se com seu irmão Frank e 
mudou-se. 

Ela começou a escrever seu último romance, a que deu o 
título de “Sanditon”, no inverno de 1816, do qual só escreveu 
doze capítulos, pois contraiu tuberculose e uma infecção 
gravíssima na garganta. 

Seus pulmões foram tão afetados que não a deixavam 
respirar  e ela precisava ser levada para fora de casa para 
tomar sol, numa pequena carroça puxada originalmente por 
um burrico, que ainda se encontra exposta nas dependências 
do museu.
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 Figura 3 - Pequena Carroça originalmente puxada por burrico.

Em Maio de 1814, ela e Cassandra se mudaram para 
quartos alugados na Rua College, nº 8, em Winchester, 
para ficarem próximas do médico que tratava de Jane. E 
foi aí que ela veio a falecer nos braços de sua querida 
irmã Cassandra, na manhã de 18 de Julho de 1817. Ela foi 
sepultada na Catedral de Winchester.

Em 15 de Julho, somente três dias antes de morrer, 
ainda escreveu alguns versos chamados de “O Venta” (O 
Vento), sobre as corridas de Winchester e santo Swithin, 
patrono de Winchester. Jane era uma excelente poetisa 
e escreveu muitas poesias, entre elas: “I’ve a Pain in My 
Head” (Tenho uma Dor na Cabeça).

Realmente muito triste morrer com 42 anos, ainda 
na flor da idade, quando tinha tanto a oferecer através 
de sua genialidade. Nem mesmo seu último romance 
ela conseguiu completar, deixando escritos somente os 
primeiros doze capítulos, como já citamos anteriormente. 

No casarão de Chawton, sua última moradia e hoje 
museu, ela adorava tocar piano e acordava a casa com 
suas belas músicas. Divertia-se muito com Cassandra e 
as sobrinhas dançando músicas campestres.

De acordo com texto de Jean K.Bowden, curador do 
museu e pesquisador de sua vida, sua sobrinha Carolina 
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deixou registrado, em escritos encontrados depois de sua 
morte, que ela tocava muito bem, e de vez em quando, 
sorrindo parava de tocar e se sentava à sua escrivaninha 
para registrar uma ideia inspirada no momento, com medo 
de que se esquecesse logo após.

Como já mencionei, as duas vezes que visitei o museu, 
a casa de Chawton, Hampshire, que Jane tanto amava, 
me emocionei muito penetrando em sua intimidade, me 
deparando com seus pertences pessoais, suas pequenas 
joias, um colarzinho de contas azuis e outro com cruzes 
douradas, seus vestidos...

  Espalhados pelos quartos da casa, pude admirar 
lindos quadros dos lugares em que morou ou visitou, 
e que serviram de inspiração para seus romances: 
Steventon, a casa em que nasceu, Bath, onde seu pai 
faleceu e onde, apesar de não ter escrito muito, fez várias 
revisões de obras para serem publicadas, Southampton, 
Godmersham, Winchester e Chawton em Hampshire, onde 
mais gostou de morar e produzir, antes de ficar doente. 
Todas as pinturas bem conservadas, como tudo na casa/
museu.

Jane Austen, como uma escritora romântica que 
era, exaltava a natureza, que amava, usando-a como 
cenário para suas obras, como sabemos. Acredito que 
essa característica deveria ser realista hoje, uma vez que 
sabemos da importância da natureza e sua preservação 
para a continuidade das espécies do planeta.

Outra característica importante de Austen é sua 
capacidade de observar as nuances psicológicas 
cotidianas  dos seres humanos à sua volta.

Suas observações permitiram que ela mostrasse os 
vícios, virtudes e paixões humanas e nos faz discuti-las 
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e, de certa forma, faz-nos pensar se devemos continuar 
como somos ou tentarmos mudar... 

Ao contrário do que alguns críticos possam afirmar, 
ela penetrava fundo nas paixões humanas, e as descrevia 
de uma forma tão natural e espontânea, que a tornam uma 
escritora de todos os tempos.
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FREI LUÍS DE SOUSA - DRAMA OR TRAGEDY?

Todo movimento tende a repudiar o movimento 
imediatamente anterior,  por considerá-lo 
ultrapassado e, não raro apegar-se ao precedente, 

que ressuscita com novas roupagens.

Com o Romantismo não foi diferente: repudiou o 
Classicismo e, principalmente, o Neoclassicismo, revoltando-
se contra as regras, as amarras inibidoras do gênio criador 
e preconizou a liberdade da criação artística, com a defesa 
da mistura dos gêneros. Entre as suas peculiaridades, o 
individualismo, o amor à pátria, o retorno ao passado, a 
origem da nacionalidade e o “mal do século”, traduzido pela 
tuberculose que dizimava na flor dos anos (como aconteceu 
com vários poetas que pereceram do mal ainda muito jovens).

* Doutora em Literatura pela Universidade de Sao Paulo , professora no Centro de Estudos 
de Letras, Artes e História.
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Frei Luís de Sousa, objeto deste trabalho, peça 
considerada a obra-prima não só do teatro garrettiano, mas 
também do teatro português do século XIX, veio à luz à época 
em que Almeida Garrett já havia aderido ao Romantismo, 
do qual foi o iniciador em Portugal. Apesar disso, não fez 
muitas concessões à nova corrente na concepção da obra, 
mas se ateve a uma fórmula que contemplava mais o sabor 
clássico. Aliás, grande era a formação clássica do autor e 
da qual não se despojou mesmo quando concebeu obras ao 
gosto romântico.

Para a análise da obra, apoiamo-nos no próprio 
testemunho do autor que diz: “- nessa história, digo, há 
toda a simplicidade de uma fábula trágica antiga” e mais 
adiante: “Esta é uma verdadeira tragédia - se as pode 
haver, e como só imagino que as possa haver sobre fatos e 
pessoas comparativamente recentes. Não lhe dei todavia esse 
nome...”, afirmações contidas na Memória ao Conservatório 
Real. Na publicação da peça, classifica-a como drama. Afinal, 
tragédia ou drama?

Aristóteles, na Poética, estuda a origem da tragédia e 
a define, em primeiro lugar como a “imitação de ações de 
caráter elevado”. Descartada, portanto, a inclusão de qualquer 
episódio cômico ou menos solene na sua composição. 
Representação de fatos ligados à história da nação, com o 
homem em ação e não em estado contemplativo são objetivos 
da tragédia, e a imitação, a expressão da natureza humana 
em sua manifestação mais elevada. O caráter essencial da 
tragédia reside na seriedade da ação.

Garrett já havia percorrido a História da pátria para 
compor os dramas: “D. Filipa de Vilhena” e “O Alfageme de 
Santarém”, esta pinçada à época da Batalha de Aljubarrota e 
aquela ao tempo da elevação da Casa de Bragança ao trono 
português. Faltava o episódio mais famoso e, talvez, o mais 
dramático da História: a Batalha de Alcácer-Quibir. Esta 
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veio, não pelas mãos de D. Sebastião, embora ele estivesse 
presente de modo subliminar, mas pelo retorno de um nobre 
cavaleiro que com ele seguiu para as terras de África: D. João 
de Portugal, descendente dos condes de Vimioso.

Assunto histórico, portanto, na origem da peça. Ao se 
considerar viúva de D. João, D. Madalena de Vilhena contrai 
novas núpcias com Manuel de Sousa Coutinho, que já não 
lhe era indiferente à época de seu primeiro casamento. Como 
convém a uma dama de alta estirpe, Madalena empreende, 
durante sete anos, infrutíferas buscas ao marido. A certeza 
do desaparecimento de D. João lhe abre o caminho para o 
segundo casamento, desta vez com o homem a quem amava. 
O casamento deu fruto, na pessoa de Maria de Noronha, filha 
de ambos.

Manuel de Sousa Coutinho vem a ser, mais tarde, o notável 
prosador e historiador português, conhecido como Frei Luís 
de Sousa, nome que abraçou no dia em que renunciou ao 
mundo e encerrou-se em um convento para fugir à desonra 
que lhe mancharia a reputação de nobre cavaleiro. Na origem 
dessa renúncia, o regresso do primeiro marido de sua esposa, 
tornando insustentável a situação da família.

Se o assunto é histórico, como convém à tragédia, a 
estrutura que lhe sustém subverte o modelo clássico da 
divisão em cinco atos e vazada em versos, para abraçar o 
novo modelo que substitui os cinco atos por três e o verso 
pela prosa. É importante ressaltar que a escolha de três 
atos se deve à liberdade de criação que o autor emprestou 
ao Romantismo e à certeza de que três atos bastariam para 
recompor a saga dos Sousa e Vilhena, com a economia que 
convém a uma obra bem articulada. Aumentar-lhe a extensão 
poderia diluir-lhe a tensão dramática. Nada que desabone a 
peça a concentração em apenas três atos.

Quanto à prosa e não o verso, uma vez mais recorremos 
à voz do autor que disse:
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“- repugnava-me também pôr na boca de Frei Luís 
de Sousa outro ritmo que não fosse o da elegante prosa 
portuguesa que ele, mais do que ninguém, deduziu com 
tanta harmonia e suavidade. Bem sei que assim ficará mais 
clara a impossibilidade de imitar o grande modelo; mas antes 
isso, do que fazer falar por versos meus o mais perfeito 
prosador da língua. Contento-me para a minha obra com o 
título modesto de drama; só peço que não a julguem pelas 
leis que regem ou devem reger, essa composição de forma 
e índole nova; porque a minha, se na forma desmerece da 
categoria, pela índole há de ficar pertencendo sempre ao 
antigo gênero trágico.”

Nada a contestar, ao contrário, queremos comungar 
com Garrett da ideia de que o hábito não faz o monge, isto 
é, a forma não compromete a tragicidade do enredo. Só 
não comungamos com a expressão “modesto”, porque a 
modéstia não era, exatamente, uma virtude do autor que tinha 
bem nítida a certeza de seu valor.

Quanto ao preceito aristotélico de que é a tragédia “a 
imitação de ações de caráter elevado”, não podia este ser 
mais adequado à história que se conta; nobreza de caráter 
não falta às personagens, traduzida pela coragem de Manuel 
de Sousa, fidelidade de Telmo, sobriedade de Frei Jorge, 
dedicação maternal e conjugal de Madalena, sensibilidade 
de Maria e, porque não dizer, na parte final, altruísmo, ainda 
que sem efeito, do Romeiro. O homem em ação é o próprio 
retrato de Manuel de Sousa que, movido pelo patriotismo 
e pelo culto do dever, ateia fogo em seu próprio palácio e, 
movido pelo culto da honra, decide professar a fé.

Em relação à estrutura, não vamos nos deter mais do que 
o suficiente para explicar a composição; entretanto, convém 
lembrar que a fábula contempla todas as partes da tragédia: 
exposição, com a apresentação das personagens e as 
circunstâncias em que a ação ocorreu até chegar ao momento 
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presente, porque uma peça teatral sempre presentifica os 
acontecimentos; o nó, em que o conflito se evidencia; o 
clímax, com a chegada do Romeiro e o desenlace, com a 
catástrofe, motivada pela morte em cena. E a ação, complexa, 
por estar recheada de todos os ingredientes necessários: 
reconhecimento, peripécia e catástrofe. Reconhecimento, 
que é a passagem da ignorância ao conhecimento, origina a 
anagnóris (conhecimento) de que o Romeiro e D. João são 
a mesma pessoa e desemboca numa peripécia: a mutação 
do curso da vida de Manuel e Madalena com a decisão de 
professar; a catástrofe, por sua vez, acontece com a morte 
de Maria em cena.

O desenlace, arremate do enredo, deve ser mais verossímil 
que qualquer outra parte e decorrer da própria estrutura da 
peça. Na peça em apreço, o desenlace é a consequência 
natural do retorno do primeiro marido, que inviabiliza a 
existência da família atual, da forma como estava estruturada. 
A retirada do casal para o convento não só obedece à lei da 
verossimilhança, mas também se atém aos princípios da 
necessidade, conveniência e coerência. Inverossímil seria 
Madalena conviver com a situação ambígua de ter dois 
maridos; mais verossímil, nessa circunstância, é ser esposa 
de Cristo. A conveniência é traduzida pelo comportamento 
adequado de Manuel, que age movido pela grandeza de 
caráter do qual já havia dado tantas provas e a coerência é 
apenas um ingrediente a mais em relação à conveniência. 
Nada escapou à perspicácia do autor e o equilíbrio constitui 
seu resultado natural.

O desenlace tem, também, o condão de provocar a 
catársis, objetivo primordial do gênero pelo temor e piedade 
do público com a sorte das personagens. A piedade, no caso, 
advém da impossibilidade de o casal assumir outra atitude 
diante de um fato consumado e da impotência do homem 
quando “um poder mais alto se alevanta”, como diria Camões.
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A morte física de Maria, em cena, devidamente anunciada, 
consequência de uma tuberculose oracular, é a concretização 
da peripécia; uma vítima precisava ser imolada e ela era 
perfeita, já que perdeu seu espaço no mundo com a chegada 
do Romeiro. Para este, que surge como um fantasma que 
adquire forma, também não há mais lugar neste mundo.

É provável que o público se apiedasse mais do casal 
que renunciava ao amor que sempre os uniu e que não tinha 
arrefecido, que com a morte de Maria, já condenada por uma 
doença fatal.

As unidades obedeceram aos cânones da tragédia 
clássica, a de ação está perfeitamente articulada numa 
relação de causa e efeito, de tal forma, que nada é gratuito; 
atear fogo em seu palácio obriga Manuel de Sousa a mudar-
se para o palácio de D. João, onde o destino os apanhará.

Os dois núcleos dramáticos que sustentam a peça, o 
incêndio e o regresso se cruzam no final. Se Manuel não 
tivesse incendiado seu palácio, não haveria motivos para 
deslocar-se para a primeira casa de Madalena e D. João, 
ao regressar, não poderia bater em outra porta, senão à do 
palácio onde vivera com sua família. Regresso fatal, portanto. 
Segundo alguns críticos, o incêndio e o regresso formam os 
dois pilares sobre os quais se assenta a ação da peça.

E quanto ao espaço, há também uma concentração: 
tudo acontece em Almada, embora os fatos ocorram em 
dois palácios diferentes, o que, de nenhuma forma, quebra a 
unidade. Ao contrário, a articulação entre espaço e ação atinge 
seu ponto máximo no palácio de D. João, mais precisamente, 
na sala dos retratos. O retrato de D. João que tanto fascínio 
exerce sobre Maria é a peça que permite o reconhecimento 
daquele que representa a ressurreição de um passado que 
parecia morto e enterrado e constitui o primeiro passo em 
direção ao infortúnio que está por vir.
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Assim como a ação e o espaço, o tempo também se 
concentra e essa unidade de tempo remete à ideia de que 
a literatura não tem compromisso com a verdade histórica, 
senão com a artística. Novamente invocamos o testemunho 
do autor quando diz:

“Nem o drama, nem o romance, nem a epopeia 
são possíveis, se os quiserem fazer com a Arte de 
verificar as datas na mão. ... as leis da liberdade 
poética, que certamente não deve ser opressora, 
mas também não pode ser escrava da verdade 
histórica. E todavia cuido que, fora dos algarismos 
das datas, irreconciliáveis com o trabalho de 
imaginação, pouco haverá, no mais, que não seja 
puramente histórico...”

O tempo da ação concentra-se em uma semana, de 
uma sexta-feira, do final de tarde às nove horas da noite, no 
primeiro ato, até a outra sexta-feira, durante o dia até ao final 
da tarde, no segundo ato e na madrugada de sábado e está 
impregnado de um valor simbólico que suplanta seu aspecto 
puramente cronológico.

Da suposta morte de D. João de Portugal ao segundo 
casamento de Madalena, sete anos de insucesso com sua 
busca se passaram (a história registra vinte e um anos – de 
1578 a 1599). Trinta e cinco anos até ao regresso fatal do 
primeiro marido, quando Manuel e Madalena retiram-se do 
mundo.

Como vimos, Garrett opta por considerar sete anos o 
tempo empreendido na busca; a liberdade de subverter o tempo 
histórico é que leva o autor a escolher um número cabalístico.

Sete, vinte e um, trinta e cinco, sexta-feira, agosto, 
um conjunto cabalístico: sete, ao lado do três, é o mais 
importante dos números sagrados na tradição das culturas 
orientais. Sete braços têm o menorá, candelabro judaico; 
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sete são os dias da semana, os pecados capitais, o tempo da 
criação do mundo. O sete desempenha papel importante no 
Apocalípse de S. João (no qual se fala de sete igrejas, sete 
chifres do monstruoso dragão). Na Europa medieval, sete 
eram os dons do Espírito Santo, sete eram os sacramentos, 
as virtudes, as artes e as ciências; as idades do homem; os 
pedidos expressos no Pai Nosso. Na antiga China, na vida da 
mulher, depois de um período formado por duas vezes sete, 
tem início o “caminho do yin” (a primeira menstruação) e 
depois de sete vezes sete anos ele termina (climatério); o sete 
era ainda importante no culto dos mortos: a cada sete dias 
depois do falecimento (até o 490) eram organizados festejos 
e sacrifícios em memória do morto. Finalmente, pertence 
a essa esfera de significados a personagem da qual fala o 
Evangelho de S. Lucas (8,2), Maria Madalena “da qual tinham 
saído sete demônios”.

Vinte e um é o resultado de sete vezes três. Trinta e cinco 
(desdobram-se em três e cinco), em que o três representa 
as pessoas da Santíssima Trindade; da tese e da antítese 
resulta a síntese da trindade “omne trium perefctum” (toda 
trindade é perfeita); todas as coisas boas são sempre três; o 
símbolo da harmonia e da perfeição clássicas (razão, emoção, 
imaginação); as Parcas, que decidiam o destino; também as 
nove musas conduzem a uma estrutura triádica.

Cinco é o número do pentagrama, no qual, quando o 
vértice está voltado para o alto, se inscreve o homem, com 
sua cabeça, braços e pernas em posição ereta; se estiver 
invertido, é considerado um signo da “magia negra”; o 
Pentateuco, os cinco livros de Moisés constituíam a “Torá” do 
Antigo Testamento. Com cinco pães Cristo saciou a fome de 
quatro mil pessoas e cinco são as suas chagas; cinco são os 
sentidos do homem; na antiga China, cinco eram os pontos 
cardeais, incluindo o do meio; cinco as cores primárias; 
cinco eram os elementos (madeira, terra, fogo, metal e água); 
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cinco são os bens da fortuna: a riqueza, a longevidade, a 
paz, a virtude e a saúde e cinco são as qualidades morais da 
humanidade.

Sexta-feira, o dia da paixão de Cristo e agosto, segundo 
a superstição popular, um mês carregado de agouros.

No entanto, sexta-feira é um dia muito representativo na 
vida de Madalena, marcado por uma série de coincidências: 
no mesmo dia do mês e da semana, casa-se com D. João, 
conhece Manuel de Sousa e acontece a funesta batalha. 
Também é numa sexta-feira que Manuel deita fogo em seu 
palácio e, por fim, o primeiro marido regressa, na pele de um 
Romeiro e destrói uma família. A apreensão de Madalena com 
a data fatídica se traduz no diálogo com Frei Jorge, quando 
diz:

Madalena - “Hoje... hoje! Pois hoje é o dia da minha 
vida que mais tenho receado... que ainda temo 
que não acabe sem muito grande desgraça... É um 
dia fatal para mim: faz hoje anos que... que casei 
a primeira vez, faz anos que se perdeu el-rei D. 
Sebastião, e faz anos também que... vi pela primeira 
vez a Manuel de Sousa.” ( p.91).

A fatalidade, outro elemento precioso na composição da 
tragédia, completa seu ciclo: ação, espaço e tempo fecham-
se como elos de uma corrente que vai prendendo, cada vez 
mais, a família e subordinando-a a um “fatum” irreversível, em 
que o livre-arbítrio parece ter perdido seu lugar. Nem mesmo 
a decisão de Manuel advém do livre-arbítrio, mas é fruto do 
beco sem saída no qual foram atirados por uma força maior. 
O sentimento de honra não permite que os acontecimentos 
caminhem em outra direção.

O tempo pode também ser medido em termos de passado, 
presente e futuro. O passado volta de modo avassalador e, 
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praticamente, empurra o presente a um futuro irremediável 
que deverá apagar a nódoa moral que macula a relação de 
Manuel e Madalena no presente.

Outro aspecto importante a ser considerado é o da 
linguagem em que a peça veio à luz: solene, bem ao gosto 
clássico, até para não desmerecer aquele que dá título à obra 
e que foi um prosador exemplar; o verso soaria falso, pelo 
menos aqui.

Além de ter assunto histórico, a tragédia deve abrir o 
mais próximo possível do desenlace, motivo pelo qual os 
fatos antecedentes devem vir à tona, para conhecimento do 
público, por meio do diálogo das personagens, procedimento 
igualmente preconizado pelo drama analítico. Perfeita, sob 
esse aspecto, a peça de Garrett; a partir da segunda cena 
e até, praticamente, o final do primeiro ato, os diálogos 
elucidam os fatos que originaram a situação atual e permitem 
entender os acontecimentos futuros.

Um achado teatral de grande valia são os pressentimentos, 
sonhos, presságios, premonições. No Frei Luís de Sousa, 
os pressentimentos de Madalena, construídos sobre o 
sentimento do pecado, do “erro”, acompanham-na como 
uma sombra e não lhe permitem desfrutar, plenamente, o 
amor de Manuel, que tanto desejou e pelo qual tanto lutou. A 
consciência pesada ergue uma barreira entre ela e a felicidade 
que almejou.

Toda tragédia que se preze tem um coro que representa 
a voz do povo. Nas tragédias antigas era elemento 
indispensável, mas foi perdendo sua função com o aumento 
das personagens singulares. Na obra de Garrett, este não se 
apresenta como figura coletiva, mas está presente em duas 
personagens: Telmo e Frei Jorge.
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Telmo é a voz do passado que ecoa o tempo todo no 
ouvido de Madalena, por causa do seu ceticismo em relação 
à morte de D. João. Sua simples presença estabelece o elo de 
Madalena com um passado que ela tenta esquecer e que ele 
insiste em não permitir. Frei Jorge é o símbolo da lucidez e da 
religião cristã e no momento em que todos estão aturdidos 
com os últimos acontecimentos, ele mantém a fleugma 
necessária para amparar Madalena e Manuel. Madalena 
solicita seu concurso para dirimir suas dúvidas, como se 
a sua opinião refletisse a de toda a Igreja e a da sociedade, 
como se observa do diálogo:

Madalena - Jorge, meu irmão, meu bom Jorge, 
vós que sois tam prudente e reflectido, não dais 
nenhum pêso às minhas dúvidas? Jorge - Tomara 
eu ser tam feliz que pudesse, querida irmã.

E em outra passagem:

Jorge - Vinde, minha irmã, é a voz do Senhor que 
vos chama. Vai começar a cerimônia.

Embora tivéssemos afirmado que Garrett não fez grandes 
concessões ao gosto romântico, é conveniente ressaltar as 
pegadas que dele encontramos ao longo da obra.

