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Apresentação

Através de sua sensibilidade estética, muitos 
escritores convidam seus leitores, espectadores, 
ouvintes a refletirem sobre a sociedade em geral, 

as desigualdades sociais, as lutas contra a opressão ou a 
exclusão desmedida, revelando habilidade em articular as 
relações entre a obra de arte e a realidade. Além de saberem 
lidar com os mais variados ângulos da beleza, esses autores 
revelam consciência política, compromisso com mudanças, 
coragem para apontar novos paradigmas, sempre fazendo 
uso de uma linguagem metafórica, construindo símbolos que 
desvendam universos ocultos aos que se envolvem com suas 
obras.

É sempre um desafio escrever sobre a complexidade 
desses autores, que propõem saídas onde só existem portas 
fechadas, reinvenções, a partir de inovadoras experiências 
poéticas. E esse desafio foi proposto por nossa revista a seus 
colaboradores, em suas chamadas para esta edição.

Os resultados estão aqui. Respostas cheias de riqueza, que 
desvendam sentidos ocultos na construção de determinadas 
narrativas, onde estrutura e personagens compõem de modo 
alegórico universos sombrios, que clamam por claridade; 
denúncias que pedem rupturas; desencantos   que anseiam 
por frestas de esperança.

A literatura engajada que desvela e revela tematiza   esta 
edição, aguardando que novos textos venham enriquecer a 
galeria de obras analisadas, em novos debates.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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Rosa Maria Valente Fernandes

MAYOMBE OU O PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DA LUTA ARMADA

MAYOMBE OR THE PROCESS OF FORMING 
THE ARMED STRUGGLE

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
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O artigo trata da análise de certos elementos 
da narrativa, estrutura e personagens do livro 
Mayombe de Pepetela e as relações entre esses 
aspectos e o processo de formação da luta 
armada, tendo em vista a independência de 
Angola do jugo dos portugueses e o resgate da 
identidade nacional. Enfatiza também o caráter 
engajado do autor e do texto.

The article deals with the analysis of some 
aspects of the narrative, structure and characters 
of the Mayombe, work by writer Pepetela, and 
the relationship between these aspecs and the 
process of the armed struggle, considering the 
independence of Angola, besides the rescue of 
the national identify.

Angola. Armed struggle. Independence. 
Engaged literature.

Autor e Texto
Author - Text

     R.TEMA          S.Paulo               nº 89               Vol. 31      Maio/Agosto, 2017     P.  06-29



 7 TEMA

MAYOMBE OU O PROCESSO DE FORMAÇÃO
DA LUTA ARMADA

MAYOMBE OR THE PROCESS OF FORMING THE ARMED STRUGGLE

Este artigo trata da análise de certos elementos 
da narrativa, estrutura e personagens do livro 
Mayombe, de Pepetela e as relações entre esses 

aspectos e o processo de formação da luta armada, tendo em 
vista a independência de Angola do jugo dos portugueses e 
o resgate da identidade nacional. Enfatiza também o caráter 
engajado do autor e do texto.

Pepetela, ou melhor, Artur Maurício dos Santos é um 
escritor nascido na República Popular de Angola, autor 
de uma vasta obra literária: As aventuras de Ngunga, 
Yaka, A Geração da Utopia, A Gloriosa família, Crônicas 
maldispostas, Se o Passado não Tivesse Asas, dentre outras, 
consideradas todas de excelente nível pela crítica em geral 
e que lhe renderam prêmios importantes como o Camões.

Rosa Maria Valente Fernandes*

*Professora de Teoria da Literatura , Literatura Portuguesa e Análise do Discurso na
Universidade Católica de Santos.

...o processo embrionário e primordial 
de um mundo engajado em 

uma luta para um novo futuro.
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A ação de Mayombe passa-se em Angola, mais 
especificamente em Cabinda, uma das regiões do país.  

Para uma análise mais aprofundada, cremos que algumas 
considerações sobre Angola e principalmente de Cabinda, 
dados não somente históricos, como também geográficos 
e antropológicos, são necessários para se compreender 
a tessitura textual e a contribuição dessa escritura na 
tentativa dos angolanos conseguirem a independência  e (re)
construírem a nação.

I. Breve resumo da Geografia, das Etnias, 
da História e da Luta armada em Angola

1.1- Localização

Angola é um dos países mais extensos do continente 
africano, situado geograficamente a sudoeste. Planícies 
se estendem pelo litoral. Solos férteis e vastos planaltos 
interiores cobertos por florestas ao norte; savanas, ao centro, 
e estepes secas ao sul, formam o relevo dessas terras. É 
um país rico, tanto do ponto de vista agrícola (café, um 
dos principais produtos de exportação), como em recursos 
minerais, minério de ferro, e em petróleo e diamantes. 

Assolado por conflitos de 1961 a 1974, movimento 
denominado Luta Armada de Libertação Nacional, 
essas disputas caracterizaram-se como uma guerra não 
convencional, de guerrilha.  Tornou-se independente em 11 
de novembro de 1975.

Quanto à parte administrativa, conta com 18 províncias. 
Interessa-nos, sobremaneira, Cabinda, lugar onde se 
desenrola a narrativa.

Na década de 60, descobriu-se petróleo na região de 
Cabinda, podendo-se, consequentemente, avaliar a vital 
importância dessa província para a economia da nação.
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1.2 - Aspectos Sociais, Políticos e 
Luta pela Independência

A cena de Mayombe se passa na década de 70, portanto, 
antes da independência. Dessa maneira, devemos delinear alguns 
fatos históricos relevantes para o estudo do texto em questão.

Colônia portuguesa até 1951 tornou-se nessa data 
Província Ultramarina e, em 1973, Estado. Em abril de 1974, 
com a revolução dos Cravos, cai a ditadura em Portugal. 
Porém, consegue libertar-se somente em 1975.

Ora, é conveniente esboçarmos, nesse momento, as lutas 
contra o domínio português. Ainda extremamente incipiente 
na década de 50, elas começam a tomar corpo nessa década, 
período em que Lisboa usufruía de grandes lucros com o 
monopólio do comércio exterior de Angola. Um dos motivos 
para a exploração das colônias residia no fato de que não 
havia indústrias na metrópole e, assim, Portugal vivia à custa 
dos países colonizados.

Há, portanto, uma grande violência econômica, 
acompanhada da violência militar, visto que as repressões 
dos soldados portugueses atingiram o auge, em torno, em 
1951, época do aparecimento de movimentos nacionalistas 
dispostos a desafiar o domínio português.

O primeiro deles foi o MPLA, criado em 10 de dezembro de 
1956, tendo como líder Agostinho Neto, primeiro presidente 
após a Independência. Ele propunha o fim das divisões 
étnicas na luta contra o colonialismo. Em seguida, surgiu a 
UPA, União das Populações de Angola, liderada por Holden 
Roberto, estabelecida entre as comunidades dos congos, ao 
norte do território. 

A luta armada, no entanto, só principiou efetivamente 
e, segundo dados históricos, em 04 de fevereiro de 1961, 
quando o MPLA  atacou a prisão de Luanda, onde centenas de 
presos políticos estavam detidos. Em março a UPA sublevou 
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os congos e realizou incursões contra fazendas portuguesas 
ao norte. Na repressão governamental morreram muitos 
cidadãos.

As duas organizações tinham as bases principais em 
Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. 
Em 1962, a UPA formou a Frente Nacional de Libertação de 
Angola (FNLA) e fixou o governo revolucionário no exílio. 
A FNLA restringiu sua atuação em atividades diplomáticas, 
abandonando praticamente a luta em território angolano. E 
o MPLA assumiu a liderança do movimento guerrilheiro.

Em 1966, foi fundada a UNITA (União para a Independência 
Total de Angola) chefiada por Jonas Savimbi, que levou a 
guerra às populações rurais do Bié, Era apoiada pela África 
do Sul e países do Ocidente.

Em 1971, por ocasião da elaboração do livro, os 
guerrilheiros encontram-se no ápice das lutas pela 
independência e o autor, Pepetela, integra-se a esse grupo, 
ou seja, participou ativamente do movimento pela libertação 
da nação. 