A mais significativa delas é a tuberculose de Maria, por 
si só, considerada romântica, como o braço direito do “mal 
do século” e que a leva à morte no desenlace, morte trágica, 
enquanto acontecimento e romântica, enquanto motivo:

“Morro... morro de vergonha...”

Outro traço romântico pode ser imputado às atitudes 
de Telmo, impregnadas de saudosismo, quando anseia pelo 
regresso de seu senhor, de um lado e o cuidado e o amor 
extremado por Maria, de outro.
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Finalmente, o pessimismo que perpassa algumas cenas, 
em especial aquelas em que contracenam Madalena e Telmo. 
Até Manuel, vez por outra, sente-se pessimista em relação 
ao estado de saúde da filha, sempre a lhe inspirar muitos 
cuidados e, por último o que se abate sobre o Romeiro, ao 
perceber que Madalena já o havia substituído por outro.

Poucas concessões de um autor que nunca chegou 
a se tornar um romântico autêntico, “pois carecia da 
condição fundamental para o ser: o “furor” egocêntrico do 
sentimentalismo, apoiado numa imaginação poderosa e 
desbordante.” (MOISÉS, M. 1994, p. 130).

Podemos, ainda, observar que a estrutura da peça se 
assenta sobre polos opostos, um passado que se recusa a 
ser passado porque estende seus tentáculos até o presente 
e um futuro que engalfinhará as personagens de forma fatal.

É importante ressaltar que a peça também estriba sua 
ação sobre um mundo fechado, em que os acontecimentos 
são conduzidos por um destino, característica da tragédia 
de destino, na concepção de Kayser, que, por sua vez, se 
apoia em cinco grupos de motivos: incesto, profecia de 
uma desgraça, maldição sobre uma família, assassínio de 
parentes, regresso.

Uma retrospectiva da análise da obra nos permite 
afirmar que dois desses motivos estão presentes no Frei 
Luís de Sousa: profecia de uma desgraça, traduzida pelos 
pressentimentos de Madalena, pela insistência de Telmo em 
manter vivo um passado ameaçador e pela crença de Maria no 
sebastianismo e o regresso, este sim, definitivo. É o regresso 
que fecha o círculo e aprisiona dentro dele as personagens 
que, impedidas de fugir, cumprem, irremediavelmente, seu 
destino.
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Por tudo o que foi explicitado, só nos resta afirmar, sem 
nenhuma dúvida, de que Frei Luís de Sousa é uma tragédia, 
ou melhor, uma tragédia de destino.
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Zenaide Bassi Ribeiro Soares*

MODERNISMO BRASILEIRO E IDEOLOGIA
BRAZILIAN MODERNISM AND IDEOLOGY

É amplamente sabido que o povo brasileiro não 
constitui uma coletividade homogênea do ponto de 
vista cultural: diferentes estratos e classes sociais 

têm concepções diversas do mundo e da vida.

A cultura erudita, que expressa a visão de mundo da 
classe dominante, vale-se de concepções elaboradas, 
sistemáticas e politicamente organizadas. Através das 
instituições, impõe seu padrão estético, o modelo do que é 
belo, correto e desejável. No plano teórico, pretende, através 
de uma concepção evolucionista linear, absorver outros 
fenômenos culturais gerados fora dos cânones da cultura 
oficial, estigmatizados como resíduos ou sobrevivências de 
condições de vida material e simbólica passadas.

Nessa concepção, tem sido rotineiro o equívoco de 
se considerar passado o que é presente para grandes 
parcelas da população brasileira, que vivem em condições 
* Com formação em Comunicação Social, Ciências Sociais e Letras, é mestre em Ciências 
Sociais e doutora em Comunicação e Artes. Diretora de pesquisa e publicações no CELARTH.

... o debate estético, inevitavelmente, teria 
de desembocar na questão política.
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precárias, geradas pelas contradições de um processo de 
desenvolvimento econômico caracterizado por desigualdades 
regionais, pela concentração do capital e da renda.

Grandes parcelas da população, iletrada ou semialfabetizada, 
dispersas ao longo do território nacional, expressam seu modo 
de ser e agir através de complexa gama cultural, formalizada 
de diferentes modos.

A sua sabedoria, que não vem da escola nem dos livros, é 
forjada, ao longo do tempo, pela ação contínua de transformar 
a natureza através do trabalho, com o auxílio da enxada, 
do machado, do serrote, da plaina, da bigorna, do fogo, 
do barro. A sua prática diária dá-lhes a dimensão de suas 
possibilidades e de seus limites: de seu campo de ação real 
e de certas carências, que só podem ser supridas através 
da magia, com a ajuda de entidades espirituais, amuletos, 
banhos de ervas, rituais nos matos, nas encruzilhadas, nas 
cachoeiras. As concepções mágicas incorporam-se no seu 
dia-a-dia como uma forma de compreender a realidade e, ao 
mesmo tempo, oferecem-lhe a ilusão da disponibilidade de 
mecanismos eficientes para retificação da realidade adversa, 
mudar o curso da vida, garantir felicidade ou fazer justiça.

O catolicismo dessas grandes parcelas da população 
brasileira é bem diferente do catolicismo oficial, aquele que é 
organizado pela hierarquia eclesiástica. Sua moral, expressa 
por máximas que orientam a vida prática, nem sempre 
coincide com os preceitos da moral oficial. Sua estética, 
nas linhas mais gerais da pintura, por exemplo, seguem 
padrões próprios, derivados da ausência de domínio de 
técnicas como a perspectiva científica ou da ilusão de espaço 
em três dimensões, com, entre outros, o recurso do claro-
escuro. A deformação das figuras é constante, bem como a 
utilização de cores fortes e temática singela. Os movimentos e 
atitudes convencionais das figuras, na pintura e na escultura, 
obedecem, em geral, a padrões, posturas e gestos típicos, 
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carregados de significação simbólica. O imaginário popular, 
não raro, aflora espontâneo e rico de força expressiva nessas 
obras, bem como nos contos populares e nos cantos.

Todo um universo cultural forjado numa prática diária 
revela-se, então, na sociedade, disposto em diferentes 
estratos, alguns arcaicos ou conservadores, outros 
progressistas, inovadores, que se manifestam através de 
formas criadoras. Trata-se de um modo de ser, pensar, sentir, 
agir e reagir próprio de grandes parcelas da população 
brasileira e que se contrapõe às concepções das parcelas 
cultas da sociedade, historicamente determinadas - e que se 
poderia chamar de cultura popular.

Dispondo de uma dinâmica interna que a leva a 
incorporar e reelaborar continuamente os elementos 
que lhe são fornecidos por outras agências culturais, ela 
se renova, modifica-se. Os contos, os cantos e danças, 
independentemente da origem que possam ter, mas que 
se adequam ao seu modo de sentir e pensar, são também 
adotados por esses segmentos populares e até adaptados 
ao modo de expressão que lhes é peculiar.

Se, então, a cultura popular se vale da criação erudita, 
da divulgação científica, para reciclar-se, no seu modo 
assistemático, porém grupal de existência, o mesmo se pode 
dizer da cultura erudita ou da cultura de massas, que, em 
uma ou outra oportunidade, buscam inspiração no popular, 
apesar de sua tendência a estigmatizá-lo.

Às vezes, porém, a busca do popular deixa de ser 
episódica e eventual, para tornar-se refletida, sistemática, 
organizada. Nesses casos, projetos revolucionários podem 
surgir, alimentados por essa fonte viva. Como ocorreu, por 
exemplo, com certas correntes do Modernismo, no Brasil, 
que se colocavam à frente do resto da sociedade na busca 
de uma nova ordem estética, tendo, porém, de forma mais 
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ou menos clara, conforme o autor, a consciência de que à 
noção de novo artístico associavam-se, também, a ideia de 
nova ordem política, econômica e social.

CULTURA POPULAR E
MOVIMENTO MODERNISTA

Popular, de acordo com Gramsci, é a cultura criada 
pelo povo, que articula uma concepção do mundo e da vida 
em contraposição aos esquemas oficiais,transmitidos pela 
escola, sancionados pelas instituições1. Embora contenha 
concepções e valores conservadores e até retrógrados, que 
expressam condições de vidas passadas, a cultura popular 
revela aspectos inovadores, que apontam para o futuro, 
através de concepções de estratos que entram em contradição 
com o modo de ver e de ser de estratos dirigentes.

Marginalizada pelas elites, nas sociedades complexas, a 
cultura popular, muitas vezes, alimenta projetos de vanguarda. 
Um dos mais claros exemplos de utilização da cultura popular 
brasileira em um projeto artístico de renovação formal e de 
negação da estética do passado é o modernismo.

A linguagem modernista insurgia-se contra a estética de 
1890-1920, atacando o modo de falar daquela época e, por 
conseguinte, o modo de ver e de ser daquele período.

Essa luta pela ruptura da linguagem continha um 
componente ideológico, uma nova visão de mundo que 
pressupunha a tomada de consciência do país, de sua 
realidade e da necessidade de se buscar uma nova expressão 
artística nacional.

1Em Letteratura e vita nazionale, Antonio Gramsci afirma que se trata de uma “concepção 
do mundo e da vida, em grande parte implícita, de determinados estratos da sociedade 
(determinados no tempo e no espaço) em contraposição (também na maior parte das vezes 
implícita, mecânica, objetiva) com as concepções “oficiais”, ou, no sentido mais amplo, das 
partes cultas das sociedades historicamente determinadas”.
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A busca (e o encontro) de originalidade na concepção 
artística e de novas formas de expressão, ocorreriam 
num momento (anos 20 e 30 do século XX), em que todo 
um processo de maturação histórica fornecia o suporte 
necessário ao desencadeamento desse processo renovador. 
Havia condições objetivas para um avanço já que a formação 
e o desenvolvimento da literatura são uma parte do processo 
histórico total da sociedade:

“A essência e o valor estético das obras literárias, e 
também de sua ação, são a parte daquele processo 
geral e unitário através do qual o homem se 
apropria do mundo mediante a sua consciência2” .

A tentativa, por parte dos modernistas, de viabilizar 
um novo projeto artístico sustentado na cultura popular, 
buscando ali originalidade e força expressiva, ficou 
evidente através da adoção de procedimentos técnicos da 
arte primitiva, enfatizando a deformação do natural como 
elemento construtivo, a pesquisa de cores no universo 
“caipira”, a adoção de uma linguagem coloquial e regional 
em contraposição à simétrica e conservadora matriz culta 
parnasiana, a valorização dos cantos populares como fonte 
de inspiração.

A pesquisa musical, no modernismo, se voltaria para 
as expressões negras da cultura popular, as manifestações 
rítmicas até então catalogadas pela sociedade como “casos 
de polícia”, pois, como se sabe, os batuques, as rodas de 
samba foram duramente perseguidos no Brasil, no começo 
do século XX.

LINHA NEGRA VERSUS
 INDIGENISMO

A opção pela linha negra da cultura brasileira alicerçava-
se, entre outras razões, na busca de uma originalidade capaz 
de exprimir certa autenticidade nacional. O indigenismo, 
2LUKACS, Georg. II Marxismo e la critica litteraria.
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naquela etapa, pouco tinha a oferecer. Como tema, já havia 
sido bastante explorado, no século XIX, tanto na literatura 
como na música e, apesar de alguns compositores como 
Heitor Villa Lobos, produzirem uma ou outra obra inspirada 
em motivos selvícolas, o modernismo pouco se ocupou 
do indigenismo, até porque este aparecia identificado com 
uma linha tradicional que, em certos aspectos, entrava 
em contradição com as preocupações inovadoras dos 
modernistas. Por outro lado, as concepções nacionalistas 
dos modernistas negavam o aproveitamento de uma temática 
branca, por sua identificação com a Europa tradicional, 
colonizadora.

Dentro desse quadro, restava, como grande via de 
pesquisa, a produção cultural negra, e a ela se mantiveram 
fiéis - além de escritores e pintores - músicos de grande 
expressão como Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Camargo 
Guarnieri, Francisco Mignone.

Foi o próprio Mário de Andrade quem documentou a 
transposição de produções musicais populares urbanas para 
os esquemas da música erudita:

“Ah, não me esquecerei jamais daquela noite 
de janeiro, faz dois annos, em que vi descer do 
morro uma escola cantando aquele admirável 
samba, que em seguida Francisco Mignone 
aproveitou em sua “Quarta Fantasia” para 
piano e orquestra. O céu estava altíssimo e 
a noite parara exhausta de tanto calor. E o 
pessoal veio do morro, cantando a sua linha 
de tristeza, tão violenta, tão nítida, que era de 
matar passarinho. O negro da estiva fazia o 
solo, mais ou menos, e logo o coro largava 
a se desesperar. As vozes das mulheres 
quando então subiam nas quatro notas do 
arpejo ascendente inicial, vozes abertas, 
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contradictoriamente alviçareiras, como que 
ainda empurravam mais o espaço dos grandes 
ares, deixando mais amplidão para a desgraça. 
Uma desgraça real, nascida por certo de 
inconsciências tenebrosas, que quase impedia 
a contemplação da música belíssima, de tão 
irrespirável tornava esta vida”.

Na literatura, a pesquisa estética do movimento 
modernista levou à experimentação da linguagem, sustentada 
na cultura popular. Isso representou abertura de espaço para 
a linguagem coloquial, os regionalismos, os dialetos caipiras 
e dos imigrantes, as expressões folclóricas. Foi, portanto, a 
cultura popular a fonte que alimentou as novas formas de 
expressão, que romperam com a linguagem bacharelesca e 
ufanista da “cultura oficial” da República Velha e propiciaram 
a emergência de obras contundentes, vigorosas e bem 
humoradas como Macunaíma, de Mário de Andrade, ou da 
poesia pau brasil.

RUPTURA CONSCIENTE

Ao lançar, em 1924, o Manifesto Pau Brasil, Oswald 
de Andrade sentia que a ruptura artística estava, naquele 
momento, em consonância com uma aspiração maior, de 
reconstrução do país:

“É a coincidência da primeira construção brasileira 
no movimento de reconstrução geral”3.

Essa noção de necessidade de “reconstrução geral” 
estava subjacente ao processo de mudança social que a 
ascensão da burguesia ensejava. Os anos vinte seriam, 
pois, o desaguadouro de intenso processo em gestação, no 
país, desde o final do século XIX, e que tinha como pontos 
principais: a abolição da escravatura; a imigração europeia, 
3Correio da Manhã. Rio de Janeiro: edição de 18 de junho de 1924.
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a proclamação da República, o encilhamento, o crescimento 
urbano e da indústria; a organização sindical marcada 
pela presença anarquista. Ao se iniciarem os anos vinte, a 
sociedade brasileira seria ainda sacudida pela ação tenentista 
e pela fundação do Partido Comunista - além, é claro, da 
eclosão do embrião do modernismo, representado pela 
Semana de Arte Moderna, que envolvida por um sentimento 
anárquico de rebelião, propunha a ruptura, submetendo a 
uma crítica corrosiva a literatura, a música, a pintura.

A consciência de que o Brasil era um país colonizado levou 
Oswald de Andrade, em 19284, a propor que se engolisse o 
colonizador para que, através desse exercício de antropofagia, 
seu poder fosse assimilado, transformando-se o tabu em 
totem. Esse exercício, por sua vez, pressupunha a assimilação 
crítica dos valores transplantados da Europa, e, ao mesmo 
tempo, a busca da cultura popular marginalizada, de sua força 
viva, para um esforço de interação entre as raízes nativas e as 
conquistas da vanguarda, a modernidade europeia.

Não só a literatura modernista e a música partiram em 
busca de originalidade a partir das raízes populares do país. 
A pintura “pau brasil” de Tarsila Amaral também inspirou-se 
na cultura popular, através da temática e da cor. Apesar das 
construções estruturadas com evidentes conotações formais 
de origem cubista, Tarsila adotou, em sua obra, cores até 
então discriminadas pelos padrões estéticos dominantes, 
por serem consideradas caipiras ou de mau gosto.

À polêmica que a Semana de Arte Moderna abrira, novos 
elementos eram continuamente adicionados, refletindo o 
momento de grande efervescência de ideias que o país 
atravessava. A crise econômica de 1929 viria coroar um 
processo tumultuado, onde os questionamentos estavam 
abertos e o debate estético, inevitavelmente, teria de 
desembocar na questão política.
4Revista de Antropofagia. São Paulo: edição de 1º de maio de 1928.
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O acirramento dos posicionamentos políticos dos anos 
trinta refletiu-se também nos caminhos que o modernismo 
trilharia. Abandonando sua fase heroica dos anos vinte, o 
movimento passaria por reavaliações e atingiria uma etapa 
de produção diferenciada, onde ficariam mais evidentes os 
contornos dos posicionamentos políticos.

MATIZES IDEOLÓGICOS

Naquela época, as teses sobre supostas superioridades 
raciais que sacudiam a Europa e alimentavam o nazismo 
encontravam forte ressonância dentro do país. Não faltavam 
correntes de opinião que logo se apressaram em explicar 
o subdesenvolvimento econômico brasileiro a partir de 
premissas racistas.

Baseadas na análise realista de que era o Brasil um país 
profundamente mestiço, procuravam interpretar a variedade 
racial e étnica existente em termos de diferenças qualitativas 
entre os distintos grupos. Assim, construíam-se justificativas 
teóricas para alimentar a discriminação social.

O acentuado desprezo pela produção cultural de alguns 
grupos - particularmente o dos negros e mulatos, tidos como 
inferiores e apontados, através de estereótipos, como entraves 
ao progresso nacional - encontrou, por parte de alguns 
intelectuais modernistas, a mais veemente reação. Não faltaram 
também realizações compensatórias, como a supervalorização 
dos traços mais característicos da cultura popular e de tudo 
o que se pudesse apontar como “autenticamente nacional”, 
ao mesmo tempo que se acentuava a rejeição de tudo o que 
pudesse ser considerado “alienígena”.

No clima de debate que então se estabeleceu, as reações 
de autoafirmação étnica foram, aos poucos, saindo da esfera 
puramente emocional para se alicerçarem em conhecimentos 
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científicos. A reflexão em torno da história nacional, da forma de 
organização da sociedade, das condições de vida da população 
rural e urbana logo foi ganhando considerável espaço.

Essa nova diretriz impressa nos debates ficara 
claramente expressa na edição de estreia da Revista Nova, 
dirigida por Paulo Prado, Antônio de Alcântara Machado e 
Mário de Andrade.

No editorial de seu primeiro número5 a revista expunha 
sua preocupação com o imenso atraso intelectual do país 
e propunha-se a reservar a maior parte de seu espaço à 
divulgação de conhecimentos teóricos. Um conhecimento

“ainda que sumário desta terra, através da 
contribuição inédita de ensaístas, historiadores 
folcloristas, técnicos, críticos e literatos”.

O espaço da revista não ficaria, portanto, restrito à pura 
literatura de ficção, que se constituíra no grande tema dos 
anos vinte, mas abriria suas colunas para um novo tipo de 
debate, que ganharia vigor, sustentado por teóricos políticos, 
jornalistas, historiadores e ensaístas.

A guerra, porém, vinha de antes. As diferentes correntes 
de pensamento, que, momentaneamente, se haviam juntado 
na Semana de Arte Moderna, logo iniciaram a debandada, 
cada qual para seu lado, procurando os caminhos que 
convinham aos seus propósitos, num confronto aberto.

A GUERRA DAS TENDÊNCIAS

Ao lado da influência do Partido Comunista, - fundado 
em 1922 e ao qual o próprio Oswald de Andrade se ligara - 
outras propostas eram apresentadas, alimentando o debate 
estético e a questão política.
5Publicado em março de 1931.



 45 TEMA

A influência comunista era duramente contestada pela 
corrente católica. Alceu Amoroso Lima que, por volta de 1928, 
integrara-se ao catolicismo militante, no plano filosófico 
valorizava Bergson, a procura da “verdadeira mística”, num 
alerta contra as “falsas místicas” que dominavam o mundo 
da época, iludindo, segundo ele, a insaciável sede de infinito 
do homem moderno. Temia que a influência comunista 
afetasse a tradição religiosa do povo brasileiro.

Outras correntes, menos expressivas, também tentavam 
se afirmar, expondo suas concepções conservadoras, 
através de propostas de volta ao passado, como ocorria 
com Tasso da Silveira, que, pela revista Festa, procurava 
retomar as raízes simbolistas. Sua meta pouco ambiciosa 
não ia além da revalorização da “espiritualidade” e da 
relação arte-religiosidade. Pelo caráter mole e vago de 
seu humanismo, contribuía para aumentar o caudal das 
correntes conservadoras, que se tornavam cada vez mais 
fortes.

Em 1929, Plínio Salgado, acompanhado de Menotti del 
Picchia, Alfredo Ellis, Cassiano Ricardo e Cândido Mota 
Filho lançaram um documento6  intitulado “Nhengaçu Verde-
Amarelo”, que se opunha à linha antropofágica de Oswald de 
Andrade e se tornaria importante referencial teórico e prático 
do conservadorismo no país7. Apresentando o indígena, de 
forma idealizada, como símbolo nacional, cuja força residia 
“na sua capacidade sentimental”, o documento remetia para 
o caráter democrático da sociedade brasileira, ressaltada 
como “livre de preconceitos” e terminava declarando que 
dentro do conservadorismo seria encontrada a “inevitável 
renovação do Brasil”:

6Publicado no jornal Correio Paulistano. São Paulo: edição de 17 de maio de 1929.
7Esse verde-amarelismo ufanista e suas concepções idealizadas de uma nação desprovida 
de preconceitos orientou, através de livros escolares, a educação brasileira por muito mais de 
meio século.
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“Aceitamos todas as instituições conservadoras, 
pois é dentro delas mesmo que faremos a 
inevitável renovação do Brasil, como o fez, 
através de quatro séculos, a alma da nossa gente, 
através de todas as expressões históricas”.

Do grupo que subscreveu esse documento, Cândido 
Mota Filho ganharia expressão no país como crítico das 
ideias liberais. Para ele, a política se constituía na ciência 
da ordem. Por isso, entendia que o liberalismo crítico 
das “assembleias indisciplinadas e ignorantes” devia ser 
combatido, assim como propunha que o materialismo 
fosse combatido com a religiosidade, e o relativismo, 
com espiritualismo. Plínio Salgado, por sua vez, alcançou 
expressão nacional como líder do Integralismo8 que 
mantinha identidade com o fascismo italiano.

O extraordinário desenvolvimento do debate político, a 
multiplicação de órgãos de difusão do pensamento tornam 
clara a intensa agitação ideológica vivida no período. 
Ao mesmo tempo, permite que se avalie a dificuldade de 
alguns escritores de compreenderem com clareza o que 
se passava: a sutil interpenetração de dois campos - o da 
literatura e o da política. Mas, independentemente do tipo 
da produção gerada 

no período, permanece a constatação do próprio Mário de 
Andrade de que “o modernismo foi um toque de alarme”. 
Foi uma abertura: a importância de sua herança está muito 
mais nas perspectivas que abriu e que o pós-modernismo 
viria a explorar.