1.3 - O Povo, as Etnias
Quando os portugueses chegaram à Angola, depararam-

se com poderosas e sofisticadas sociedades, distribuídas em 
oito grandes grupos étnicos, cada um com costumes diversos, 
cosmogonias diferentes, alimentados por desconfianças e 
disputas entre si.

Os principais grupos étnicos citados no texto são:
• Quicongo ou quicongu: etnia do norte de Luanda, que ocupa
   a região até a fronteira da República Democrática do Congo
• Quimbundo ou quimbundu: etnia angolana que abrange
   Luana e Malanje
• Lunda: grupo que habita nas terras do antigo império
  de Muatiânvua, da Lunda, a Nordeste
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• Umbundo: comunidade mais populosa de Angola, de
   Benguela ao Bié
• Quanhama: vive ao sul de Angola
• Bailundo: região do Planalto Central.

1.4 - Resumo da obra

Mayombe é uma floresta tropical situada no enclave de 
Cabinda, que faz fronteira com a República Democrática do 
Congo e com o Congo. Os fatos ocorrem na década de 70.

Um grupo de guerrilheiros, vindos de todas as regiões 
de Angola e de etnias diferentes, estabelece-se em Cabinda. 
São poucos, somente 16. Implantam uma base no meio da 
floresta, tentando conscientizar politicamente os habitantes 
da região, povo que, por questões geográficas e étnicas 
manteve-se afastado dos processos da revolução já em 
andamento em outros locais.

Nesse processo de formação das bases tanto humanas, 
quanto militares, espaciais e temporais, esses guerrilheiros 
fazem incursões na mata, procurando, logo no início do 
livro, desestabilizar o império madeireiro de um colonizador, 
e, em seguida, o reduto dos tugas, denominação atribuída 
aos portugueses. Estes, percebendo o movimento de forças 
opostas organizam-se e, para este lugar, dirigem-se a fim de 
minar e destruir os principais focos subversivos.

Nesse confronto, os guerrilheiros levam vantagem e 
conseguem a adesão de mais de 30 homens para a causa. O 
principal integrante do movimento, Comandante Sem Medo, 
morre. No entanto, os combatentes viram o movimento se 
ampliar, passar das origens para uma etapa mais organizada, 
mais consciente, visando sempre à conscientização do povo 
angolano no que se refere à luta pela libertação nacional.

Mayombe  constitui-se em uma obra de ficção que trata 
da formação do processo da luta armada guerrilheira. O 
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que se pretende provar é o que a articulação, no âmbito 
da estruturação narrativa e dos personagens, diz desse 
processo embrionário e primordial, de um mundo engajado 
em uma luta para um novo futuro.

II. A estrutura do texto: 
uma estrutura em formação

Percebe-se que o arranjo dos fatos na narrativa expressa 
todo esse processo num crescendo e, igualmente, a tentativa 
do desenvolvimento de uma consciência coletiva, de um 
social bem estruturado, assentado em bases sólidas.

2.1 - Dessa forma e, no que concerne à estrutura,
           elemento basilar da narrativa, verificamos que:

A própria distribuição dos capítulos confirma a disposição 
formadora

• Há certas palavras e frases que são chave, que 
explicitam todo o conteúdo de cada tópico;

• A estrutura capitular comporta diferentes pontos de 
vista, ou melhor, são diferentes falas dos personagens, 
micro-narrativas que se inserem na dimensão do texto, 
conferindo-lhe uma feitura toda especial nessa organização, 
a ser elucidada posteriormente.

2.2 - Distribuição dos capítulos
O texto reparte-se em cinco secções, a saber:
• A Missão: que vai do início até a página 62, portanto,
    62 páginas
• A Base: da página 70 até a 134, ou seja, 64 páginas
• Ondina: da 136 até 204, num total de 68
• Surucucu: da 206 até 244, 38 páginas
• A amoreira: da 246 a 268, 22 páginas
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A partir dessa demonstração, nota-se nos três primeiros 
capítulos, uma cadência mais lenta, pois se referem ao 
processo de implantação da base guerrilheira em Cabinda 
e à politização do povo dessa região, implantação que 
exige tempo para ser executada, refletida até no número de 
páginas. Por sua vez, os dois últimos estampam a aceleração 
da narrativa que coincide com o crescer do movimento 
revolucionário. 