8A Ação Integralista procurava manter identidade com o fascismo italiano e a partir de 1936 
recebia subvenção do governo fascista e de grupos empresariais interessados na difusão dessas 
ideias. O próprio governo Vargas manifestou várias vezes simpatia pelo regime mussoliniano. Em 
1937, Vargas distanciou-se do Integralismo, mas outorgou ao país uma Constituição receptiva 
aos postulados do regime de Mussolini.
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“Ele (o modernismo) não era uma estética, 
nem na Europa, nem aqui. Era um estado 
de espírito revoltado e revolucionário que, 
si a nós nos atualizou, sistematizando como 
constância da Inteligência nacional o direito 
antiacadêmico da pesquisa estética e preparou o 
estado revolucionário das outras manifestações 
sociais do país, também fez isto mesmo no resto 
do mundo, profetizando estas guerras, de que uma 
civilização nova nascerá9”.

EM RESUMO

O movimento modernista teve, em resumo, três grandes 
méritos: conquistar o direito à pesquisa estética, atualizar 
a vida artística nacional e estimular a consciência criadora 
nacional. Representou a vitória da intelectualidade burguesa 
na luta geral que tratava para impor seus padrões e suas 
normas. Mas deixou para Mário de Andrade, no fim de sua 
vida, amargas reflexões:

“Se de alguma coisa pode valer o meu desgosto, a 
insatisfação que eu me causo, que os outros não sentem 
assim na beira do caminho, espiando a multidão passar. 
Façam ou se recusem a fazer arte, ciência, ofícios. Mas 
não fiquem apenas nisto, espiões da vida camuflados em 
técnicos da vida, espiando a multidão passar. Marchem 
com as multidões”.

O sentido dessa marcha, ele, Mário de Andrade, ao 
inventariar sua vida, tinha certeza de haver descoberto que 
era, segundo suas próprias palavras:“o amilhoramento 
político-social do homem”.

9ANDRADE, Mário. Aspectos da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1974.
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A severidade de Mário de Andrade para consigo mesmo é 
injusta na medida em que ele “não ficou espiando a multidão 
passar”, como se depreende da história de sua vida e da 
evolução de seu pensamento, que passará da crítica ao seu 
próprio aristocracismo à consciência de que se vivia uma 
idade política do homem e era a isso que tinha de servir. Mas, 
se de alguma coisa pode ainda valer o seu desgosto, será, 
no mínimo, poder alertar o leitor de hoje para uma reflexão 
sobre a produção cultural brasileira, considerando:

a) O caráter alienante de certos “vanguardismos” que 
desde os anos cinquenta do século XX rodopiam num 
formalismo circular.

b) A questão do caráter nacional da expressão artística.

c) A questão da neutralidade da “inteligência brasileira”, 
que, muito longe de ser “neutra”, presta-se a perpetuar 
a antiga indiferença das camadas senhoriais perante os 
imensos contingentes populacionais do país, cujo padrão 
de vida situa-se nos limites inferiores ao mínimo necessário 
à sobrevivência digna de um ser humano.

d) A questão do papel do intelectual na sociedade.

POR QUE SÃO PAULO?

Sobre a cidade de São Paulo ter sediado a Semana de Arte 
Moderna, Mário de Andrade e Oswald de Andrade registraram 
opiniões divergentes.

Mário de Andrade escreveu que São Paulo era, na 
época, uma cidade ruralista e conservadora, em franco 
desenvolvimento urbano, e, por isso, na sua opinião, foi o 
lugar ideal para sediar esse evento, que pretendia chocar a 
intelectualidade passadista, e chocou.  



 49 TEMA

Ponto de vista oposto foi registrado por Oswald de 
Andrade, que escreveu: “Se procurarmos a explicação 
do porquê o fenômeno modernista se processou em 
São Paulo,veremos que êle foi consequência de nossa 
mentalidade industrial. São Paulo era de há muito batido 
por todos os ventos da cultura. Não só a economia cafeeira 
promovia os recursos, mas a indústria, com sua ansiedade 
do novo, sua estimulação do progresso, fazia com que a 
competição invadisse todos os campos de atividade”.

Também de São Paulo, Tarsila do Amaral foi a primeira 
artista brasileira a usar em suas obras a temática social. Em 
1933, já separada de Oswald, e militante do extinto PCB - 
Partido Comunista Brasileiro, Tarsila realizou duas obras 
marcantes: Operários e Segunda Classe.

Em  Segunda Classe a referência são os imigrantes que 
chegavam à capital paulista em busca de uma vida melhor. 
São Paulo tinha fábricas e empregos. Era servida por trens 
que tinham a primeira classe, com bancos estofados, 
carro-restaurante, janelas envidraçadas que permitiam ver 
a paisagem. E  tinham os vagões de segunda classe, com 
bancos duros de madeira, janelas com venezianas que 
impediam a vista de fora. Nele, as passagens eram mais 
baratas, e ali viajavam as pessoas mais pobres. É a esse 
tipo de vagão e viagem que Tarsila se refere em sua tela, 
que mostra homens, mulheres e crianças, vestidos de modo 
simples. São famílias de trabalhadores, que buscavam em 
São Paulo um novo destino, um futuro menos sombrio – 
sonho compartilhado pela artista, cujo trabalho era alicerçado 
pela esperança de justiça social.
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Paulo Ribeiro da Cunha*

TEMPO E CONTEMPORANEIDADE EM 
EUCLIDES DA CUNHA

TIME AND CONTEMPORANEITY IN EUCLIDES DA CUNHA

No pensamento social brasileiro, um conceito 
nodal que norteou muito das políticas raciais de 
imigração e mesmo de branqueamento no país, 

bem como ainda pauta a reflexão contemporânea de alguns 
setores da sociedade sobre o homem brasileiro, é o de raça. 
Debate esse complexo, mas que não é recente, sobretudo, 
não é acidental, já que se configurou historicamente em 
uma ideologia racial brasileira elaborada entre 1870 e 1930 
por uma elite intelectual, com reflexos até os dias de hoje1.

Isso, no entanto, não está deslocado de outras 
mediações relacionadas à história da construção de uma 
Identidade Nacional e um projeto de nação excludente, 
cuja expressão maior à época foi o Indianismo em José de 
Alencar, seguida por outras manifestações literárias que 
tratavam a escravidão, portanto, o negro, na condição de 
*Doutor em em Ciências Sociais pela UNICAMP, professor na UNESP, câmpus de Marília.
1Um trabalho extremamente interessante sobre esse debate pode ser visto em SKIDMORE, 
Thomas. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra. 1976.
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problema. Outra igualmente conhecida enquanto referencial 
é Escrava Isaura, associada a uma escola de pensamento 
político que, aos poucos, ganharia ares de sofisticação entre 
os intelectuais brasileiros, sendo Oliveira Vianna uma de 
suas expressões mais categorizadas.

A rigor, isso não seria um posicionamento casual deles, 
já que a maioria era originária da elite, e suas obras sugeriam 
um posicionamento político e ideológico conciliatório; mas 
também a condição de um reconhecimento em uma sociedade 
hierarquizada como a brasileira. Uma interessante explicação 
é a que Carlos Nelson Coutinho nos oferece, apreendendo 
em Lukacs o conceito de Intimismo à Sombra do Poder, em 
especial quando analisou a obra de Lima Barreto. Segundo ele:

“o intelectual cooptado não tem que ser 
necessariamente um apologeta do regime que o 
mantém e do estado a que está ligado. Ele pode, 
em sua criação cultural ou artística, cultivar sua 
própria identidade, ou seja, dar expressão a 
ideologias e estilos estéticos que lhe pareçam 
mais adequados à sua subjetividade criadora. 
Mas o fato é que, a própria situação de isolamento 
em face dos problemas do povo-nação, a torre de 
marfim voluntária ou involuntária em que é lançado 
pela situação de cooptação (e pela ausência da 
sociedade civil), faz com que a cultura elaborada 
pelos intelectuais cooptados evite de tratar dos 
problemas explosivos da sociedade, evite por em 
discussão as relações sociais de poder vigentes, 
com as quais estão direta ou indiretamente 
comprometidos2”.

De qualquer forma, quando utilizado o conceito de Raça 
no Brasil ou mesmo o de Branqueamento, percebe-se que 
2COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e formas. Belo 
Horizonte: Ed. Oficina de Livros. 1990, p.20-21 .
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suas raízes são profundas, não sendo casual que a agenda 
da escravidão foi a gradual Emancipação (e não da libertação 
dos escravos), que teve um início concomitantemente à 
agenda da imigração branca (possibilidades de imigração 
chinesa foram totalmente descartadas).

Vale ainda registrar que não seria coincidência que esta 
política se operou conjuntamente à promulgação da Lei 
de Terra, - que inviabilizava sua aquisição que não fosse 
mediante compra, abortando a reforma agrária, diga-se 
promulgada subsequentemente ao fim do Tráfego Negreiro. 

Como ressaltado, este aspecto expressaria o debate sobre 
o negro, mas também do subalterno enquanto excludente 
muito presente no pensamento social brasileiro ao longo do 
século XIX, pavimentando pontes para a dominação da elite 
predominantemente branca advinda desde a colonização.

Porém, isso não aconteceu sem resistência, resistência 
que se operacionalizou de várias formas ao longo de nossa 
história, inclusive armada. Teoricamente, novos paradigmas 
se apresentaram e foram se constituindo como referenciais 
de grupos, atores e autores, e o país também mudava de uma 
sociedade rural à urbana.

Entre as novas bases teóricas que confrontavam os 
alicerces até então estabelecidos estava o positivismo. 
Conservador na Europa, mas sua expressão de cidadania 
implicava um avanço progressista extraordinário numa 
sociedade hierarquizada e escravocrata como a brasileira; 
sendo seguido não muito tempo depois pelo marxismo, 
que gradualmente se fez presente com a emergência do 
movimento operário.

Como esse debate não permite, nos limites deste ensaio 
maiores aprofundamentos, vou afunilar minha reflexão em um 
exemplo de autor cuja obra bem expressa essas contradições 
e ambiguidades ainda na virada desse milênio, estabelecendo 
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uma hipótese explicativa enquanto possibilidade de análise, 
refiro a Euclides da Cunha e seu clássico Os Sertões3. 

Passado pouco tempo que rememoramos o centenário de 
seu falecimento, essa reflexão também se apresenta como um 
imperativo de reavaliação do autor, embora ele não seja o único 
intelectual que mereça a mesma consideração. Qualquer que 
seja o enfoque, vale inicialmente chamar atenção para essa 
necessidade, particularmente face à subalternidade de muitos 
dos trabalhos sobre ele privilegiarem os aspectos relacionados 
à tragédia de sua vida pessoal. Porém, procuro chamar atenção 
que as sucessivas edições de Os sertões também estarem 
ausentes de uma revisão crítica, salvo ensaios pontuais e 
pouco debatidos. Um deles, central em nossa leitura é Euclides 
da Cunha: a instituição e a superstição, de autoria de Nelson 
Werneck Sodré⁴.

Todavia, Euclides da Cunha é autor de um livro fenomenal 
e vamos inicialmente ao diálogo com Os sertões. De início, vale 
pontuar que, apesar de haver muitas teorias relacionadas à 
formação de Euclides da Cunha (solitário, influência sertaneja 
da Avó, entre outras), estabelecemos nesse ensaio uma outra 
linha de argumentação, apreendendo em Michel Lowy uma 
leitura também pautada em Lukacs que versa sobre a rotação 
à esquerda ou razões dos intelectuais pequenos burgueses 
se converterem ao ideário Socialista5.

Euclides da Cunha era um deles, e nele encontramos 
enquanto intelectual e sua trajetória pistas interessantes para 
pavimentarmos nossa hipótese. Aliás, essa é uma face sua 
bem pouco explorada, mas segundo Leandro Konder, Euclides 
da Cunha veio a ser o maior conhecedor do marxismo no seu 
tempo6; muito tempo antes da formação do Partido Comunista 
3CUNHA, Euclides da. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979.
4SODRÉ,Nelson Werneck, Ideologia do colonialismo. Rio de Janeiro: Iseb, 1961, p.103 a 166 
(Coleção Textos Brasileiros)
5LOWY, Michel. Para uma sociologia dos intelectuais revolucionários: A evolução política de 
Luckacs (1909-1929). São Paulo. Ed. Lech, 1979, especialmente cap. l.
6KONDER, Leandro. A derrota da dialética: a recepção das ideias de Marx no Brasil até o começo 
dos anos 30. Rio de Janeiro: Campus, especialmente os cap. 4 e 5.
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que ocorreria somente em 1922; sendo mais conhecida a 
influência positivista em sua reflexão e trajetória. Por essa 
razão, pretendemos nesse ensaio demonstrar que, muito mais 
que influências particulares relacionadas à família (que não 
podem ser menosprezadas), o meio foi o ponto central que 
operou sua formação intelectual como social.

Na verdade, ele viveu intensamente as grandes questões 
do império à república, tendo, inclusive, como professor, 
Benjamin Constant; um personagem importante de nossa 
história e que também seria seu mestre na Escola Militar, 
instituição em que ingressaria mais tarde.

Esse é um aspecto importante, já que ali muitos jovens 
estudantes como ele passaram a ter contato com as ideias de 
Augusto Comte e o Positivismo. Há, no entanto, um parêntese 
a ser relacionado. Estudar na Escola Militar indicava a única 
possibilidade de desenvolver seus conhecimentos à época, 
e ascender socialmente, na medida em que era propiciada 
uma formação gratuita. 

Ao contrário da aristocrática Marinha, havia na Escola 
Militar uma grande presença de jovens oriundos da pequena 
burguesia, e que acabou sendo uma determinação no 
exército; sendo a instituição conjuntamente, palco da 
campanha abolicionista. As vésperas da proclamação da 
república, os militares inclusive elaboraram uma resolução 
de que a instituição não era formada de ‘capitães do mato’. 
Daí o espírito de revolta foi um passo.

É conhecido o incidente em que Euclides da Cunha 
se envolveu em 1888, quando chegou a ser expulso da 
Escola, ao se rebelar sozinho em uma das últimas visitas do 
ministro da guerra do império à instituição. Embora tenha 
sido, posteriormente, readmitido com a proclamação da 
república, sua carreira militar não duraria muito e, em 1896, 
em definitivo, abandonou o exército.
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Temos então o início de sua carreira como escritor, 
muito mais conhecida pela função de correspondente 
de guerra quando foi cobrir a Campanha de Canudos. 
Voltaremos a esse ponto, mas sua maturação intelectual 
encontraria possibilidades de reflexão somente anos depois, 
curiosamente, na condição de engenheiro, quando foi vistoriar 
a construção de uma ponte em São José do Rio Pardo.

Esse foi um momento privilegiado na sua trajetória 
enquanto literato, e nela, alguns aspectos chamam atenção. 
Euclides da Cunha amou acima de tudo a república, e sua 
reflexão foi militante, embora de uma única obra de referência, 
Os sertões. É nela que nos deteremos para dialogar com o 
autor e descrever a trajetória de sua preparação. Como foi 
sinalizado por Leandro Konder7, ele teve uma aproximação 
com os autores de esquerda, e até assinava alguns de seus 
artigos com o pseudônimo de Proudhon.

O fato dele ter sido militar, e um militar iniciado nas letras, 
é que possibilitou o convite para atuar como correspondente 
na última das expedições militares contra Canudos.

Porém, valem algumas considerações. Paralelo às lutas 
internas entre os republicanos que queriam pontuar o futuro 
projeto de república, a imprensa pontuava a rebelião de 
Canudos como um reduto monarquista.

Euclides também foi para a região acreditando nessa 
falácia, e escreveu artigos nessa linha, como adjetivando a 
região como a Nossa Vendéia, região contra-revolucionária 
à época da revolução francesa. Na verdade, estava em curso 
o projeto republicano oligárquico que acabaria prevalecendo 
(Prudente de Morais e a Política Café com Leite); e, ele como 
um Republicano Histórico, desiludido com o regime. Por 
essa razão, são compreensíveis sua aproximação com o 
pensamento socialista. Mas voltando a Os sertões: Descreve 

7KONDER, Leandro. A derrota da dialética... op. cit., cap. 4 e 5.
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o cenário na região de Canudos como o de um semifeudalismo, 
expressando inicialmente a leitura daqueles que participaram 
das campanhas iniciais, como uma sedição de fanáticos 
monarquistas.

Na terceira expedição de que participou, logo no início 
teve dúvidas, na medida que ouviu de um brilhante oficial que 
não havia monarquismo em Canudos. Como ressaltado, essa 
maturação reflexiva somente se expressaria nessa obra anos 
depois, quando teve uma pausa para escrever Os sertões, e 
ocorreu quando foi vistoriar a construção de uma ponte em 
São José do Rio Pardo, local onde passaria três anos. 

O curioso é que ali, é um momento que travou contato com 
o socialista Francisco Escobar, uma amizade determinante 
e influente junto ao autor. Não seria coincidência, Euclides 
fundar naquela cidade um Partido Socialista em São José do 
Rio Pardo, redigido-lhe inclusive o programa.

Todavia, vale ressaltar que há uma grande diferença 
daquele intelectual-correspondente que foi a Canudos em 1897; 
e o outro que publicou a edição primeira de 1902, aspecto bem 
perceptível pelos dois trabalhos relacionados à temática: Diário 
dos sertões e o consequente Os sertões. E qual a diferença 
fundamental entre uma obra e outra? Retornando ao diálogo 
com Carlos Nelson, ele diz que:

“fato é que a própria situação de isolamento em face 
dos problemas do povo-nação, a torre de marfim 
voluntária ou involuntária em que é lançado pela 
situação de cooptação (e pela ausência da sociedade 
civil), faz com que a cultura elaborada pelos 
intelectuais cooptados evite de tratar dos problemas 
explosivos da sociedade, evite por em discussão as 
relações sociais de poder vigentes, com as quais 
estão direta ou indiretamente comprometidos.8”

8COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil... op. cit. p.21 ,22.
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Como salientamos, se esta foi uma norma presente na 
maioria deles à época, não foi o caso de Euclides da Cunha, 
muito pelo contrário. Recorremos a Nelson Werneck Sodré 
que chama atenção como ele procurou utilizar a Ciência de 
seu tempo para explicar Canudos, e nisso resulta em sua 
leitura, conceitualmente, aquilo denominou “A Ideologia do 
Colonialismo”. Qual é seu significado? Nas suas palavras”:

“‘se entende aqui, pelo conjunto de ideias e 
conceito que, gerados e desenvolvidos com 
a expansão colonial das nações do ocidente 
europeu, pretendiam justificar a sua denominação 
(dominação) sobre as áreas de que se haviam 
apossado em ultramar e que dominavam direta 
ou indiretamente, gerindo-lhe os destinos pela 
posse territorial, ou orientando ao sabor de seus 
interesses, pela supremacia econômica sobre 
ele ou suas metrópoles [...] Sumariamente, nos 
fins do século XIX tal ideologia reunia tudo o que 
justificava a exploração colonial: conceito de clima, 
conceitos de raça, conceitos de civilização. Sob o 
clima tropical não seria possível forma adiantada 
de organização social, econômica ou política, a 
raça negra seria inferior, e como tal destinada 
somente ao trabalho, influindo negativamente nos 
cruzamentos em que concorresse....9”.

Qualquer que seja o referencial posto, nos trabalhos de 
Euclides da Cunha é possível perceber a tensão presente 
entre o autor e obra, sendo A ideologia do colonialismo um 
aspecto explicativo diferencial, em que pese, igualmente 
singular, sob qualquer perspectiva de análise. E isto se 
apresentou no sentido que Euclides procurou subsidiar sua 
leitura naquilo que Sodré denominou Espirito científico do 

9SODRÉ, Nelson Werneck. Ideologia do colonialismo... op. cit.; p. 133.
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seu tempo. Talvez seja este o ponto central e aquilo que nos 
interessa diretamente nesta exposição.

Em Os sertões, Euclides da Cunha procurou se subsidiar 
do instrumental analítico da época, mas aí residia o problema. 
O etnocentrismo, aliás, muito bem fundamentado em Nina 
Rodrigues no Brasil, mas não somente, encontrava respaldo 
em teorias ditas científicas como Lapouge, Buckle entre 
outros que pontuavam o conceito de raça, articulado ao de 
clima, vegetação, aspectos geográficos.

Há um certo consenso entre os leitores sobre as 
dificuldades em encarar a primeira parte d’ Os sertões, 
intitulada A Terra e depois O Homem. A terceira, A Luta, é 
a mais interessante. A rigor, você precisa ser um geógrafo, 
botânico, meteorologista, enfim, as partes iniciais são 
passagens áridas, mas compreensíveis à luz das teorias da 
época para entender a obra e a explicação científica que o 
mesmo procurou propiciar para o entendimento de Canudos.

Nesse sentido é que percebemos apontamentos 
igualmente polêmicos, em que pese haja pistas elucidativas 
de sua apreensão. Decorre, no entanto, a questão posta por 
Sodré, sugerindo o conceito da ideologia do colonialismo 
presente neste debate, como reflexo da discrepância entre os 
Diários e os Sertões. Não há traço de inferioridade de raças 
no primeiro, para depois, em Os sertões, perceber que há 
uma valoração desse traço aristocrático do português via 
influência de Nina Rodrigues.

O conceito de raça começou a ser superado na sociologia 
brasileira com Gilberto Freyre em Casa grande e senzala, 
embora ainda fosse operado por muitos autores em suas 
obras ao longo dos anos seguintes. Há, no entanto, sempre 
a necessidade de alguns intelectuais se subsidiarem por este 
instrumental analítico de que à época se serviu Euclides da 
Cunha.
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Ao ponto final deste diálogo com Euclides e sua obra, 
salientamos que há um aspecto negativo por ele pontuado 
ou mesmo expressão do preconceito de raça; mas isso deve 
ser apreendido à luz das teorias do seu tempo, embora seja 
difícil entender a contemporaneidade de teorias correlatas 
de superioridade de raças do século XX.

Uma delas, não muito distante no tempo, foi a Curva de 
Bell nos anos 90; outro exemplo dessa trilha etnocêntrica 
adveio da manifestação de um prêmio Nobel de Medicina 
de 1962, James Watson. Em palestra na Inglaterra em 
2006, afirmou que a inteligência dos negros seria inferior 
à dos brancos, pontificando que não existe razão para 
acreditar que a capacidade intelectual dos povos separados 
geograficamente tenha evoluído de modo idêntico. Não foi 
um caso isolado.

Outro caso polêmico veio de uma declaração do Diretor 
do Banco Central da Alemanha e membro do Partido Social 
Democrata alemão em 2010, Thilo Sarrazin (também publicada 
em livro de sua autoria), quando fez um violento discurso 
contra os imigrantes. Nele, dizia que a degeneração da 
raça alemã se dá por causa do fluxo dos imigrantes, já que 
eles não se adaptam e têm nível de inteligência baixo. Sua 
verborragia não remeteu somente aos muçulmanos e árabes, 
mas igualmente aos judeus10. 

Por paradoxal que seja, vale recorrer à ciência do 
nosso tempo para superar esses conceitos e preconceitos, 
valorizando a contribuição última do Projeto Genoma; 
embora isso não signifique que a superação de uma tese 
dita científica como aquela ser colocada no limbo da história; 
que a mesma não seja objeto de apreensão ideológica para 
sustentar leitura de hegemonia. 

Seguramente, o conceito de raça foi teoricamente 
enterrado de forma definitiva com o Projeto Genoma, 
10Folha de São Paulo, 19/10/2007, 31/08/2010.
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especialmente quando descobrimos através do mapeamento 
do genoma humano que não há diferença entre brancos e 
negros e mesmo algumas surpresas e quando comparada 
nosso código genético com insetos e animais, a diferença 
não é tão significativa quando imaginávamos.

Porém, o ponto central de nossa reflexão ainda não cabe 
finalização neste ensaio, mas vale registrar que, se não fosse 
a trágica morte de Euclides da Cunha, podemos sugerir que 
havia indícios que estava em curso uma revalorização dessa 
linha de interpretação posta inicialmente nos Sertões, como 
observa Nelson Werneck Sodré. 

Aliás, admitida por Euclides em uma frase ontológica: o 
sertanejo é antes de tudo um forte. Esse é o ponto de partida 
para sua reavaliação e reflexão, já que isso diz muita coisa, 
e é o que prevalece e desafia qualquer incompreensão. De 
qualquer forma, esse é um outro debate.
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Maria Helena Assumpção de Assis*

 LITERATURA, FUTEBOL E LIBERDADE
LITERATURE,FOOTBALL AND FREEDOM

Alcântara Machado foi o primeiro modernista a 
reconhecer o futebol como representação de 
nossa cultura, retratando, através dele, aspectos 

significativos da sociedade – e, de modo particular, da cidade 
de São Paulo.

As origens inglesas do futebol, e a linguagem britânica 
utilizada nos jogos, levaram Mário de Andrade e Oswald 
de Andrade a tecerem uma e outra crítica a essa prática 
esportiva, chegando a admitir que havia um divórcio entre 
ela e a nossa nacionalidade.

 A linguagem futebolística da época era centrada na 
língua inglesa e ultrapassou os anos 1920,chegando aos 
anos 1960, chamando goleiro de goalkeeper, zagueiro de 
back, centroavante de centre forward, escanteio de corner, 
impedimento de offside – mas isso não afastava a multidão, 
que se atinha ao som das palavras e recriava a língua 

*Doutora em Literatura Comparada e professora na FPD.
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chamando o centroavante de “centefó”, torcendo de modo 
apaixonado para os clubes que agora conferiam identidade 
ao torcedor : palestrino, corinthiano, o que lhes assegurava a 
condição de pertencimento a algo maior e, ao mesmo tempo, 
o unia a uma legião de outros, idênticos a si mesmo, formando 
uma quase irmandade. Essa era a glória da torcida.

 O Palestra Levou Na Testa
Alcântara Machado via o futebol como expressão popular. 

Enxergava  e descrevia as multidões indo para o estádio de 
bonde, de ônibus ou a pé, as crianças jogando bola de meia 
nas ruas empoeiradas dos bairros pobres. Via e narrava 
novos estilos de vida se afirmando na cidade que crescia 
no ritmo alucinante de novas construções, na multiplicação 
de novos bairros, enquanto ouviam rádio, viam cinema e 
amavam o futebol.

 O Pacaembu ainda não existia, só foi inaugurado 
em 1940, e o escritor faleceu muito jovem, em 1935. Mas 
conheceu o primeiro estádio do Corinthians, inaugurado 
em 1916,na Ponte Grande, onde seu pai, o jurista, político e  
empresário Alcântara Machado de Oliveira, apaixonado pelo 
clube, deu o pontapé inicial do jogo de inauguração, além de 
ter ajudado com dinheiro a construção da arena. E conheceu 
também o estádio do Palestra Itália, na Avenida Água Branca, 
onde aconteciam grandes jogos, como o que narra em seu 
famoso conto Corinthians  (2) VS Palestra (1), publicado em 
1927,em “Brás, Bexiga e Barra Funda”, um livro que nasceu 
jornal e onde os contos não nasceram contos, nasceram 
notícias, como explicou o próprio escritor.

Alcântara Machado logo se afirmou como jornalista e 
escritor de raro talento, que combatia a linguagem arcaica 
e rebuscada do Parnasiasmo que ainda imperava no país, e 
o fazia com muita ironia e um leve humor, adotando, como 
escritor, uma linguagem literária nova – a narrativa curta – 
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utilizando técnicas de composição peculiares à imprensa, 
imagens auditivas e visuais, como as do rádio e do cinema, e 
através das temáticas abordadas foi absorvendo, abordando e 
recriando, através da linguagem, uma cultura popular híbrida, 
que se fundia e se integrava, transformando a cultura brasileira.

Observava principalmente o comportamento do homem 
moderno no espaço urbano da cidade de São Paulo. Estava 
sempre atento às mudanças que se operavam nas formas de 
lazer, no movimento das ruas, das avenidas, dos bondes, dos 
carros, nas misturas entre veículos apressados e crianças 
que jogavam bola nas ruas, expostas ao risco de morrerem 
atropeladas, como ocorreu com Gaetaninho.

No seu modo de narrar, a descrição dos fatos ocorre 
por imagens–linguagem cinematográfica, marcada por 
sobreposição e deformação da ideia representada, pela 
descontinuidade espacial e temporal, pela segmentação, como 
se o narrador estivesse com uma câmera na mão, fotografando 
e gravando cena por cena. Pela articulação e superposição 
de fragmentos, o autor criou um novo jeito de contar que 
contribuiu para a renovação da narrativa dos contos e de 
outros textos breves, como tem sido ressaltado por diferentes 
críticos que avaliam a obra deste autor.

Para descrever uma cena futebolística, o autor chegava a 
usar a técnica radiofônica de narração de um jogo de futebol, 
como ocorre no conto Gaetaninho:

“O Nino veio correndo com a bolinha de meia. 
Chegou bem perto. Com o tronco arqueado, as 
pernas dobradas, os braços estendidos, as mão 
abertas, Gaetaninho ficou pronto para a defesa.
- Passa para o Beppino!
Beppino deu dois passos e meteu o pé na bola. 
Com todo muque. Ela cobriu o guardião sardento 
e foi parar no meio da rua”. 
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Rumando para o estádio, palestrinos e corinthianos 
trocavam provocações: “O Palestra não dá pro pulo”. “Fecha 
essa latrina, seu burro”.

Dentro do campo, a descrição do jogo mostra a 
arquibancada que se põe de pé, contendo a respiração:

“- Neco! Neco!
Parecia um louco.Driblou.Escorregou. Driblou.
Correu. Parou.Chutou.
- Goool! Gooo!”

A alegria se expressa com as palhetas subindo no ar, 
com os gritos, rugidos e danças.

Mas o escritor mostra também o que acontece fora 
do estádio, depois do jogo, onde o ruído dos automóveis 
festejava a vitória:

“Na Avenida Água Branca os bondes formando 
cordão  esperavam, campainando o zé pereira:
- Aqui,Miquelina.
Os três espremeram-se no banco onde já havia 
três. E gente no estribo. E gente na coberta. 
E gente nas plataformas. E gente do lado da 
entrevia.
A alegria dos vitoriosos demandava a cidade. 
Berrando. Assobiando e cantando. O mulato com 
a mão no guindaste é quem puxava a ladainha:
- O Palestra levou na testa!
E o pessoal entoava:
- Ora pro nobis!”

Arquirrivais, os dois maiores e mais importantes clubes 
de São Paulo registravam também a história de imigrantes 
europeus e de migrantes brasileiros de regiões pobres que 
buscavam em São Paulo uma vida melhor.
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Os italianos, seus descentes e segmentos próximos logo 
se vinculavam ao Palestra Itália, que teve mais tarde seu 
nome mudado para Sociedade Esportiva Palmeiras. Operários 
paulistas, que ,em 1910, haviam fundado o Corinthians, 
na noite de 1º de Setembro, sob a luz de um lampião, no 
bairro do Bom Retiro, viam o clube como expressão da 
classe operária, a que se juntavam outros segmentos da 
população como espanhóis, árabes, e mais quem quisesse 
ali estar, proclamando que ali não havia preconceito nem 
discriminação.

Imigrantes e Espaço Urbano
 em São Paulo

Do final do século XlX aos primeiros vinte anos do século 
XX, o Brasil passava por grandes mudanças, visto que, 
com a abolição da escravatura em 1888 e proclamação da 
República no ano seguinte, o país precisava promover com 
rapidez profundas mudanças na estrutura social do país para 
recompor a economia de que participariam agora apenas 
homens livres, mão de obra assalariada. 

Era necessário importar mão de obra, tanto para a 
economia cafeeira que iniciava um processo de deslanche 
orientado para o mercado externo, como para a indústria 
que começava a se desenvolver. Naquele momento, a Itália 
estava pronta para fornecer grandes levas de emigrantes 
para o nosso país.

Tendo acabado de passar por um processo de reunificação, 
a Itália apresentava altas taxas de desemprego, passava por 
dificuldades políticas engendradas por grupos anarquistas 
que protestavam exigindo trabalho e direitos sociais, além de 
enfrentar dificuldades na área de saúde pública, com surtos 
epidêmicos que atingiam a população depauperada. Por isso 
o governo italiano, através de acordo bilateral com o Brasil, 
passou a estimular a emigração, enquanto o Brasil fazia 
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propaganda na Itália sobre as vantagens que os italianos 
teriam, imigrando para o Brasil, que era apresentado como 
um grande jardim. Apesar de muitos italianos optarem pelos 
Estados Unidos, gigantescos contingentes de imigrantes 
vieram para o nosso país, escolhendo principalmente o 
Estado de São Paulo, embora muitos tenham escolhido o 
sul do país.

Cheios de esperança, milhares de italianos foram para 
o interior, para substituir na lavoura a mão de obra escrava, 
enquanto significativo número dos recém-chegados 
instalaram-se na  capital paulista, promovendo profundas 
mudanças nos costumes locais.

Os Emigrados e a Literatura

Na capital, os italianos logo foram se alojar em bairros 
pobres, povoando cortiços ou pensões, além de habitarem 
casas de porta e janela, em geral geminadas e sem jardim, 
com um só pavimento, nas regiões do Brás, Bexiga e 
Barra Funda, além de outros bairros, como o Bom Retiro, a 
Mooca e Santana. Sobre os bairros escolhidos, Mario Carelli 
informa que esses locais “Constituem a cidade baixa, ao 
contrário dos bairros aristocráticos, como Higienópolis ou 
Campos Elíseos, que se encontram nas colinas arejadas. 
Essa topografia é muito significante, pois mostra dois 
mundos que não se misturam com facilidade :o das camadas 
proletárias, essencialmente compostas de imigrados, e o das 
camadas ricas, ou pelo menos respeitadas, compreendendo 
sobretudo as camadas de velha cepa”. 

Para falar desses imigrantes, Alcântara Machado logo 
colocou em um de seus mais importantes livros o título de 
Brás, Bexiga e Barra Funda, deixando claro já, a partir do 
nome, para que população direcionava o seu foco.
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Nessa obra, Alcântara Machado recria a linguagem dos 
ítalo-paulistas, integrando vocábulos e estruturas frasais 
do idioma italiano ao português coloquial das personagens.

Num dos mais importantes contos desse livro, Gaetaninho, 
chamam a atenção do leitor os nomes de personagens, 
como: Beppino, Peronetta, Filomena, Nino, Savério, Rubino, 
Salomone, que não deixam a menor dúvida sobre suas 
origens. Além disso, há expressões como “Amassou o 
bonde”, proveniente da fusão do verbo italiano Amazzare, que 
significa “matar” com o verbo “amassar” em português, que 
além de demarcar a origem desses personagens, mostram a 
maneira esdrúxula com que foi construída a informação de 
que “o bonde o matou”, como é informada a população local 
sobre o acidente que havia matado Gaetaninho.

Jornalismo, Crônica Esportiva
e Literatura

Ao escrever Brás, Bexiga e Barra Funda, Alcântara Machado 
demonstrou que jornalismo e literatura se misturavam em 
papéis e funções sem fronteiras nítidas, antecedendo esse autor 
ao estabelecimento da crônica esportiva nos jornais do Rio de 
Janeiro e de São Paulo.

Sabe-se que a crônica esportiva surgiu no Brasil nos inícios 
da década de 1930, quando foi instaurado o profissionalismo no 
futebol, tendo o jornalista Mário Filho se notabilizado na época, 
atuando nesse setor. O futebol seduzia multidões, e a crônica 
esportiva ganhou definitivamente o seu espaço,nos jornais e 
no rádio.

Na época, não havia televisão no Brasil, que só veio a 
conhece-la no início da década de 1950.

Nos anos de 1940 e 1950, a crônica esportiva adquiriu 
caráter pessoal, abrindo espaço à subjetividade do cronista, 
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assegurando em caráter definitivo a emergência de estilos 
autorais.

A tudo isso antecedeu Alcântara Machado, que publicou 
Brás, Bexiga e Barra Funda em 1927. Depois dele, só em 1941 
o futebol é lembrado na literatura, quando José Lins do Rego 
publicou Água Mãe, que apresenta entre os protagonistas um 
jogador de futebol.

O advento do profissionalismo no futebol tinha caráter 
completamente diferente do que se constata hoje. Um 
depoimento de Alfredo Ignácio Trindade, em seu segundo 
mandato como presidente do Corinthians (1948 a 1959), 
informava que após o jogo, reunia os atletas e a renda era 
colocada sobre uma mesa, no Parque São Jorge, e o jogador 
Idário contava o dinheiro e distribuía o “bicho” aos atletas. 
O “bicho” era a gratificação que os jogadores recebiam por 
partida ganha.

Esse semiamadorismo durou longos anos. Mas o futebol 
cada vez mais se afirmava como paixão nacional, passando a 
ser explorado nas mídias em seus diversos aspectos lúdicos, 
esportivos e estéticos.

Alcântara Machado aí também marcou seu pioneirismo, 
pois ao jogo linguístico criado, adicionou o jogo corporal, ou o 
discurso não verbal dos gestos e movimentos dos atletas, tanto 
os que jogavam no campo, como os que jogavam nas ruas.

Tratou da violência, das guerras de torcidas, da festa  dos 
vencedores, com seus gritos de guerra, com seus cantos e 
palhetas que esvoaçavam no ar na hora do gol.

Ditadura e Liberdade
A alegria livre dos que correm jogando ou dos que 

vibram torcendo, marcou a História do país também através 
de práticas libertárias que ocorreram no futebol brasileiro, 
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em que se pode destacar a Democracia Corinthiana, que 
desafiava a ditadura militar instalada no país de 1964 a 1985.

Foi um espanto! Nos inicios dos anos 1980,as “peças”que 
políticos, dirigentes esportivos, técnicos e imprensa 
desejavam sempre bem ajustadas,de repente se rebelavam, 
proclamando que atletas eram cidadãos e a liberdade 
democrática um alvo para o país. 

Viviam-se tempos difíceis e perigosos, por isso era 
preciso coragem e capacidade de doação para levar à campo 
a utopia e jogar o seu jogo. Um jogo que tinha adeptos e 
detratores; que tinha adversários até dentro do próprio time.

Uma história que gerou muitas polêmicas, dividiu 
opiniões, mas que marcou,de modo indelével, a história 
esportiva, política, artística e antropológica do Brasil. Uma 
história que certamente Alcântara Machado teria amado e 
descreveria com ações, beleza, leveza e humor.
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O presente artigo não possui uma unidade teórica nem 
metodológica; seus referenciais são amplos e distintos, 
não defende sólidos princípios e não irá seguramente tão 
fundo quanto outros artigos já publicados sobre este tema. 
E assim, seguimos, com um olhar sobre a História do Brasil 
e, particularmente, do Rio de Janeiro na transição dos finais 
do século XIX e inícios do século XX, não para enquadrar o 
futebol em hipóteses científicas, mas para conversar com ele 
na sua arte plena de contradições e conflitos – sua dupla face 
de inclusão e exclusão, de autoritarismo e democracia – para se 
aproximar das surpreendentes jogadas de todos os dribladores, 
que estão muito além das quatro linhas de um campo de futebol, 
sobretudo para enfrentar o racismo e a discriminação.

This article does not have a theoretical unity and not 
methodological; their referents are large and distinct, does 
not advocate solid principles, will surely not as deep as other 
articles already published about this subject. And so we, with 
some cutouts, starting the match with a glimpse into the history 
of Brazil and, particularly, in Rio de Janeiro in the transition 
from the late nineteenth and early twentieth century, not fit for 
football in scientific hypotheses, but to talk to him in his art full 
of contradictions and conflicts - its dual face of inclusion and 
exclusion, authoritarianism and democracy - to approach the 
amazing plays of all driblers, which are far beyond the four lines 
of a football field. especially to face racism and discrimination.

Football, Rio de Janeiro – History, racism, whitening 
theory, Psychology.
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DRIBLADORES: PASSES E IMPASSES DO RACISMO NO 
FUTEBOL CARIOCA

THE DRIBBLERS: PASSES AND DEADLOCKS OF RACISM IN
CARIOCA FOOTBALL

Eles estão jogando o jogo deles.
Eles estão jogando de não jogar um jogo.

Se eu lhes mostrar tal qual eles estão,
quebrarei as regras do seu jogo
e receberei a sua punição.
O que eu devo, pois, é jogar o jogo deles,
o jogo de não ver o jogo que eles jogam.
(...)
Se eu não sei que não sei
penso que sei.
Se eu não sei que sei
penso que não sei.

(Laços, R.D. Laing)

Mary Suely Souza Barradas*
Oscar Guilherme Lopes**

*Professora Doutora em Psicologia Social. Universidade Federal Fluminense.
**Bacharel e licenciado em História. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

CARIOCA FOOTBALL
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Rolando a Bola no Jogo Social
O fim do século XIX e o início do século XX assinalam um 

momento de transição na História política brasileira, marcando 
a passagem da Monarquia para a República, mantendo o povo 
“bestializado, atônito, surpreso, sem saber o que significava”, 
como disse o republicano Aristides Lobo. Entretanto, a 
tradicional visão de que a proclamação da República não 
passou de uma simples “quartelada” não está correta. Com a 
implantação da República, em 15 de novembro de 1889, não foi 
modificada apenas a forma de governo do Brasil, mas também 
houve uma mudança nas bases e nas forças sociais que 
articulavam o sistema de dominação no país. Após assumir a 
direção militar do movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, 
à frente de um pequeno contingente de tropas, desfilou 
pelas ruas do Rio de Janeiro, depois de ter mandado prender 
alguns ministros e depor o Ministério Ouro Preto. Na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, republicanos históricos, como 
José do Patrocínio e Benjamin Constant, redigiram a ata da 
proclamação da República. Em seguida, formou-se um cortejo 
de milhares de pessoas, percorrendo as ruas centrais ao som 
da Marselhesa...  Pouco a pouco, porém, o povo foi afastado 
e a República dos Estados Unidos do Brasil tornou-se um 
regime oligárquico dominado pelos fazendeiros de café.

Desde essa época, o quadro social do país vinha se 
modificando: a população aumentou e se diversificou em 
termos étnicos e de ocupação com a Abolição, que despejou 
numerosa mão de obra no mercado e aumentou o subemprego, 
o êxodo rural e a imigração. Intensificou-se a urbanização com 
a chegada de ex-escravos vindos da área rural e com a entrada 
de grandes levas de imigrantes saídos da Europa (italianos, 
alemães, portugueses, espanhóis). Esse aumento populacional 
refletiu-se nas condições de vida, sobretudo em cidades como 
São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro, capital da 
República: carência de habitação, problemas de saneamento, 
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abastecimento de água e higiene, epidemias como o cólera, 
a varíola e a febre amarela (1891), que vieram juntar-se às 
já tradicionais malária e tuberculose. O subemprego e a 
desocupação fizeram aumentar o número de indivíduos que 
poderiam juntar-se às “classes perigosas”, denominação 
dada pelas autoridades responsáveis pela segurança pública 
aos pobres desempregados ou chamados de “vadios”, 
“ociosos”, passíveis de caírem na marginalidade ou no crime, 
destacando-se os capoeiristas, duramente reprimidos pela 
polícia de costumes, pois desde a mudança do regime, em 
1889, a capoeira havia sido proibida. Muitos ex-escravos 
perambulavam pelas ruas em busca de emprego e vários deles 
viviam de biscates. A presença de leprosos, loucos, prostitutas 
e mendigos nas ruas, aliada às altas temperaturas e à posição 
geográfica da cidade – espremida entre o mar e a montanha –, 
eram questões preocupantes para as autoridades, para quem 
as sujeiras e imundícies materiais e morais que assolavam a 
cidade deveriam ser eliminadas (ANTUNES, 1999). Cumpre 
notar que a violência, em todas as suas formas, fazia parte do 
cotidiano das classes pobres.

A predominância dos homens (56%) sobre as mulheres 
e o baixo índice de nupcialidade (26%) (CARVALHO, 2012) 
trouxeram um desequilíbrio que poderia constituir uma ameaça 
à instituição familiar e doméstica, como, por exemplo, os 
filhos “adulterinos”. Mais tarde, as duas guerras mundiais e 
a crise de 1929 estimulariam o desenvolvimento industrial, o 
que contribuiria decisivamente para uma configuração mais 
diferenciada das classes sociais urbanas.

Nas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São 
Paulo, multiplicaram-se formas urbanas de diversão, como 
as gafieiras, os cafés, os cinemas, o carnaval e o futebol, 
sem esquecer do jogo do bicho. Tipos populares passaram a 
aparecer nas crônicas policiais ou nos enredos de romances 
voltados para uma temática social. Foi o caso dos camelôs 
ou dos vendedores de jornais e de modinhas, de sorvetes e 
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de vassouras, de pipoca e de amendoim. Os centros urbanos 
do Sul e do Sudeste encheram-se de estalagens e de cabeças 
de porco, onde se amontoavam as famílias de trabalhadores. 
Na década de 1900, começaram a crescer nos morros do Rio 
de Janeiro as favelas, habitadas pelo povo pobre expulso das 
suas casas pela urbanização crescente da cidade – o “Bota-
Abaixo”, do prefeito-engenheiro Pereira Passos (1902-1906). 
No início do século XX, o jornalista Luís Edmundo descreveu 
em tintas carregadas a capital da República:

"A cidade é um monstro onde as epidemias se albergam 
dançando sabats magníficos, aldeia melancólica de prédios 
velhos e acaçapados, a descascar pelos rebocos, vielas 
sórdidas cheirando mal". (Luís Edmundo, O Rio de Janeiro 
do Meu Tempo, apud SODRÉ, 1999: 280-281.) 

As casas de tijolo eram poucas, os cortiços se 
multiplicavam, nas favelas não havia esgoto nem água. Os 
cortiços, conhecidos como cabeças de porco (apelido derivado 
do nome do principal cortiço da cidade), não diferiam muito 
das favelas. Neles, habitavam cerca de 2 mil a 4 mil pessoas. 
O sonho de transformar o Rio de Janeiro em uma metrópole 
do tipo europeia – Paris era tida como o modelo ideal de uma 
cidade civilizada – terminava no Cais do Porto (atual Avenida 
Rodrigues Alves, hoje o denominado Porto Maravilha ou 
Boulevard Olímpico).

Como vimos, as condições de higiene eram as piores 
possíveis e as epidemias se multiplicavam. A má fama chegou 
inclusive à Europa, onde o Rio de Janeiro era conhecido 
pelo epíteto de “Cidade da Morte”. Tornava-se necessário 
substituir a antiga cidade escravista e de feição acanhada 
– herança colonial – por uma cidade moderna, realizando o 
projeto republicano de romper com o passado monárquico e 
escravocrata.

O governo Rodrigues Alves (1902-1906) decidiu modernizar 
a capital da República, com o propósito de transformá-la na 
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“Paris dos Trópicos”, contando para isso com o prestimoso 
auxílio do prefeito nomeado Pereira Passos, representante 
do chamado “autoritarismo ilustrado”. Era necessário 
adequar o Rio de Janeiro à nova situação imposta pela 
dinâmica das mudanças internas e externas. Para tanto, o 
governo inaugurou uma política que poderia ser chamada 
de modernização autoritária, desapropriando as habitações 
próximas ao cais, alargando as ruas e construindo novas 
praças e avenidas, das quais a mais importante foi a Avenida 
Central (atual Rio Branco), que se tornou a principal artéria da 
cidade, ligando o Cais do Porto, que também foi modernizado, 
ao Centro da cidade.

Outra preocupação do governo era com a saúde pública, 
corolário da política higienista então em voga, expressão da 
aliança do poder público com a ciência médica da época, em 
que, com a finalidade de evitar epidemias, o Estado passou 
a construir uma estrutura de controle sobre os hábitos 
corporais da população. Chegou-se até a pensar em derrubar 
o Pão de Açúcar (como seria feito mais tarde com o Morro do 
Castelo) para que a cidade recebesse melhor ventilação...  Ao 
identificar a doença como elemento distintivo da condição de 
ser brasileiro, a República apoiou amplos projetos higiênicos, 
dando início às campanhas de saneamento. O movimento 
higienista desempenhou importante função na legitimação 
do papel do Estado no campo da saúde pública, sobretudo 
na perspectiva de superação dos “males do país”, até 
então entendidos como irremediáveis (SCHWARCZ, 1997). 
Para coordenar a campanha de saneamento da cidade foi 
convidado o médico sanitarista Osvaldo Cruz, outro símbolo 
do “autoritarismo ilustrado”, para a direção geral da Saúde 
Pública. Em outubro de 1904, o Congresso aprovou a lei da 
vacina obrigatória para todos os brasileiros com mais de seis 
meses de idade.

O processo de modernização e de higienização da cidade 
não foi simples e nem uma unanimidade. O início das obras 
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de demolição provocou grande insatisfação, não só entre 
os moradores das casas populares e dos cortiços, como 
também entre os comerciantes do Centro, bem como a 
obrigatoriedade da vacina contra a varíola, considerada 
pela população como atentatória à livre manifestação da 
vontade dos cidadãos. É de notar que os atos e decretos do 
governo pretendiam não só a reurbanização e higienização 
da cidade, mas, sobretudo, a imposição à população de 
uma forma autoritária, de novos hábitos e comportamentos 
condizentes com as novas descobertas da Biologia.

Diante das desapropriações feitas sem qualquer tipo 
de consulta ao povo e da obrigatoriedade da vacinação, 
as populações de baixa renda e as miseráveis das favelas 
reagiram no episódio que ficou conhecido como Revolta 
da Vacina, que durante quatro dias do mês de novembro 
de 1904 colocou em pé de guerra o Centro da cidade. No 
Correio da Manhã, jornal de oposição ao governo Rodrigues 
Alves, o senador positivista Lauro Sodré teve seu discurso 
publicado na edição do dia seguinte ao do início da revolta: 
Esse governo só tem o rótulo de republicano, porque isto 
que nós temos como forma de governo é uma República 
falsificada e deve haver a repulsa porque à nação assiste 
o direito de repelir a força pela força [...] Essa lei iníqua, 
arbitrária e deprimente provoca a reação, que deve ser feita 
por todos os meios, inclusive a bala. (Correio da Manhã, 
6/11/1904)

A transformação urbanística do Rio de Janeiro veio 
acompanhada de um alto custo social. As populações 
pobres, na sua maioria negros e mestiços, que habitavam as 
cerca de 1.600 casas e cortiços demolidos do Centro, viram-
se obrigadas a refugiar-se em bairros distantes situados 
ao longo da via férrea, ou a subir os morros cariocas, 
originando as primeiras favelas da cidade.
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Higienismo e Eugenia 
Entram em Campo

Ao preconizar normas e hábitos que colaborariam para o 
aprimoramento da saúde coletiva e individual, o movimento 
higienista, apesar de ser altamente heterogêneo sob o 
ponto de vista teórico nos seus fundamentos biológicos e 
ideológicos, dirigia-se fundamentalmente à população pobre, 
constituída em sua grande maioria de negros e mestiços. 
O higienismo configurou não só a Biologia, mas estendeu 
seus conceitos à origem das Ciências Humanas e Sociais 
modernas, que têm, no Brasil, certamente não por acaso, o 
estudo das raças como seu tema fundante, sob a ótica do 
determinismo racial, numa perspectiva pessimista quanto ao 
futuro do país como Nação.

A noção de raça foi uma das primeiras categorias 
construídas para estabelecer a desigualdade biológica entre 
grupos, o que implicava a hierarquização e a naturalização 
das diferenças, sobretudo sociais:

"[...] a ampla utilização de argumentos evolucionistas 
permitiu explicar cientificamente as diferenças, classificar as 
espécies, localizar os pontos de atraso. Partindo dos modelos 
das ciências naturais, esses pesquisadores buscavam 
uma ponte entre as espécies botânicas, zoológicas e a 
humanidade, que pudesse prever [...] um desenvolvimento 
comum". (SCHWARCZ, 1994: 140)

A produção de conhecimento no interior da Medicina 
esteve bastante ligada à intervenção social, mantendo a função 
de disciplinarização e controle da massa urbana, ancorada 
principalmente na Psiquiatria alemã, cujo fundamento era o 
de uma eugenia radical, que defendia a purificação da raça. 
Essa concepção de caráter ideológico revigorou o mito 
ariano, que de certa forma compareceu nas teorias racistas 
que hierarquizaram a humanidade de tal forma que o homem 
branco ocupasse o topo da pirâmide. No Brasil esse papel foi 
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desempenhado pelas elites brancas que buscavam excluir 
e segregar determinados grupos de indivíduos (no caso, 
negros e mulatos) por interesses políticos de dominação.

Nesse contexto, foi criada no Rio de Janeiro, em 1923, 
a Liga Brasileira de Higiene Mental, pelo psiquiatra Gustavo 
Riedel, que tinha teoricamente o objetivo de melhorar a 
assistência aos doentes mentais, através da modernização 
do atendimento psiquiátrico. A higiene mental foi abordada 
mais como um problema de interesses políticos do Estado 
do que de saúde. A LBHM reunia diversos intelectuais, 
psiquiatras, advogados, professores, políticos, higienistas, 
engenheiros e psicólogos, entre outros profissionais, 
atuando em indústrias, nas escolas e no ambiente familiar. 
A partir de 1926, os diretores da Liga, influenciados pelo 
contexto político e pelo contato com ideias alemãs, francesas 
e norte-americanas, mudaram sua orientação, de modo que 
uma clara tentativa de “normalizar” a população tornou-se 
o principal objetivo para os médicos em seus esforços para 
estender sua atuação ao campo social.

No Brasil, as teorias eugênicas caminharam praticamente 
junto com o movimento higienista; daí a dificuldade de 
estudá-las separadamente, embora não se confundissem, 
apresentando diferentes orientações e práticas de 
intervenção, ora mais brandas, ora mais severas, mostrando 
a preponderância de uma ou outra abordagem. Nesse sentido, 
os princípios da eugenia e da higiene mental aglutinaram-se, 
influenciando psiquiatras que pretendiam colaborar para a 
criação de uma nação próspera, moderna e mais saudável. 
Esse pensamento articulava-se diretamente às ações 
racistas, especialmente as dirigidas aos negros, visando ao 
embranquecimento racial do povo brasileiro. 

As teses da eugenia visavam fundamentalmente a 
dois propósitos: de um lado, aumentar o contingente das 
chamadas raças superiores e inibir o aumento das raças 
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tidas como inferiores com vistas a minimizar os riscos de 
degeneração da sociedade brasileira; por outro lado, ajustar 
o Brasil aos parâmetros identitários dos grandes centros 
europeus, com vistas à participação do país no concerto das 
nações hegemônicas.

[...] a chamada teoria do branqueamento reorganizou 
a leitura da hierarquia racial da sociedade brasileira. Em 
momentos posteriores, quando a tese da democracia racial 
já se fazia hegemônica, a reprodução da desigualdade 
sustentou-se tanto nos entraves à mobilidade social dos 
grupos mais pobres, como nos mecanismos mais ou menos 
sutis de discriminação, em que as categorias negro e 
branco continuaram a ser utilizadas na sociedade brasileira, 
influenciando o processo de mobilidade, restringindo o lugar 
social dos negros e operando mecanismos de inclusão e 
exclusão. (JACCOUD, 2008: 135)

Assim, o problema representado pela população negra e 
mestiça seria solucionado, no entender das elites brancas, 
pelo projeto de embranquecimento (VAINFAS, 2002). Basta 
ver que durante a Colônia e o Império cerca de 4 milhões 
de negros africanos foram trazidos como escravos para o 
Brasil, enquanto que entre 1884 e 1933 chegaram 4.055.413 
imigrantes, segundo dados do IBGE (2000), ou seja, 
praticamente a mesma quantidade de indivíduos, constituída 
em sua esmagadora maioria de europeus.

A Psicologia Entra no Jogo
No período abordado neste artigo, a Psicologia estava 

associada à Medicina e à Educação, e grande parte dos 
estudos que abordavam assuntos psicológicos era fruto 
de teses nas áreas de Psiquiatria, Neurologia, Medicina 
Social e Medicina Legal. Nessa época, muitos dos trabalhos 
faziam associações entre características etnicorraciais 
e tipos de caráter, atribuindo determinados distúrbios 
mentais a certas raças, no caso brasileiro, ao negro. Nesse 
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sentido, verificamos uma insuficiência de dados a respeito 
da Psicologia propriamente dita, não só devido a esse 
atrelamento, mas também porque era uma ciência que estava 
apenas engatinhando à época.

Essa vinculação da ciência psicológica com outros 
saberes se deu de forma acrítica e dependente, e teve 
desdobramentos indesejáveis. A Psicologia, ainda que 
se pretendesse distinta da posição explicitamente racista 
assumida por uma Psiquiatria marcada pelas ideias 
eugenistas, colocando-se numa posição de suposta 
neutralidade, não entrou diretamente nessa questão, embora 
viesse indiretamente a contribuir com ela.

Na ânsia de ganhar autonomia científica, a Psicologia 
manteve-se atrelada ao paradigma médico-biológico, 
desenvolvendo-se a partir da ideia de organismo, como um 
conjunto de funções, leis e órgãos, colocando no indivíduo 
seu núcleo central de preocupação, em conformidade com 
o pensamento naturalista e evolucionista do determinismo 
biológico que imperava nas ciências. O conceito de 
indivíduo muitas vezes apresentava-se como um a priori não 
problematizado, tanto na teoria como na prática profissional. 
Assim é que discussões sob a égide de dicotomias 
como indivíduo/sociedade, natural/social, inato/adquirido 
configuravam a existência de um indivíduo naturalizado e 
desenvolviam-se e continuam a ser travadas muitas vezes 
sem uma reflexão crítica até mesmo nos dias atuais.

Sem a devida clareza de seus pressupostos 
epistemológicos e arrastando sua herança positivista de 
medição e avaliação, a Psicologia praticada na época aplicava 
testes psicológicos de aferição de aptidões e habilidades 
(QI), que, como técnicas “científicas” e, portanto, “neutras”, 
não assumiam o posicionamento racista, embora para 
ele contribuíssem na medida em que, procurando medir 
diferenças individuais, acabavam por medir diferenças sociais, 
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sendo que a questão racial era antes social do que biológica 
(ANTUNES, 1999). A Psicologia, ao reduzir a análise do 
comportamento humano a características inatas, inerentes à 
natureza dos indivíduos – descoladas do social –, numa prática 
diferenciadora e categorizadora, visando à homogeneização, 
redundava numa ação normalizadora e disciplinadora afinada 
com as estratégias restritivas de uma sociedade dita liberal.

A constância e a regularidade existem, a bem dizer, tanto 
na natureza quanto na cultura. Mas na primeira aparecem 
precisamente no domínio em que na segunda se manifestam 
mais fracamente, e vice-versa. Em um caso, é o domínio da 
herança biológica, em outro, o da tradição externa. Não se 
poderia pedir a uma ilusória continuidade entre as duas ordens 
que explicasse os pontos em que se opõem. (LÉVI-STRAUSS, 
1982: 46)

Embora natureza e cultura sejam estados distintos 
do homem na sociedade, não se trata de estabelecer uma 
hierarquia entre as características biológicas e os fenômenos 
culturais e nem de antagonizá-los, e sim de buscar compreender 
as relações entre eles, nunca duais, mas sempre dialéticas.

No interior dessa Psicologia, o natural e o social, já 
incipientemente separados, eram, no entanto, trabalhados em 
conjunto, relacionando-se de forma dual e determinista, onde 
as questões cognitivas e comportamentais relacionadas à 
população negra – questões de ordem social – eram tratadas 
como problemas heredoconstitucionais. Assim, ao qualificar 
de deformações de mentalidade ou desvios de conduta 
atitudes e comportamentos das classes desfavorecidas, 
termina por acolher, tangencialmente, a ideia de cultura de 
classes, que justifica tanto a posição social dessas classes 
quanto suas privações como resultados de deficiências 
internas dos indivíduos.
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No jogo político, econômico e social da época, 
conscientemente ou não, a Psicologia colocava-se de certa 
forma a serviço da política do “branqueamento”.

O racismo - um verdadeiro “fenômeno social total” - 
se inscreve em práticas (formas de violência, o desprezo, 
a intolerância, humilhação e exploração), em discursos e 
representações que são tanto elaborações intelectuais do 
fantasma da profilaxia ou segregação [...] que se articulam 
em torno de alteridades estigmatizadas (nome, cor da pele, 
práticas religiosas) [...] É esta combinação de práticas, 
discursos e representações, em uma rede de estereótipos 
afetivos, que nos permite dar conta da formação de uma 
comunidade racista (ou uma comunidade de racistas, entre 
os quais existem laços de ‘’imitação” a distância) e da forma 
em que, como um espelho, indivíduos e coletividades que são 
vítimas de racismo (seus ‘’objetos’’) encontram-se obrigados 
a se ver como uma comunidade. Mas, por mais absoluta 
que essa restrição possa ser, obviamente, nunca poderá 
ser anulada como restrição para as suas vítimas: ela não 
pode ser interiorizada sem conflito [...] nem pode remover 
a contradição que vê uma identidade como comunidade 
atribuída a coletividades às quais é simultaneamente negado 
o direito de definir a si mesmas [...], e, o mais importante, é 
que ela não pode reduzir o excesso permanente de violência 
real que age por meio dos discursos, teorias e racionalizações 
[...] Não há de fato nenhum racismo sem teoria (ou teorias). 
Seria completamente inútil questionar se as teorias racistas 
emanaram principalmente das elites ou das massas, das 
classes dominantes ou das dominadas. É, contudo, evidente 
que são “racionalizadas” por intelectuais.

E é da máxima importância investigar a função 
desempenhada pela teoria de construção de um racismo 
acadêmico (cujo protótipo é a antropologia evolucionista 
de raças “biológicas” desenvolvidas no final do século XIX) 
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na cristalização da comunidade que se forma em torno do 
significante “raça”. (BALIBAR e WALLENSTEIN, 1991:17-18)¹

O discurso das diferenças de classe, bem mais do que 
os preconceitos de cor e raça, revela, na prática, os esforços 
das elites brancas para ampliar sua influência bem como 
promover a exclusão de outros segmentos da sociedade 
brasileira, e mascara a tradicional herança colonial e agrária 
escravocrata de inferiorização e desqualificação do negro 
(VIOTTI DA COSTA, 1999).

Naturalmente, a partir da perspectiva de uma sociologia 
genética, o desajuste familiar e a desorganização das 
“classes baixas” seriam elementos imorais, desagregadores 
de um ethos necessário ao processo de urbanização em 
curso. Dentro desse contexto, apresentam-se aos pobres 
infectados de desordens e enfermidades sociais programas 
de controle social, de domesticação, adequados à sua 
inserção e integração ao ideário da palavra de ordem da 
modernização, ocultando suas diferenças, obrigando-os a 
incorporar as tradições e costumes da classe média branca 
em ascensão, sendo perversamente incluídos para viabilizar 
e legitimar uma estrutura de desigualdades.

Aplaude-se o negro que consegue sobreviver em uma 
sociedade baseada no laisser-faire e na competência, 
aplaude-se o negro por seus esforços, pelo freio que impõe 
1“Racism -- a true `total social phenomenon’ – inscribes itself in practices (forms of violence, 
contempt, intolerance, humiliation and exploitation), in discourses and representations which are 
so many intellectual elaborations of the phantasm of prophylaxis or segregation […] and which 
are articulated around stigmata otherness (name, skin colour, religious practices). [...] It is this 
combination of practices, discourses and representations in a network of affective stereotypes 
which enables us to give an account of the formation of a racist community (or a community 
of racists, among whom there exist bonds of `imitation’ over a distance) and also of the way in 
which, as a mirror image, individuals and collectivities that are prey to racism (its `objects’) find 
themselves constrained to see themselves as a community. But however absolute that constraint 
may be, it obviously can never be cancelled out as constraint for its victims: it can neither be 
interiorized without conflict […] nor can it remove the contradiction which sees an identity as com-
munity ascribed to collectivities which are simultaneously denied the right to define themselves 
[…] nor, most importantly, can it reduce the permanent excess of actual violence and acts over 
discourses, theories and rationalizations. There is in fact no racism without theory (or theories). 
It would be quite futile to inquire whether racist theories have emanated chiefly from the elites 
or the masses, from the dominant or the dominated classes. It is, however, quite clear that they 
are `rationalized’ by intellectuals. And it is of the utmost importance that we enquire into the func-
tion fulfilled by the theory-building of academic racism (the prototype of which is the evolutionist 
anthropology of `biological’ races developed at the end of the nineteenth century) in the crystal-
lization of the community which forms around the signifier ‘race’.”
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a seus desejos e impulsos individuais, por assimilar-se a um 
novo modo de vida [os padrões dos brancos de classe média]. 
Ao contrário, o fracasso de seus esforços por conter seus 
impulsos seria visto, claramente, como seu fracasso e não 
como o fracasso da sociedade – a história – tem por certo 
boa parcela da culpa. (GLAZER apud VALENTINE, 1972)2.

Deu Zebra no Campeonato Carioca
No fim do século XIX, a população da cidade do Rio de 

Janeiro, Distrito Federal desde a proclamação da República, 
alcançava cerca de 500 mil habitantes. Os esportes mais em 
voga então eram o ciclismo e o remo, introduzidos pelos 
europeus, e profundamente elitizados. Começaram a aparecer 
os primeiros clubes de regatas, como o Flamengo (1894), 
Botafogo (1895), Vasco da Gama (1898), São Christóvão (1899), 
entre outros grupos ou agremiações. A partir de 1902, o remo 
começou a perder importância com o surgimento dos primeiros 
clubes de futebol, destacando-se o Rio Football Club e o 
Fluminense Football Club (ambos em 1902), o Botafogo Football 
Club (distinto do Clube de Regatas Botafogo), o Bangu Athletic 
Club (1906), o América Football Club, o Rio Cricket Association 
(ambos em 1904) e o Paysandu Cricket. O futebol apareceria no 
Clube de Regatas Vasco da Gama apenas em 1915.

Os clubes de futebol tinham nomes em inglês e naquela 
época este esporte era praticado por brancos, muitos deles 
europeus ou universitários, todos pertencentes à classe média. 
Em 1912, ano em que o Clube de Regatas Flamengo participou 
pela primeira vez do campeonato de futebol, o campeão foi o 
Paysandu, em que todos os jogadores tinham nomes ingleses, 

2-“Se aplaude al negro que logra sobrevivir en uma sociedad basada em el laisser-faire y la 
competencia, se ló aplaude por sus afanes, por el freno que impone a sus deseos e impulsos 
individuales, por asimilarse a um nuevo modo de vida [las pautas de lós blancos de clase media]. 
Por ló contrario, el fracaso en sus esfuerzos por sofrenar sus impulsos sería visto, desde luego, 
como su fracaso y no como el fracaso de la sociedad, aunque la sociedad – la historia – tiene por 
cierto buena parte de la culpa.”
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pois o clube só aceitava jogadores britânicos ou descendentes 
de britânicos.

É interessante notar que o “Bota-Abaixo” de Pereira 
Passos favoreceu a difusão do futebol entre as classes 
populares, pelo surgimento de terrenos baldios no lugar 
das antigas casas ou cortiços. Nestes locais, começou-se a 
praticar o jogo da bola (até hoje, no bairro da Saúde, próximo 
à região do Porto do Rio, existe uma rua com o sugestivo 
nome de Rua do Jogo da Bola), esporte que só necessitava 
de uma bola de meia e quaisquer objetos, como pedaços de 
madeira ou latas, usados como traves para balizar a boca do 
gol. Assim, o futebol começou a se popularizar, e viria, anos 
mais tarde, tirar a hegemonia do ciclismo e dos esportes 
náuticos, extremamente caros, tão em voga nos começos 
do século XX.

Na década de 1920, já havia, no Rio de Janeiro, clubes da 
segunda divisão, como o Bangu Atlético Clube, que tinham 
jogadores negros em suas equipes. Em 1922, o Vasco da 
Gama, que fazia parte dos clubes integrantes da segunda 
divisão, já se destacava entre os demais clubes. Segundo 
conta Mário Filho (2003), como o Vasco fazia parte da segunda 
divisão, esse destaque não teria desagradado aos grandes 
clubes.

Ninguém ligou para importância à ida do Vasco para a 
primeira divisão. Que é que podia fazer um clube da segunda 
divisão […] O Vasco que botasse quantos mulatos, quantos 
pretos quisesse no time. Tudo continuaria como dantes, os 
brancos levantando os campeonatos, os mulatos e os pretos 
nos seus lugares, nos clubes pequenos (RODRIGUES FILHO, 
2003: 121).

No ano de 1923, houve uma surpresa: o campeão 
carioca foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado por 
imigrantes portugueses, com uma equipe mista, de mulatos, 
brancos e negros, moradores de bairros populares, como 



        TEMA       90

a Gamboa e a Saúde, formada por operários, motoristas 
de caminhão, pintores de parede, peões de obra (MURAD, 
1999). Há pelo menos duas versões conflitantes que 
tentam interpretar essa inquestionável vitória do Clube 
de Regatas Vasco da Gama sobre os clubes aristocratas, 
como o Fluminense, o Flamengo, o América e o Botafogo, 
neste campeonato disputado na cidade do Rio de Janeiro. 
A primeira, defendida pioneiramente por Mário Rodrigues 
Filho no seu seminal O Negro no Futebol Brasileiro, e seguida 
por vários pesquisadores, como Ronaldo Helal (2011), Hugo 
Lovisolo (2001), Mauricio Murad (2007), em que se afirma que 
a presença de negros e mulatos pobres no time vascaíno 
representou a quebra das barreiras racistas no futebol, 
dando início a uma política de inclusão desses segmentos 
da população, embora não se extinguisse a mentalidade 
preconceituosa da sociedade da época (e, acrescentaríamos, 
até nossos dias). Outra, representada principalmente pelo 
pesquisador Antonio Jorge Soares (1999), entre outros, 
em que se procura demonstrar a “farsa” dessa pretensa 
abolição do racismo por parte do Clube de Regatas Vasco da 
Gama, e apresenta uma versão técnica, isenta de conteúdo 
racista, para a resposta dos “clubes de brancos” com a 
fundação da AMEA (Associação Metropolitana de Esportes 
Atléticos), substituindo a enfraquecida METRO ou LMDT (Liga 
Metropolitana de Desportos Terrestres).

O presente artigo tenta uma abordagem de meio 
de campo entre as duas correntes anteriores. Por um 
lado, reconhecemos que não se operou “uma verdadeira 
revolução” no futebol brasileiro, como afirma Mário Filho 
(2003), na medida em que a inclusão dos negros no futebol 
revela mais uma faceta da mística da “democracia racial” no 
projeto de construção de uma identidade nacional; por outro, 
no nosso entender, a fundação da AMEA não representou 
apenas uma iniciativa focada essencialmente no embate 
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profissionalismo versus amadorismo, alheia à questão do 
racismo, como pretende fazer crer Soares (1999).

Nesse sentido, a incorporação de atletas negros no 
“Gigante da Colina” (como é muitas vezes denominado 
o Vasco da Gama) e a sua saída da AMEA em 1924 – a 
“Resposta Histórica”, como ficou conhecido esse episódio – 
representaram uma conquista importante dos negros, embora 
essa vitória não tenha significado de fato a inclusão desse 
segmento da população na sociedade brasileira, e tampouco 
tenha abolido o racismo no futebol. Por outro lado, procuramos 
mostrar que a reação dos clubes “aristocráticos”, através da 
criação da AMEA, teve concretamente um sentido de impor 
barreiras de cor e classe no futebol. A primeira vitória de um 
time formado por negros teria abalado a estrutura hierárquica 
de uma sociedade onde havia discriminação racial e social 
ou foi um gol anulado?

Novamente, defrontamo-nos com a encruzilhada das 
representações sobre a “raça negra” no futebol brasileiro: 
a da construção positiva da identidade nacional por meio 
do elogio aos atributos corporais privilegiados do negro em 
contraposição à racionalidade do branco e a da negatividade 
do elogio, através do efeito perverso da integração para a 
manutenção da hierarquização social oriunda do regime 
escravocrata, mantendo as desigualdades sociais e 
raciais. Essa ambivalência reflete a intenção velada das 
elites dominantes de distanciar os negros das atividades 
“superiores” ou intelectuais, elegendo o futebol como um 
dos espaços privilegiados de integração subordinada aos 
valores de uma sociedade republicana e oligárquica.

O sucesso dos negros nos campos de futebol mostrou 
aos espectadores e aos cronistas da época a supremacia 
da “raça” (na sua acepção biologizante) no que dizia 
respeito ao uso do corpo. O drible é um bom exemplo dessa 
pseudoverdade: como era proibido aos jogadores negros 
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ou mulatos encostar, esbarrar e muito menos derrubar um 
jogador branco, os atletas negros, na busca por um espaço 
para passar com a bola, teriam aproveitado a ginga, o jogo 
de corpo, a malandragem, técnicas corporais adquiridas na 
capoeira e no samba – patrimônio da cultura afro-brasileira 
–, enfim, o que caracterizaria por muito tempo o futebol 
praticado no Brasil.

As vitórias dos negros não serviam apenas para o 
reconhecimento dos afrodescendentes em termos legais, 
uma vez que há pouco – pensando historicamente – haviam 
sido reconhecidos como homens livres. As vitórias serviram 
também para integrar e maximizar a vocação dos negros para 
as atividades corporais. (ABRAHÃO e SOARES, 2009: 16-17)

Para se entender melhor a dinâmica do futebol brasileiro 
na década de 1920, é preciso salientar o conflito existente 
na época entre as teses dos defensores do amadorismo e 
do profissionalismo nos clubes de futebol. Os primeiros 
representavam a elite branca, os “cavalheiros”, a aristocracia 
burguesa, que haviam fundado e ocupavam postos de direção 
e comando nos “clubes de brancos” da zona sul do Rio de 
Janeiro: Fluminense, Flamengo, Botafogo. Os segundos 
achavam-se nos clubes do subúrbio, como o Vasco da 
Gama. É interessante notar que, já nessa época, o futebol 
atraía grandes massas de torcedores aos campos onde se 
realizavam as partidas, e cobrava-se ingresso. Alguns clubes 
passaram a remunerar os seus atletas, e pagavam o “bicho” – 
como era chamada a remuneração pelas vitórias alcançadas –, 
caso do Vasco da Gama, praticando o chamado “amadorismo 
marrom” (provavelmente, em referência à cor da pele dos 
jogadores, quase todos pretos ou mulatos). Ao mesmo tempo, 
havia uma preocupação do governo brasileiro de não perder 
seus melhores atletas para o futebol europeu (Itália, Espanha) 
e sul-americano (Argentina, Uruguai), principalmente após a 
realização do Campeonato Sul-Americano de 1919.
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Desse modo, pode-se inferir que a preocupação da nova 
entidade do futebol carioca, a AMEA, com a valorização do 
amadorismo fosse, na verdade, uma capa para esconder suas 
verdadeiras intenções, quais sejam, manter o futebol sob o 
domínio exclusivo de uma elite branca. A AMEA não proibia 
os negros no futebol, mas seus regulamentos criaram uma 
série de empecilhos e normas a serem obedecidas pelos 
clubes. Tratava-se, na verdade, de um racismo “à brasileira”. 
Não foi por acaso que os regulamentos da AMEA previam 
uma fiscalização rigorosa sobre a vida pessoal e social dos 
atletas – os estatutos da nova Liga exigiam comprovação da 
renda e do local de trabalho. Para o Bangu Atlético Clube, essa 
regra seria relativamente fácil de cumprir, pois seus jogadores 
eram operários da fábrica de tecidos localizada no bairro que 
deu nome ao clube. Já para o Vasco da Gama, a situação era 
completamente diferente.

Capítulo III - DA ADMISSÃO DE 
MEMBROS DA AMEA

Art. 5° item 10 - Indicar de seus athletas o número e o 
nome por extenso; a residência actual e a anterior; a profissão 
que actualmente exercem e a que exerciam precedentemente; 
o local em que a praticavam e o em que praticam; e bem 
assim o nome das pessoas sob cuja direção a exercitavam 
e exercitam.

[......................................................................................]

Capítulo IX - DA INSCRIPÇAO DOS AMADORES,
 SUAS FORMALIDADES E REQUISITOS

Art. 65 - Não poderão, porém, ser inscriptos:
item 2 - os que tirem os seus meios de subsistência de
              qualquer profissão braçal, considerando-se
              como tal a em que predomine o esforço
              physico;
item 7- os que não saibam ler ou escrever correntemente;
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item 9 - os que habitualmente não tenham profissão         
              ou empregos certos.

                   (Trecho do Estatuto da Associação Metropolitana de
Esportes Athleticos - AMEA, Rio de Janeiro, 1924)

Em 1923, pela primeira vez um clube de futebol vencia 
um torneio importante, o campeonato carioca da primeira 
divisão, com um time formado por negros, mulatos e brancos, 
praticamente semianalfabetos. É claro que não houve 
“milagre” algum. Segundo Mário Filho (2003), o clube de São 
Januário, treinado por um técnico estrangeiro – o uruguaio 
Ramon Platero –, possuía excelentes jogadores, dedicados 
quase que exclusivamente ao futebol, e que “viviam como 
meninos de colégio interno”.

A vitória do Vasco da Gama desagradou aos grandes 
clubes. Desligando-se da METRO, criaram a AMEA, entidade 
para a qual o Vasco da Gama não foi convidado. Uma das 
razões alegadas era que o clube não possuía estádio próprio 
(o que só se concretizaria em 1926, com a inauguração do 
estádio de São Januário, o maior do país até então, com 
capacidade para 50 mil pessoas).

A criação da nova Liga inscrevia-se no cenário que já 
descrevemos, o do racismo velado que permeava todos os 
setores da sociedade brasileira na época, e do qual o futebol, 
que começava a se afirmar como um esporte de massas, não 
poderia deixar de constar.

Enfim, por que o futebol estaria imune às representações 
sociais do negro e da mestiçagem que se constituíam num 
discurso ou num idioma que imperava em todas as outras 
instâncias da vida social, incluindo as políticas públicas 
(discussões sobre legislação imigratória, reformas penais 
etc.)? Parece no mínimo um contrassenso imaginar que o 
futebol, desde o período de sua implantação como fenômeno 
cultural de massa, pudesse ficar imune à penetração das 
representações sociais do negro e da mestiçagem. (HELAL 
e GORDON JÚNIOR, 2001: 62-63)
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A presença marcante dos negros nos campos de futebol 
não só atendia ao ideário da integração como indicava os 
locais de atuação que os negros deveriam ocupar na nova 
sociedade pós-escravocrata. O futebol seria assim um espaço 
que serviria para integrar e dar visibilidade aos negros, 
ao mesmo tempo em que mantinha as hierarquias numa 
sociedade confrontada pelo valor republicano da igualdade e 
pela herança aristocrática e escravocrata presente não só na 
cultura como também na vida social e política na República 
Velha. Do gingado como estratégia de conquista de espaço 
no futebol à posição de estátua congelada no espaço da 
sociedade, o negro experimenta a face perversa da luta 
pelo seu reconhecimento social, num processo de inclusão 
perversa que termina por reforçar a exclusão. O suposto 
atavismo de habilidades corporais predestinando os negros 
às práticas desportivas poderia condená-los à internalização 
desse preconceito: 

Sob a pressão da concorrência, na forma de severas 
disputas esportivas, a ascensão dos homens de cor para a 
‘primeira divisão’ tornou-se inevitável – um fato que gerou 
muitos conflitos psicológicos, pois o que valia no jogo não podia 
impor-se tão rapidamente na vida. (ROSENFELD, 1993: 86-7)

Fim de Jogo?
Não é à toa que, neste artigo, decidimos voltar aos finais 

do século XIX e inícios do século XX. Foram inúmeros os 
episódios de discriminação racial enfrentados pelos negros 
e mulatos no futebol, destacando-se a década de 1920. Nossa 
intenção nessa volta é não apenas a de avivarmos a memória 
da relação entre Abolição e advento da República – fatos 
históricos que assinalam o início do discurso do racismo no 
Brasil – bem como o reconhecimento de que essas marcas 
do racismo continuam presentes, até os dias de hoje, não 
só na sociedade como um todo, mas também no interior do 
futebol.
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Este tema – futebol e racismo – constitui o objeto deste 
artigo, pois o futebol é um lugar de grande visibilidade onde 
se produzem e reproduzem tanto desigualdades sociais como 
raciais. Um outro ponto a destacar é que no debate sobre o 
racismo no futebol, nos deparamos com defesas e ataques 
polarizando a discussão, e muitas vezes confrontando uma 
tese em relação a uma outra, cada qual reivindicando para 
si o monopólio da verdade.

Contudo, as pesquisas realizadas sobre a temática do 
racismo no futebol têm mostrado, de forma recorrente, que 
essas interpretações, quando isoladas, não conseguem 
explicar a totalidade desse fenômeno social complexo. 
Assim, não nos colocamos nem inteiramente a favor, nem 
inteiramente contra quaisquer teses ou procedimentos 
metodológicos na interpretação do racismo no futebol. Quer 
se trate de trabalhos acadêmicos ou de escritos jornalísticos, 
entendemos que ambas as abordagens são parciais, não 
podendo dar conta da multiplicidade de fatores envolvidos 
no fenômeno, sem deixar de reconhecer, no entanto, o valor 
das pesquisas e obras publicadas, inclusive pela sua natureza 
vária de interpretação.

Ainda que reconheçamos a dificuldade de isolar variáveis 
ou fatores que possam mensurar a discriminação racial e 
social presentes no futebol, não há dúvidas de que ela está 
entranhada na dinâmica da sociedade brasileira devido ao 
histórico da naturalização social da condição subalterna da 
população negra marcada pela herança do escravismo. Apesar 
de reconhecermos ser o futebol uma atividade esportiva 
amplamente difundida e popularizada no Brasil, como prática 
social ele não poderia estar imune aos mecanismos raciais 
de discriminação, nem poderia deixar de reproduzir a ordem 
da distribuição do prestígio e privilégios sociais inerentes 
ao caráter de exclusão da sociedade capitalista. Não por 
acaso, é mínimo o percentual de negros nos postos de 
comando e gestão dos clubes. Em contrapartida, de modo 
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algum podemos deixar de assinalar como histórica a vitória 
do Vasco da Gama, há mais de 90 anos, no distante 1923, 
quando foi o primeiro clube de futebol no Rio de Janeiro a 
ganhar um título com atletas negros, oriundos das classes 
populares e discriminados, como forma de enfrentamento e 
resistência ao elitizado futebol da época.

Talvez haja algum prejuízo no corte e recorte das 
colocações deste artigo para dar conta de uma escolha 
interpretativa que poderíamos chamar de uma abordagem de 
múltiplos olhares. Assim é que a visada sobre o racismo deixou 
de lado uma série de questões relevantes para a compreensão 
de um fenômeno social de tamanha complexidade, que neste 
artigo foi tratado de forma tangencial, circunscrito à questão 
do futebol.

Nestas breves considerações finais queremos, no entanto, 
reafirmar que a noção de progresso do lema positivista (“o 
amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim”), 
criada no final do século XIX e hoje tão contestada frente 
aos seus efeitos devastadores em escala planetária, foi uma 
das ideias centrais da ideologia republicana no Brasil. Para 
o ideário republicano eram fundamentais a industrialização 
e o trabalho livre.

Em boa medida, o princípio que conduz tanto a 
escravização do negro quanto a abolição da escravatura é o 
domínio do homem branco (leia-se grandes proprietários de 
terras e burgueses), que, com sua racionalidade, não apenas 
se considera no topo da História humana, mas se utiliza de 
formas violentas na colonização e exploração de regiões 
e de povos não europeus como objetos ou instrumentos 
no seu projeto de dominação econômica, social, política e 
ideológica, tanto nos momentos de expansão quanto nos de 
crise do sistema capitalista.

Queremos ainda registrar que a inserção dos negros no 
futebol de forma nenhuma se deu sem reações e oposições 
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das elites dominantes, e demandou por parte da população 
negra a utilização de estratégias contra-hegemônicas. Quer 
seja no futebol ou em qualquer outro campo, o enfrentamento 
das desigualdades raciais e sociais sempre se deu, ao 
longo da História, através de uma luta que põe em questão 
as relações de poder rumo à construção de uma forma de 
viver insubmissa às normas e convenções instituídas pelas 
classes dominantes.

Por outro lado, a imagem idealizada de um país isento 
de preconceito racial criou o ambiente propício para que 
o racismo fosse reproduzido no país de forma oculta e 
velada até os dias de hoje. Contudo, a questão da raça 
é constantemente atualizada, principalmente quando 
defrontada com o mito da democracia racial, a desigualdade 
de oportunidades entre negros e brancos, como, por exemplo, 
na polarização do polêmico debate em torno das cotas raciais 
nas universidades públicas.

De todo modo, em que pesem suas limitações, é a busca 
de relações entre futebol, racismo e sociedade que dá o tom 
deste breve artigo.
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José Luís Sanches Neto*

A   HISTÓRIA SOBE AO PALCO NO
 TEATRO DE JORGE ANDRADE E OUTROS CENÁRIOS

HISTORY TAKES THE STAGE AT JORGE ANDRADE THEATER AND 
OTHER SCENARIOS

O dramaturgo Jorge Andrade nasceu em Barretos, 
interior paulista, no dia 21 de maio de 1922, como 
um aristocrata rural, já que era filho de  antigos 

fazendeiros paulistas, oriundos de Minas Gerais. Sete anos 
mais tarde, assistiu ao início da derrocada do poder e fortuna 
da oligarquia rural, associada à crise do café resultante da 
quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 e acelerada com a 
Revolução de 1930, que pôs fim à chamada República Velha 
e àquilo que esta representava: economia das monoculturas 
agrárias, poder político dos coronéis e centralidade política 
no campo. A República Nova iriaria operar amplas mudanças 
no sistema político, incrementa o crescimento urbano, de 
uma classe média, da indústria e de uma classe operária 

* Mestre em Comunicação, professor na FSM, trabalhou na Secretaria Estadual de Cultura 
dirigindo oficinas teatrais.

Sobe o pano e a 
História entra em cena.
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significativa mediante o aproveitamento de grande leva de 
imigrantes europeus.

As transformações decorridas no país se refletem no 
ambiente familiar do autor e marcam, sobretudo, sua infância. 
A vivência rural se prolongaria, com breves interrupções – o 
curso primário e a tentativa de estudar Direito em São Paulo, 
aos 16 anos de idade. Em 1951, sufocado, rompe de vez com 
a fazenda da família, onde trabalhava, e ruma para Santos 
disposto a pegar um navio “para qualquer lugar”; no entanto, 
ao passar por São Paulo foi ao TBC – Teatro Brasileiro de 
Comédia assistir à famosa Cacilda Becker em “O Anjo de 
Pedra” de Tennessee Williams, descobrindo ali sua real 
vocação: o teatro. Nesse mesmo ano entra na EAD-Escola 
de Arte Dramática, onde passa a ser estimulado por Décio de 
Almeida Prado e Sábato Magaldi, que além de professores, 
eram, na época, críticos de arte muito respeitados.

Para Andrade, termina ali, nesse ano de 1951, a longa 
vida de trabalho duro como fiscal da fazenda Coqueiro, de 
sua família, cerca de 12 horas por dia durante nove anos, 
junto aos colonos, obrigado por seu pai; terminariam as 
perseguições contra seus hábitos diferentes – música erudita 
cantada, a paixão por livros, esse “negócio meio estranho, 
talvez meio maldito”, num meio cujos valores eram “o 
cavalo, o cachorro, a caça”; e, sobretudo, a constrangedora 
suspeita de homossexualidade, traduzidas em cobranças 
de comportamentos incompatíveis com sua personalidade 
sensível e vocação artística. Toda a angústia, entretanto, 
acumulada explodiria em sua obra teatral, em “Labirinto”, 
seu romance autobiográfico construído a partir de sua obra 
de jornalista (1970/72) e até mesmo em sua obra televisiva. 

Quanto aos “demônios culturais”, passou a constituir 
seu projeto exorcizá-los, após acreditar ter-se liberado 
dos “demônios familiares” em “Rasto Atrás”; são em “As 
Confrarias” e “O Sumidouro”, terminadas em 1969 e frutos 
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de um longo processo de pesquisa e maturação, nas quais 
Jorge Andrade questionará aspectos importantes de dois 
momentos da história do Brasil.

Jorge Andrade, enfim, desde o início de sua vida artística 
volta-se para o passado e compõe obras que formariam o 
“ciclo do passado”, “ciclo de Marta” ou “ciclo 1”reunidas 
em bloco no volume “Marta, a Árvore do Relógio”, publicado 
em 1970. Observando-se a ação narrada no corpo de cada 
peça teríamos a seguinte sequencia histórica: o século XVII 
dos bandeirantes em “O Sumidouro” (1969), o século XVIII 
da inconfidência mineira de 1792 em “As Confrarias” (1969), 
o século XIX da revolução de 1842 em “Pedreira das Almas” 
(1957), os acontecimentos de 1929 a 1932 em “A Moratória” 
(1954), a realidade dos proprietários rurais paulistas após 
a Revolução de 30 e a indignação de elementos desta 
aristocracia decadente ao espaço urbano em “O Telescópio” 
(1951), “A Escada” (1960), “Os Ossos do Barão” (1960) e 
“Senhora na Boca do Lixo” (1963) e o impacto do golpe militar 
de 1964 na vida intelectual e artística brasileira em “Rasto 
Atrás” (1966); enquanto que a miséria dos camponeses sem 
terra que deságua em fanatismo religioso vem figurada em 
“Vereda da Salvação” (1957-63).

A perspectiva do autor, no entanto, não parece a mesma. 
A sequência dos dados de elaboração das peças deixa 
transparecer no percurso de Jorge Andrade uma busca, 
consciente ou não, de raízes, a tendência a um movimento 
para trás, nos anos 1950; no início dos anos 60 estão as suas 
produções mais rápidas, seus sucessos de bilheteria no 
TBC – “A Escada” e “Os Ossos do Barão” que lhe valeram 
os rótulos de “passadista” e “aristocrata” – bem como o 
belo texto de “Vereda”, a maior derrota jamais esquecida, no 
TBC em 1964, em virtude da qual é acusado de “subversivo” 
e “comunista” pela direita e de “alienado” pela esquerda; 
nos meados da década, a crise; o balanço da vida pessoal e 



 104 TEMA

artística em “Rasto Atrás” (1965), um mergulho que se revela 
insuficiente, levando-o a uma busca mais funda rumo ao 
passado histórico mais remoto da sociedade que retrata e da 
qual é produto direto: a memória familiar se alarga e ruma ao 
passado coletivo, do seu país, e a análise psicológica cede 
a vez ou ladeia um exame antes de tudo político-social. A 
perspectiva, portanto, sofre uma transformação no sentido 
de um distanciamento, que tem início no cômico de “Os 
Ossos do Barão” e chega a uma maior elaboração em “As 
Confrarias” e em “O Sumidouro” por meio do recurso da 
metalinguagem.

Para entender parte da problemática que envolve sua vida 
teatral, no entanto, é necessário conhecer, ainda que de forma 
panorâmica, momentos do teatro brasileiro no  século XX.

Sobre a Vida teatral  Brasileira 
nos Anos 1940, 1950 e 1960

O curso da História em espetáculos brasileiros na 
década de 60 nasceu vinculado a um movimento maior de 
insatisfação com a realidade sócio-econômica-político-
cultural do país; daí sua colaboração política e sua estética 
desigual em virtude das fortes mudanças ocorridas na vida 
brasileira do período.

É necessário lembrar que essa insatisfação registrava-se 
no “Teatro de Arena”, cujo nascimento nos inícios da década 
de 50 já representava uma renovação na cena brasileira, a 
partir de um uso diferente do espaço cênico (o palco de arena), 
que ensejou não só uma nova relação com a plateia, como 
também a necessidade de novas formas de interpretação 
e, no final da década, em comunhão com as mudanças na 
realidade brasileira, de uma nova dramaturgia. O modelo 
vigente, contra o qual se volta o ARENA, era constituído pelo 
TBC ((Teatro Brasileiro de Comédia”), criado em 1948 para 
atender às necessidades em tudo diferentes, ao voltar-se 



 105 TEMA

para uma plateia rica e elegante, após reunir elementos dos 
grupos amadores que mais se haviam destacado no eixo 
Rio-São Paulo (Teatro do Estudante do Brasil/TEB, Grupo de 
Teatro Experimental/GTH, Os Comediantes, Grupo de Teatro 
Universitário/GUT, o English Players), para construírem pela 
primeira vez um teatro profissional no Brasil.

Na década de 1940, a ação de grupos amadores formados 
por universitários, intelectuais e profissionais liberais 
visava a mudar um panorama teatral de características 
desalentadoras: não havia encenadores, os espetáculos se 
estruturavam em torno de um chefe da companhia (em geral, 
o seu empresário), em função do qual o texto era escolhido 
com o fim de favorecer os seus talentos naturais; os atores 
não dispunham do texto inteiro, mas só dos fragmentos 
concernentes a seus papéis, marcados por “deixas” 
anteriores e posteriores às falas; recorria-se ao uso do ponto 
e permitia-se a improvisação; em torno do papel principal 
giravam os papéis secundários, dentro de uma dramaturgia 
baseada em tipos fixos, com o herói, o vilão, a dama-ingênua, 
etc.; bastava um cenário básico, sempre retocado a cada 
peça para se excursionar por inúmeras cidades do país; 
assim eram as companhias de Procópio Ferreira, Dulcina de 
Morais, Jayme Costa, Odilon, Alda Garrido, as quais nenhuma 
novidade europeia chegou a bafejar.

A preocupação dos grupos amadores já citados residia 
na procura de textos de qualidade, de autores clássicos 
e modernos, que possibilitassem belos espetáculos; 
encarnavam esteticamente a linha francesa de Copeau, Baty, 
Dullin, Pitoeuf e Jouvet, fato que os conservou longe da 
mira da censura do Governo Vargas e seu controlador DIP - 
Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939:

“A despeito da sinistra atuação do DIP, nos 
anos 30 e 40, deformando e castrando a criação 
da inteligência brasileira, não se deve a ela o 
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lineamento do repertório dos grupos amadores. 
Nos depoimentos de seus organizadores, não 
se nota a preocupação de encontrar textos que 
refletissem de modo imediato problemas políticos 
e sociais contemporâneos”.1

Essa preocupação estética permanece e se aprofunda 
quando, da fusão de elementos dos grupos citados, sob o 
amparo financeiro do industrial de origem italiana Franco 
Zampari, nasce o TBC e uma verdadeira profissionalização do 
teatro, com a importação de diretores italianos, cenógrafos e a 
fixação de uma sede bem equipada para a companhia. Graças 
a montagens regulares bem cuidadas, de nível internacional, 
o novo grupo ensinou, em pouco tempo, sobretudo a arte 
da direção, a interpretação, cenografia, figurinos, permitiu 
o desenvolvimento da crítica teatral (Sábato Magaldi, Décio 
da Almeida Prado, Miroel Silveira, Paulo Mendonça, Delmiro 
Gonçalves e Clóvis Garcia), a formação de um grande 
público e um conceito novo de produção teatral. O novo 
teatro, sob o signo de uma estética europeia e contando com 
espectadores economicamente privilegiados, foi durante 
alguns anos a única companhia estável de São Paulo, com 
a qual era impossível competirem as companhias antigas 
que, obsoletas, foram sendo alijadas. Da acumulação 
progressiva de grandes atores formados no TBC, resultou 
um desdobramento em várias pequenas companhias, que 
fundaram os seus próprios teatros a partir de meados da 
década de 50, entre elas o Teatro Maria Della Costa/TMDC, 
em 1955, onde estreou no mesmo ano Jorge Andrade com 
“A Moratória”.

Faltava, no entanto, uma atenção maior à cultura brasileira, 
a qual, apesar de ter ajudado com o aprimoramento técnico 
do teatro, o TBC não pensou em levar ao palco, contentando-
se com a ausência de dramaturgos e diretores autóctones; 
urgia, num segundo momento, “abrasileirar o teatro”. Foi 
1Guzik, Alberto. TBC: Crônica de um Sonho, p. 9.
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esse tipo de negligência que levou esse grande teatro a 
perder terreno para as novas companhias concorrentes, às 
quais coube dar prosseguimento à evolução do processo: 
retratar a realidade brasileira no palco. Já em crise, o TBC 
tenta ao final dos anos 50 alinhar-se aos interesses do 
momento e recuperar-se; são desse período, entre riscos 
de fechamento, as encenações de textos de Jorge Andrade 
– “Pedreira das Almas” (1958, sem sucesso), “A Escada” 
(1960) e “Os Ossos do Barão” (1963/64) que recuperam o 
teatro financeiramente, com enorme sucesso de público, e 
“Vereda da Salvação”, o grande prejuízo, em 1964, ano ao 
fim  do qual o TBC fecha as portas definitivamente; a esse 
período pertencem também “O Pagador de Promessas” 
(1960) e “Revolução dos Beatos” (1962), ambas de Dias 
Gomes, ali encenadas.

O Teatro de Arena, nascido em 1953, embora 
experimentando seu palco em apresentações em escolas, 
fábricas, etc., até constituir sede própria em 1955, possuía 
um repertório semelhante ao do TBC, com encenações, 
porém, bem mais econômicas. A partir do sucesso de “Eles 
Não Usam Black-tie”, em 1958 (construída, aliás como 
contraponto à Moratória), de Gianfrancesco Guarnieri, 
com o enfoque de operários em greve, o grupo sente ali o 
caminho e promove um “Seminário de Dramaturgia” para 
descobrir e/ou formar atores nacionais que trouxessem à 
cena os problemas da realidade contemporânea do país; 
no ano seguinte, o fato é explicado por Augusto Boal (o 
técnico do grupo) como uma exigência de uma plateia 
que, não de todo “alienada” pelo TBC, reclamava um 
“teatro mais autêntico” – eram as “camadas burguesas 
inferiores”, “virgens de influências estéticas estrangeiras” 
e pouco atingidas pelo TBC. Constava desses sonhos criar 
uma dramaturgia que pudesse formar um público novo, 
o popular, que por sua vez exigiria mais tarde uma outra 
dramaturgia:
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“Além de teatro operário, já se pensa na 
experimentação com o teatro político que é um 
dos meios de acelerar o aparecimento de uma 
plateia popular2”.

Ora, a criação de textos brasileiros, refletindo a realidade 
brasileira, nascia em momento histórico particularmente 
conturbado – o democrático governo de Juscelino 
Kubitscheck em que, paralelamente a uma tentativa de 
desenvolvimento acelerado (a construção de Brasília, 
do parque industrial de São Paulo, a expansão da classe 
média e da especulação imobiliária), que se refletia em 
uma agitação cultural intensa (movimentação universitária, 
riqueza editorial, o “Cinema Novo”, a “Bossa Nova”), pairava 
uma ameaça de dependência do capital estrangeiro e, em 
termos de política interna, a necessidade de estender esse 
progresso crescente a uma parte da população que, já nesse 
período, vai-se concentrando nos morros urbanos ou se 
vendo afastada para bairros cada vez mais distantes.

Como a nova dramaturgia do Teatro de Arena, com 
sua pluralidade temática que se quer espelho de todas as 
camadas sociais, vai sentir dificuldades para continuar 
agradando àquele público pagante convencional, resolve-
se, para obter um mínimo de estabilidade financeira para 
a companhia, conservar a sede fixa em São Paulo que, 
aliás, já atraía um público jovem, universitário, diferente do 
TBC, e reserva maiores ousadias (já em 1961) ao espaço de 
“caminhão itinerante” que, com sua economia de recursos, 
atingia um público não específico, “não convencional”, 
levando mensagens mais diretas, vazadas numa forma mais 
simplificada; esse “teatro popular”, “para o povo”, a cargo de 
Oduvaldo Viana Filho e Chico de Assis, no Rio inicialmente, 
integrava as atividades dos CPCs / Centros Populares de 
Cultura, de que participavam artistas e o pessoal universitário 
da UNE/ União Nacional dos Estudantes, preocupados 
2BOAL, Augusto. Arte em Revista, 6, p. 9.
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também com cinema, música, artes plásticas e até mesmo 
com a alfabetização de adultos, nos moldes aproximados 
dos MPCs / Movimentos Populares de Cultura nordestinos - 
estes, com o apoio do governo de Miguel Arraes, em Recife, e 
contando com a figura galvanizadora do inovador pedagogo 
Paulo Freire.

Todo esse afã ditado pela urgência de “conscientizar” e 
“organizar as massas” não se deu sem muitas contradições 
e equívocos, só percebidos tardiamente, quando toda essa 
agitação cultural e política, aliás presente em todo o país, foi 
sufocada pelo golpe militar de 1964, apoiado pela burguesia. 
Um termômetro-síntese das disposições e rumos que 
envolveram as atividades teatrais daquele período constitui 
um depoimento de Oduvaldo Viana Filho, publicado em 1980:

“Eu, no CPC, falava de operários, escrevia sobre 
os sentimentos, comportamentos, aspirações e 
valores do operário e na realidade eu não conheci 
um operário3”.

 Uma História para Mudar a História: 
o Teatro dos Anos 1960

Antes de 1964, recorreu-se à História, didaticamente, 
como exemplário de situações que se deveria evitar no 
presente, usando-se sobretudo os capítulos da exploração 
colonialista portuguesa do trabalho escravo e das riquezas 
minerais brasileiras, para analogias evidentes com a ação 
imperialista americana sobre o país. Uma obra típica desta 
fase é o “Auto dos 99%”, de março de 1962, redigido por uma 
equipe do CPC da UNE integrada por Oduvaldo Viana Filho e 
outros, e apresentada pelo caminhão itinerante do Arena. O 
texto, com flexibilidade previsível para ensejar improvisações 
adequadas ao público e no momento da representação, 
pretendia abordar a questão da reforma universitária como 
3VIANNA FILHO, Oduvaldo. Apud MOSTAÇO, Edélcio. Teatro e política, p.61
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um problema de todos, pois, cerca de 99% dos brasileiros 
não tinham acesso àquele tipo de ensino que, além de tudo, 
mostrava-se precário e deformador da realidade.

O “Auto dos 99%” contém índios, padre, negros, 
portugueses, estudantes, professores, um bedel, “velhos 
conservadores” e figuras históricas corno Cabral, Caminha, 
Deodoro, D. João e Napoleão: a ação apresenta uma 
síntese da História do Brasil – descobrimento, colonização, 
independência, república; de uma forma caricatural, farsesca, 
ridicularizando seu ensino oficial com cenas intercaladas 
por uma exegese das situações, fornecimento de dados 
estatísticos e conclusões. Em certo momento surge um 
arremate conceitual, adequado à conclusão geral do texto:

“História. História.
Vida e amargura do homem.

Onde sempre muitos trabalham.
E tão poucos, tão pouquitos, comem!”4 

Enquanto isto, a sede fixa do Arena em São Paulo, com 
Guarnieri e Boal, apresentava nesse período obras como 
“Revolução na América do Sul” (1960), espetáculo musicado 
de “denúncia"; “O Testamento do Cangaceiro” (1961), de 
Chico de Assis; “Os Fuzis da Senhora Carrar” (1962), de 
Brecht; uma adaptação de “O Melhor Juiz, o Rei” (1963), de 
Lope de Vega, e “Tartufo” (1964), de Molière, procurando aliar 
preocupações políticas e estéticas.

Após 64, em consequência da alteração do panorama 
político do país, surgem espetáculos de protesto que buscam 
na História os mesmos pontos de apoio já mencionados, 
estruturados porém numa forma estética diferente, o 
musical, e apresentados em espaços convencionais (os 
teatros) a um público simpatizante e cúmplice. Entre as 
novas características, destacam-se a colagem de textos 
4VIANNA FILHO, Oduvaldo e outros. Auto dos 99%. In: Arte em Revista, 3, p. 95.
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de variada origem (História, jornalismo, literatura, etc.), o 
uso da metalinguagem (atores revelando-se como atores, 
dirigindo-se ao público, comentando o espetáculo), o recurso 
à linguagem velada (a analogia, a metáfora) e uma economia 
de recursos cênicos (poucos atores, palco desnudo, um ou 
outro foco de luz), a qual termina por gerar um novo modo 
de encenação e interpretação.

A primeira obra nesses moldes é “Liberdade, Liberdade”, 
estreada em 21 de abril de 1965 pelo Teatro Opinião (companhia 
surgida em dezembro de 1964) em coprodução com o Arena; 
o texto de Millôr Fernandes é notadamente rico do ponto de 
vista intertextual, reunindo autores como Cecília Meireles, 
Manuel Bandeira, Drummond, Castro Alves, Beaumarchais, 
Büchner, Shakespeare e percorrendo a História, desde a 
morte de Sócrates, até a Guerra Civil espanhola, passando por 
Marco Antônio e César, Luís XIV, Danton, pela Proclamação da 
República do Brasil, etc.. O objetivo era denunciar, protestar e 
alertar, exortar a plateia à resistência política e tenta explicitar 
várias formas de liberdade, como a liberdade econômica – 
para a qual era necessário que as riquezas produzidas no 
país ficassem no país.

Um mês depois estreia em São Paulo, “Arena Conta 
Zumbi”, de Augusto Boal, Guarnieri e Edu Lobo, quando 
a História passa a fazer parte de um projeto cujo objetivo 
é contar os fatos históricos sob uma nova perspectiva, 
o ponto de vista dos derrotados que, na obra, são os 
negros do Quilombo de Palmares. Fara desfazer “lendas” e 
desmitificar a História passada afim de criticar o momento 
político vigente no país, a peça musicada em dois atos mostra 
brancos comerciantes apoiando os negros escravos fugidos, 
fornecendo-lhes armas em troca dos produtos do trabalho 
do Quilombo e, posteriormente, aliando-se aos senhores 
de terra contra os mesmos negros que tinham resolvido a 
certo momento suspender a compra de armas e aumentar 
os preços de suas mercadorias. Extremamente poético, 
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o texto configura uma realidade telúrica e, não fugindo a 
seus objetivos, extrai da derrota negra uma lição histórica, 
cujas virtudes analógicas para a situação brasileira pós-64 
são evidentes: os negros (massas populares) acabanam 
desarmados por terem sido envolvidos por e terem acreditado 
na aliança com os brancos (aliança de classe).

Após “Zumbi”, temos o grande sucesso de “Arena 
Conta Tiradentes”, na mesma linha, e dos autores, estreada 
em abril de 1967, em São Paulo. Nesta revisão da História, 
examinando-se as causas eventuais do fracasso do 
movimento literário mineiro pela independência da Colônia, 
em 1792, para se extrair lições, enfocando agora a classe 
dominante representada por Gonzaga, Alvarenga, Silvério 
e Francisco de Paula; a inconfidência teria sido palaciana e 
teria excluído deliberadamente o povo. Despe-se, por outro 
lado, a imagem de Tiradentes, o “Mártir da Independência”, 
fixada na História, das mistificações forjadas pela classe 
dominante que, segundo Boal, sempre “adaptam” os heróis 
das outras classes: em suma, tratava-se de recuperar 
o conteúdo revolucionário da ação dos alferes (o dado 
essencial), preterido em favor do aspecto do martírio na forca, 
da aceitação da culpa, etc. (dados circunstanciais).

Apesar de todo o sucesso desse “teatro de exportação”, 
uma falha grave dessas encenações consistia no seu 
endereçamento equivocado a um público inerte tanto dentro 
quanto fora das dependências do teatro, conclusão à qual 
chega o próprio Boal em 1968, num balanço desse projeto:

“Insta-se a platéia a derrubar a opressão e até ai 
nada mal; o pior, no entanto, é que via de regra 
essas mesmas platéias são os verdadeiros esteios 
dessa mesma opressão. (...) O teatro “sempre de 
pé” só tem validade no convívio popular5”.

5BOAL, Augusto. Que pensa você do teatro brasileiro? In: Arte em Revista, 2, p. 42.
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Esse desejo de usar a História para intervir na História, no 
início da década, procura a concretude da ação real no final 
desses anos 60. Explica o crítico teatral Edélcio Mostaço 
que “Tiradentes” consistia “a primeira mobilização de 
opinião pública a nível de propaganda” da luta armada, fato 
evidenciado na condução da “1ª Feira Paulista de Opinião”, 
em julho de 68, cinco meses antes da oficialização da ditadura 

militar no Brasil com a decretação do AI-5 invocava-se ali 
a união das esquerdas para derrotar a reação. Segundo o 
crítico:

“A estética já não é mais do que mera arma 
de incitamento (...) A mobilização atinge seu 
grau máximo onde o mínimo desejável é que o 
espectador, saído do teatro, apanhe a primeira arma 
e comece a lutar6”. 

Essa História “revista” pelo teatro de Arena correspondia 
à tendência do “revisionismo” no terreno dos estudos 
Históricos, enquanto atitude oposta à ortodoxia e a suposta 
“neutralidade” na apresentação dos fatos; posição que não 
constituía novidade, embora sempre rejeitada como “deslize 
ético”. Após a 2ª Grande Guerra, contudo, quando surgiu 
um novo conceito de heroísmo que passou a glorificar o 
combatente anônimo contra as forças opressivas, aquela 
tendência passa a encarnar-se numa concepção combatente 
da Historia; sua tarefa seria rever a realidade histórica, a 
falsa idealização com que vinha apresentando o passado, 
desfazer os mitos - tarefa diferente daquela desempenhada 
pelos cronistas, memorialistas e historiadores descritivos. 
Esta nova História seria vista como uma lição prática para o 
presente, restaurando uma viva conexão entre o presente e 
passado, desafiando a oligarquia, realçando a contribuição 
popular, evitando uma fossilização. Segundo José Honório 
Rodrigues, quem quer fazer Historia é obrigado a julgar, 
6MOSTAÇO, Edélcio. Op. cit. p.93.
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pois não há História pura, imparcial, ela serve à vida, é 
compromisso; e o “revisionismo” seria reflexo da situação 
contemporânea:

“O revisionismo histórico e o julgamento 
conseqüente são frutos da crise atual, da crise 
econômica e de consciência que abala especialmente 
o terceiro mundo. A nossa historiografia não pode 
fugir a esta realidade nacional e mundial7”.

O historiador diferencia três tipos de História: a História 
neutra, a posição dominante, evita o combate, a luta, mas 
“não foge aos compromissos gerais com os beneficiários do 
status quo”, dos quais os historiadores são aliados evidentes 
ou disfarçados; a História partidária, minoritária, caracteriza-
se por um “compromisso ideológico com o partido” para 
favorecer a revolução; quanto à História combatente, que 
surge no mundo desenvolvido e em desenvolvimento, 
distingue-se da anterior pelo compromisso em preservar o 
sistema democrático, não deseja o combate total mas apenas 
intelectual, sem se comprometer com os valores da sociedade 
dominante8.

José Honório cita como alinhados com o revisionismo 
nomes como Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré, 
Caio Prado Júnior, Leôncio Basbaum, Sérgio Buarque de 
Holanda, entre outros; só recentemente, afirma ele em 1965, 
a compreensão conservadora tradicional no Brasil começou 
a ser abalada: a apologia do passado fora sempre a ideologia 
de nossos historiadores.

O teatro brasileiro, portanto, estava ligado a este 
movimento maior de renovação do pensamento histórico 
que teve seus reflexos também no teatro alemão dos anos 
60, um teatro de informação e denúncia, denominado 

7R0DRIGUES, José Honório. Vida e História. São Paulo. Perspectiva, 1986, p. 32.
8Idem, ibidem, p. 22-3.
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“teatro documento”, nos moldes do teatro político dos anos 
20; iniciando por uma revisão do período nazista, foi-se 
estendendo a problemas específicos de outros países como 
Moçambique (Canto do Fantoche Lusitano, 1967) e Vietnam 
(peça homônima, 1968), escrita por Peter Weiss, que produzira 
“O Interrogatório” em 1965. Com temas geralmente histórico-
políticos, empregada também a técnica da colagem (artigos 
da imprensa, documentos, estatísticas, declarações oficiais), 
segundo a forma de julgamento jurídico ou de investigação, 
usando raramente elementos de ficção. Pertencem a esta linha 
“O Caso Oppenheimer”, de H. Kippardt (1964), usado por Jorge 
Andrade em “Rasto Atrás”, e “O Vigário”, de Rolf Hochhut 
(1962), proibida no Rio de Janeiro em março de 19659. 

Jorge Andrade Narra no Palco
400 Anos da História de São Paulo

A História constituiu para o objeto artístico de Jorge 
Andrade fonte de inspiração e meta de trabalho: pintar no 
teatro um painel da família brasileira através da paulista, ou 
seja, levar ao palco 400 anos da História de São Paulo em 
seus quatro principais momentos econômicos (apresamento 
do índio, ouro, café, indústria). Mas, embora pretendesse 
“registrar o homem brasileiro no seu tempo e no seu espaço”, 
julgando ser a tarefa do escritor semelhante à do historiador, 
recusou-se veementemente a fazer “teatro político” nos 
moldes de então, indispondo-se com o seu meio teatral:

“(...) Acontece que neste país de muitos semi-
analfabetos, eles confundem teatro político com 
teatro partidário. Para mim palco não é palanque 
e, muito menos, púlpito10”.

9MICHALSKI, Yan. Palco Amordaçado, p. 61.
10ANDRADE, Jorge. O teatro político que jamais quis ser partidário. In: Jornal do Brasil. 
27/03/1981.
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Não julgava ser da competência do dramaturgo buscar 
soluções para os males sociais, mas apenas retratá-los, 
evitando empregar os processos maniqueístas de construção 
das peças ora em voga.

Dois fatores são importantes na consideração do 
teatro do autor pelo ângulo da Historia: aos fatos que o 
envolveram em sua infância (Revoluções de 1930 e 1932), 
deve-se acrescentar toda a carga de história assimilada 
por meio do casamento que realizou em 1956 com Helena 
de Almeida Prado, membro de tradicional família paulista 
“quatrocentona” e descendente direta das dezesseis famílias 
aristocráticas portuguesas chegadas ao Brasil em 1530 na 
expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza; isso 
determina uma abordagem efetiva da História. 

Em contraposição, temos o envolvimento do autor 
com alguns intelectuais que lhe inspirariam concepções 
diferentes no trato com a matéria histórica, tais como 
Caio Prado Júnior (a noção de mitificação por parte de 
historiadores pertencentes à classe social dominante, o 
perigo de generalizar casos particulares), ou Sérgio Buarque 
de Holanda (visão dialética do passado, iluminação do 
presente com o passado e vice-versa), ou Antônio Cândido, 
através do qual toma conhecimento das obras básicas que 
formaram a intelectualidade brasileira após a Revolução de 
30: Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, Raízes do 
Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil 
Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. 

Outra influência nessa linha constitui a obra de Alcântara 
Machado, autor considerado pioneiro no que concerne às 
novas abordagens dos estudos históricos brasileiros, pois 
criticava em 1932 a redução do “estudo do passado à biografia 
dos homens ilustres e à narrativa dos feitos retumbantes”, 
como também a ausência do povo dos relatos históricos, e 
defendia uma investigação das condições reais de existência 
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dos homens “ilustres”, para que a História perdesse “um 
pouco do seu aparato” e ganhasse em clareza e verdade.

A intenção de Jorge Andrade de elaborar um ciclo de 
obras voltadas para o passado remonta aos meados dos anos 
1950, quando pretendia retratar a formação, desenvolvimento 
e decadência das famílias de fazendeiros paulistas; este 
“ciclo temático” devia-se à admiração do autor por Balzac 
e Roger Martin du Gard (Os Thibault), escritores do gênero 
“roman cycle”, como também a uma concepção obsoleta 
de “ciclos históricos” (análoga à de ciclo vital), enquanto 
sucessão de fenômenos numa certa ordem determinada a 
se repetirem num certo ritmo, num movimento periódico, 
cumprindo as fases de começo, auge e fim, cada ciclo 
engendrando um outro, sucessivamente, numa cadeia de 
causas e consequências: suas convicções iniciais acerca 
da História são positivistas – uma visão finalista, segundo a 
qual tudo se orienta para um fim determinado, e progressista, 
segundo o qual o destino do homem seria obrigatoriamente 
sempre melhor a cada ciclo.

Daí a construção de um “ciclo do passado”, “ciclo da 
experiência pessoal” ou “ciclo 1“, publicado em 1970, e 
de “ciclo do presente”, ou “ciclo da atualidade”, “ciclo de 
interesse social e político”, ou “ciclo 2”, em parte publicado, 
que deixou inacabado. Ambos os ciclos obedeceram a um 
programa de trabalho, perseguiram urna meta, resultando no 
fato de que de um total de 35 títulos programados só tenham 
sido realizados 18 peças teatrais.

Na falta de espaço para apresentarmos todas as peças, 
devemos destacar no “ciclo 1” um conjunto de quatro obras, 
todas metalinguísticas, nas quais a perspectiva de Jorge 
Andrade sofre uma mudança no sentido de questionar 
sistematicamente sua vida, sua obra e alguns aspectos da 
cultura brasileira registrados na História, abandonando o 
velho recurso de colher dados nas conversas com informantes 
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no seio da própria família e passando a pesquisar diretamente 
junto aos bons historiadores e fontes documentais primárias.

A Escada (1960)
O autor não parte ainda da Historia, mas da estória, 

entre as várias fornecidas pelo avô de sua esposa; daí a 
perspectiva no tratamento do protagonista, o velho Antenor: 
condescendência, carinho mal encoberto, afetividade 
que impede um distanciamento crítico frente ao passado 
histórico; domina o pitoresco, a visão familiar das figuras 
históricas brasileiras, o testemunho pessoal de quem circulou 
no espaço do poder e dele se beneficiou.

Tornar familiar com detalhes banais do quotidiano, 
inclusive as figuras históricas distanciadas pelo tempo e pela 
alta posição sociopolítica não logra somente constituir um 
procedimento cômico eficaz, como sobretudo empresta aos 
avós protagonistas da peça uma aura de grandeza sempre 
reivindicada pelos personagens do ciclo de Marta que 
descendem da aristocracia cafeeira paulista. A Historia, enfim, 
vai surgindo de um empilhamento de fatos vividos ou sabidos 
através de uma narrativa anedótica com sabor de crônica, 
de memorialismo, sob uma perspectiva muito pessoal que 
indicia os protagonistas como membros da classe social que 
lamenta os privilégios perdidos com a decadência do café. 
Temos assim uma visão da liquidação do Império, abolição da 
escravatura, a posição “liberal” de 1842 (menção a Feijó), a 
Revolução Constitucionalista de 1932 e uma intrincada malha 
da rede familiar típica do sistema de parentela que sustentou 
o coronelismo na 1ª República:

Amélia: Era primo-irmão de minha avó materna... 
e tio de meu avô paterno.
Antenor: Sobrinho de meu bisavô e, ao mesmo 
tempo tio de minha avó materna11. 

11ANDRADE, Jorge. Marta, a Árvore e o Relógio, p . 392.
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Antenor: Desde que veio a libertação que está esta 
desordem, Milica! Escangalharam com o Brasil. 
Também, um imperador que só sabia fazer versos! 
(...) Só tinha barba!12

Antenor: (...) Fui camarista, amigo, primo, sobrinho, 
neto de barão. Até revolucionário. O que não fui 
(...)13

Daí certamente a excelente recepção da peça pelo 
governo português em Lisboa, em 1965, pois essa visão 
simpática da dependência brasileira abonava o colonialismo 
passado e, no mesmo movimento referendava aquele ainda 
praticado em terras africanas, no auge das lutas de libertação 
por sua independência, naquele ano.

O recurso da metalinguagem exibido pela primeira vez 
em sua dramaturgia não é suficiente para colocar Jorge 
Andrade na linha das transformações por que passa o teatro 
brasileiro de então; é sintomático que a melhor crítica que 
vinha acompanhando o seu trabalho como simpatia, cobre-
lhe um maior cuidado com “significação social da peça”, e 
sugira-lhe “jogar fora a tempo” o peso morto da tradição. 
Jorge Andrade, através do personagem dramaturgo, Vicente, 
com efeito, não lamenta no texto propriamente a caducidade 
daquele passado, mas antes a sua própria prisão efetiva a 
esse passado.

Rasto Atrás (1966)
Instala-se a dúvida no ciclo da memória (“Qual o caminho 

certo?”) e a Historia daí em diante passa a ser julgada; acuado 
na instância do presente - Brasil pós-64, fracasso de Vereda, 
apos o sucesso de “Os Ossos” - sentindo vulneráveis as 
barreiras que o protegiam (cegavam) do passado, Jorge 

12Idem, ibidem, p. 369
13Idem, ibidem, p. 347.
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Andrade assume sua perda de referências em um mundo que 
mostra caótico e rompe finalmente o casulo do individualismo 
(arte não somente como expressão do eu) e abre o ciclo para 
a realidade circundante, a causa coletiva: a arte, o teatro deve 
interferir na realidade, prestando o serviço de denunciar o 
errado, afirma “Rasto Atrás”. Abrangendo o período 1922-
64, o texto embora não faça alusão explícita à ditadura 
varguista de 1S37-45, nem ao golpe militar de 1964, reúne 
um empilhamento tal de signos de opressão que se torna 
impossível não ver ali o pano de fundo maior da situação 
política brasileira no período.

Importante no texto é a incursão intertextual explícita 
da peça alemã de 1964 O Caso Oppenheimmer, de Heiner 
Kippardt, pana figurar os problemas enfrentados por Jorge 
Andrade e pelo meio intelectual e artístico brasileiro: perda 
da liberdade pessoal e intelectual durante um regime político 
ditatorial; a referência aos episódios passados com “Vereda” 
e antecipação do que sofreria como professor de dramaturgia 
do Ginásio Vocacional do Brooklin (extinto pela ditadura) de 
1965 a 1969.

Quanto à dicotomia classe dominante/povo, que seria 
explorada nas peças de 1969 para recontar a História tem 
em Rasto Atrás um primeiro ensaio de crítica:

“Jesuína: Nossos governos nunca tiveram visão 
nenhuma. Não deixam o povo trabalhar14”. 

“Vicente: (...) o teatro, neste país é diversão para uma 
elite que não está interessada em resolver problemas...”15 

As Confrarias (1969)
Neste texto, o mais belo de Jorge Andrade, ainda não 

encenado, as confrarias, entidades religiosas ligadas à 

14Idem, ibidem, p. 488.
15dem, ibidem, p. 498.
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administração eclesiástica, metaforizam a estratificação 
social segundo a cor da pele e os intrincados jogos políticos 
entre Colônia e Metrópole. Um ator mulato e pobre é 
assassinado pelo poder durante uma encenação teatral em 
que tenta conscientizar o público da necessidade de recusar 
o “status quo” - trata-se do povo mineiro de Ouro Preto, 
nos fins do século XVIII, no período tenso das conspirações 
pela independência da colônia, motivadas pela ameaça de 
uma “derrama”, forma violenta de cobrança de um tributo 
excessivo sobre o já escasso ouro explorado.

Os pontos enfocados por Jorge Andrade são: a 
dependência de Portugal em relação ao império britânico 
revelada na questão da quebra dos teares brasileiros, a 
marginalização do elemento racial majoritário (negros, 
mulatos), a posição ambígua dos intelectuais/poetas 
(libertação da Colônia, mas não do povo) e o papel da Igreja 
quanto à discriminação profissional (artesãos e atores) e 
racial (mulatos, negros, judeus) e quanto ao seu apoio à 
metrópole.

Jorge Andrade se atém à ação incompetente dos 
intelectuais e à opressão clerical, mas não explora tanto 
quanto o fez o “Arena Conta Tiradentes”, a complexidade 
de interesses conflitantes dos elementos daquela sociedade 
colonial e que impedia um pensamento separatista claro e 
definido mesmo às vésperas da Independência. O problema 
da inadequação da linguagem/ação dos poetas mineiros da 
Independência é explorado pelo autor em primeiro plano; 
pode-se pensar numa remissão à literatura da época que 
não soubera enraizar-se na realidade da Colônia, muito presa 
aos paradigmas europeus, evidente na poesia arcádica da 
Academia de Villa Rica (ou Colonial Ultramarina), afinada 
com a Europa e especialmente com a França e seus ideais 
libertários contra a monarquia absoluta. Jorge Andrade 
mostra como as confrarias refletiam o comportamento 
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ideológico da sociedade setecentista portuguesa através 
de estatutos redigidos nos mesmos moldes da metrópole, 
através dos quais trazia para a Colônia toda uma forma de 
representação racista e elitista, visto que a Igreja constituía 
o aparelho ideológico privilegiado da aristocracia.

O Sumidouro (1969)
Trata-se da peça conclusiva e de mais longa elaboração 

do ciclo 1, trazendo uma interpretação social e política da 
tragédia do bandeirante paulista Fernão Dias, o mítico herói 
“descobridor” das esmeraldas, uma discussão sobre a 
validade de, naquela época, se descobrir ouro num Brasil 
ainda dependente de Portugal. Jorge Andrade questiona 
a versão oficial da “traição” de José Dias, filho mameluco 
do bandeirante, que atrapalhou as buscas e foi morto 
pelo próprio pai, interpretando a ação do mameluco como 
um primeiro caso de “nacionalismo” no Brasil, pois teria 
sido início de conspiração para que as riquezas minerais 
brasileiras não fossem exploradas por Portugal; trata-se de 
um grande julgamento do passado.

Jorge Andrade aproveita dos historiadores não somente 
suas informações como também por vezes certas expressões 
verbais que lhe teriam parecido de alguma viabilidade poética 
na apresentação dos fatos, por exemplo: “o sertão é bem o 
centro solar do mundo colonial16”.

O aspecto internacional da questão da “bandeira” de 
Fernão Dias é o ponto privilegiado por Jorge Andrade na 
condução dos diálogos da obra, configurando o governo 
português como mero joguete nas mãos de interesses 
maiores, notadamente os da Santa Sé. Quanto ao isolamento 
de São Paulo, implícito na peça tem bons fundamentos 
na realidade: a Serra do Mar como obstáculo natural ao 
16MACHADO, Alcântara. Vida e Morte do Bandeirante. Belo Horizonte/São Paulo, Itatiaia/EDUSP 
1980, p. 231.
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litoral, as doenças, o ataque dos índios e uma temperatura 
que atingia até o congelamento não atraíam migração nos 
séculos XVI e XVII – a própria fundação da cidade, em 
1554, por outro lado, já é índice de forças em conflito na 
ocupação (jesuítas X colonos) que estão presentes em 
“O Sumidouro”. Destaca ainda com base em informações 
calçadas em pesquisas, fatos ligados à História de Portugal, 
as lendas acerca de Fernão Dias – que questiona – o roteiro 
seguido pelo bandeirante em 1674 e seus topônimos, a 
visão edênica dos bandeirantes, a constituição geral dos 
habitantes da capitania de São Paulo e sua relação com a 
Igreja, o comportamento social ambíguo da maioria branca 
e poderosa no seio da população indígena majoritária, que 
perduraria nas complexas relações inter-raciais no Brasil, se 
refletindo na estrutura social da colônia, do Império e mesmo 
da República, até os nossos dias – as famílias da aristocracia 
rural, orgulhosa da “pureza de sangue” obtida por meio de 
obstinadas uniões consanguíneas, conviviam com a realidade 
de outra família, ilegítima, fruto do “concubinato doméstico” 
resultante da apropriação conjugal das índias apreendidas 
nos combates ou das ligações consolidadas nas longas 
permanências nos sertões; daí a multidão de “bastardos” 
mamelucos, “agregados” da fazenda e fiéis aos senhores, 
aceitos pela família legítima como “elementos inferiores” 
e males necessários. Neste quadro restava ao elemento 
feminino sujeição e obediência, as práticas domésticas e 
religiosas, o convento ou o casamento, nenhuma instrução, 
nem mesmo adestramento para a assinatura do próprio nome. 
Tudo isso explica os personagens Fernão Dias, José Dias, 
Maria Betim e Índia Marta.

Concluindo, as peças da tetralogia metalinguística ou 
“linha artística” do ciclo 1, constituída por “A Escada”, 
“Rasto Atrás”, “As Confrarias” e “O Sumidouro”, espelham e 
sintetizam etapas de um trajeto de distanciamento paulatino 
frente ao passado retratado nas obras dos anos 50, que se 
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opera durante a década de 60. No personagem-eixo Vicente, 
duplo de Jorge Andrade, se condensam o pessoal e o coletivo 
na problemática de busca da identidade: em 1960, em “A 
Escada”, Vicente em crise aceita sugestões para por no palco 
um passado histórico ligado à sua família e passado histórico 
ligado a outrem (Marta, o coletivo), surgem então duas peças 
novas no ciclo 1, “Ossos do Barão” e “Senhora na Boca do 
Lixo”, e Vicente retorna em 1966, em “Rasto Atrás”, inseguro 
quanto ao seu tratamento do passado - teria ou não se livrado 
dele, se “distanciado”? -, volta finalmente em 1969 com as 
experiências de “As Confrarias” e “O Sumidouro”, nas quais 
o teatro narra a História e se narra, desvela e se revela por 
meio de um jogo metalinguístico que assume diversas formas 
e explora o tropos “theatrum mundi” sistematicamente.

Daí a interpenetração de dois sistemas imagéticos muito 
ricos, um ligado ao teatro e outro decorrente da História: a 
interação de ambos resulta uma visão de mundo algo barroca 
e uma arquitetura dramática peculiar, própria do teatro 
“épico”. O resultado ideológico remete à farsa, mascarada, 
mentira, mistificação, conspiração, traição, manipulação. A 
estrutura dramática toma o aspecto de tribunal, polarizando 
em ataque/defesa a economia das falas num duelo verbal 
magnífico que leva o dialogismo ao seu mais alto grau.

Um importante recurso metalinguístico, a intertextualidade, 
nas peças de 1969, opera uma reiteração de temas básicos 
em discussão exibindo textos teatrais ou não de diversos 
autores e do próprio Jorge Andrade: a função social e política 
do dramaturgo, do ator, do encenador e os obstáculos criados 
por uma censura política, ou de ordem familiar, ou mesmo por 
uma autocensura. Desse modo fundem-se o Brasil pós-64, 
o Brasil colonial do século XVII com o Pe. Antônio Vieira, o 
Brasil do século XVIII com Tomás Antônio Gonzaga, a França 
pré-revolucionária do século XVIII com Beaumarchais, a 
Roma do século I a.c. do “Lúculus” de Brecht ou do “Catão” 
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de Garret, a Grécia de Sófocles e a Alemanha da era nuclear de 
Heiner Kippardt. No fundo desse painel a cidade interiorana 
paulista de Barretos nas décadas de 20, 30 e 40, matriz 
obsessiva dos sentimentos de opressão experimentados por 
Jorge Andrade e projetados nos personagens Vicente e Marta.

A releitura da História através do cruzamento ou soma 
dessas diversas lentes se opera num misto de lucidez e 
paixão, de distanciamento e envolvimento que asseguram 
a consecução do projeto confessado do autor – “eu fiz 
psicanálise, criando personagens que foram viver no palco 
os fantasmas que me atormentavam”17 e um teatro como 
missão pedagógica – “o teatro pode evocar essa história 
que foi surrupiada”18.

Conclusões
A tentativa frustrada de enfocar o “presente brasileiro”, a 

não compreensão das críticas que lhe sugeriam a reelaboração 
mais serena de “Milagre na Cela”, em 1977, e certamente 
a própria complexidade do material agora em mãos, que 
exigia um esforço maior de observação e interpretação, 
diferentemente da matéria do passado do “Ciclo de Marta”, 
praticamente indissociada de uma vivência pessoal – a 
História de São Paulo, levam o artista a uma segunda ruptura 
com o teatro, ao qual acabara de retornar após tê-lo deixado 
em 1969. Em seu romance autobiográfico “Labirinto” (1973-
78) constata com perplexidade “ser um dramaturgo que não 
encontra mais os seus caminhos”, julgando que seu teatro 
morreu. No final de 1982, cerca de dezesseis meses antes 
de falecer, durante uma mesa redonda da qual participavam 
críticos, dramaturgos e encenadores, seu agudo pessimismo 
estende analogicamente à toda arte teatral brasileira o seu 
esgotamento pessoal, sua perda de referência e a sensação 

17ANDRADE, Jorge. O Labirinto. Rio de Janeiro, Paz a Terra, 1978, p. 180.
18Idem. Teatro não é palanque. In: Isto É. 19/04/78.
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de deslocamento que já se insinuara desde 1965 em “Rasto 
Atrás”; eis seu balanço:

“Eu sinto que não tenho nada a dizer no teatro e nem 
quero dizer. (...) o que eu podia dizer, eu disse. Eu me 
propus fazer um painel da família brasileira através da 
paulista, desde a era das Bandeiras até a era moderna, 
e fiz. (...) Eu acho que o teatro não resistiu mesmo (...) 
Ele foi massacrado, ele foi morto”19.

A apreensão da História fora sempre mediada pela 
subjetividade da memória afetiva presa umbilicalmente a 
1929, 1930, 32 e aos quatrocentos anos da história paulista; 
embora tentasse incorporar ao seu teatro um distanciamento 
crítico oriundo de estudo e pesquisas, ocorreu-lhe algumas 
vezes certa consciência dos limites da abordagem artística 
dos fatos da história, quando sentiu-se dominado pelos 
seus “demônios familiares”, no momento em que tentava 
experimentar os “demônios culturais”, ou seja, desmitificar 
fatos e figuras da História do Brasil, como em 1969, na peça 
“O Sumidouro”.

O enfrentamento do passado em bases impessoais de 
objetividade científica constitui apenas um ensaio fugaz; o 
que suas obras atestam é uma fusão constante de tempos, 
espaços, vozes, ideias e sentimentos os mais diversos ao 
sabor das mais repentinas analogias, o que, aliás, é natural e 
desejável em um trabalho artístico e constitui a grande marca 
diferencial da obra do autor frente às demais produções 
teatrais do período.

Em 1978 Jorge Andrade apresenta sua última concepção 
de História enquanto “memória, museu”, onde o homem é 
produto de soma, devendo assumir seu passado próximo e 
o remoto, para encontrar o sentido de sua experiência; que 

19ANDRADE, Jorge e outros. Sobe o pano. Onde estão os autores nacionais? In: O Estado de 
São Paulo. 13/10/1982.
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cada um visitasse de vez em quando o seu próprio museu 
(“um verdadeiro bricabraque”): a soma desses museus, 
enfim, se transformaria em “memória coletiva”, em História. 
Ora, este conceito constitui um retrocesso no ideário do 
autor, se pensamos em uma visão de uma História dinâmica 
e “traiçoeira” em 1969, exposta em “O Sumidouro”. Memória 
remetente à lembrança, reminiscência, recordação, relato, 
registro biológico, a uma concepção do que se conserva 
“de cor”, conhecimento estático, a tradição – daí a paixão 
do autor pela genealogia.

Acreditamos serem essas duas conceituações 
responsáveis pelas (ou resultantes das) contradições que 
envolvem seu trabalho e seu discurso crítico; entre uma e 
outra, a obra se esgarça e o autor também. 

Tem-se, então, que tradição, memória e história estão 
presentes no Ciclo de Marta configurando um conflito 
básico entre o velho e novo, encarnado no binômio temporal 
antes/depois de 1930, no binômio espacial campo/cidade, 
econômico agricultura/indústria, familiar “pais/filhos”, aos 
quais é acrescentado um outro, nas últimas peças do ciclo: 
trabalho corporal/trabalho mental-intelectual-artístico.

Caberia ainda, se houvesse espaço, comentar à luz da 
História o uso habitual que fez Jorge Andrade das expressões 
“fato histórico, verdade histórica, ponto de vista histórico, 
registro histórico, homem histórico, passado histórico”.

Com relação à questão de ponto de vista neutro, 
independente diante dos fatos narrados, que se arrogava 
Jorge Andrade ao ser acuado pelo patrulhamento ideológico 
do teatro dos anos 60, devemos observar que o autor não 
poderia evitar que sua visão de mundo exposta fosse de 
algum modo enquadrada dentro do jogo de forças sociais em 
conflitos - em algum lugar esse ponto de vista se localizaria e 
faria sentido, já que o homem está, de toda forma, enraizado 
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num contexto histórico (família, classe social, atividade, 
profissional, etc.), não podendo isentar-se dessa condição.

Afirmando que seu compromisso, enfim, é para com o 
homem, ou seja um homem genérico, Jorge Andrade abstrai 
esse homem de toda a ganga de sua condição real concreta 
de indivíduo “fixado no seu tempo e no seu espaço” (homem 
histórico) e se endereça a um homem idealizado, intemporal, 
a-espacial, desligado de “partidos” ou classes sociais, e 
ligado ao autor e aos homens pelo simples fato de comungar 
da mesma condição humana e de marchar, fatalmente, para 
uma liberdade “social e existencial” (uma Liberdade). Ao final 
de sua experiência de repórter, embora professe registrar 
um homem em sua concretude histórica, variável, o autor 
diz acabar procurando acima de tudo o Homem, ou o que no 
homem é invariável, trans-histórico; daí afirmar-se político 
não com “p” minúsculo, mas Político, já que sua adesão 
seria “mais profunda, mais duradoura e ampla: adesão ao 
Homem”. Cremos que talvez o melhor resultado artístico 
dessa conciliação – a inscrição em filigrana do Homem no 
homem – seja Marta, em “As Confrarias” e o pior, a madre 
Joana de “Milagre na Cela”.
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