Há, também, outro componente sustentador dessa 
disposição: a alternância entre a ação e a inatividade. O 
primeiro tópico trata do agir conjunto dos 16 guerrilheiros, 
traduzido pelo ataque à empresa madeireira pertencente 
ao colonizador na mata. Nos dois capítulos subsequentes, 
os mesmos soldados encontram-se na base, inativos, 
exercitando-se militarmente. Saliente-se que, nesse 
local, as condições eram duríssimas; a fome grassava no 
acampamento e discrepâncias e desconfianças infiltravam-
se nesse meio entre as diferentes etnias: 

Desde que ele traga comida, vamos fazer 
uma ação. A inatividade cria toda série de 
problemas. Como diz o Milagre, a guerra 
está fria, por isso a lei também fica fria! E só 
poderemos vencer o tribalismo quando o povo 
de Cabinda começar a aderir. Mesmo a maka 
entre kikongos e kimbundos aí fica menos 
aguda (M. p.130).  

Essa questão do tribalismo permeia todo o texto, 
evidenciado pelas falas dos personagens. No entanto, 
Mayombe sinaliza que a construção de uma Angola 
independente só será possível ao término desses conflitos.

Assim, a partir da primeira luta que visava principalmente 
a um chamamento dos habitantes de Cabinda para a ação, 
instaura-se a inatividade, visto que os combatentes estavam 
confinados em um acampamento na floresta tropical. 
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Somente alguns poucos, dirigiam-se a Dolisie, vilarejo 
civil de Cabinda a fim de arranjar comida e se inteirar das 
novidades. 

Nas duas últimas secções, a narrativa imprime uma 
velocidade maior, início de outra etapa, já que os soldados 
partem para uma verdadeira ação em conjunto, ataque à base 
dos tugas, na fronteira da República Democrática do Congo. 
Nessa empreitada, há uma adesão grande do povo da região. 
Estabelecidas as bases e tendo conseguido um dos objetivos 
principais: politização da gente do local, finda-se o processo 
de formação e inaugura-se uma nova fase na obra na dura 
conquista pela liberdade e pela (re)construção nacional.

A estrutura, desse modo, articula-se, retrata e confirma 
o caminhar do processo: primeiramente lento, com muitas 
páginas, porque lento é o processo de formação das bases. Em 
seguida, o ritmo acelera, pois o trilhar já está mais consolidado.

2.3 - Mote de cada capítulo
O léxico que envolve cada secção reafirma, também, 

o exposto anteriormente, visto que as palavras e as frases 
iniciais, estruturadoras de cada tópico da narrativa são bem 
sintomáticas, bem significativas. Elas abrem os capítulos e 
o desenrolar das cinco partes é praticamente o mote de cada 
uma delas.

• A Missão - Primeiro capítulo

“O rio Lombe brilhava na vegetação densa. Vinte vezes 
o tinham atravessado” (M. p.06). O vocábulo “atravessado” 
evoca o vai vem dos guerrilheiros na espreita e perseguição 
aos inimigos.

Ao longo do referido capítulo, existem, também, certas 
palavras indicativas do princípio e dos objetivos da base 
guerrilheira:
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 O que é preciso é começar. Metemos a base 
no interior, já foi um passo adiante. Agora 
vamos estudando as coisas no terreno e 
decidindo aos poucos. De qualquer modo esta 
operação está dentro de duas teorias: ação 
política mais que militar (M. p.14).

Consiste, pois, em um chamamento, pois a missão é 
conseguir o apoio das massas, em especial da população 
de Cabinda e esse apoio se obtém “com as armas e com 
a politização” (M. p.23). E, o Comissário, ainda, enfatiza 
“Estamos a lutar para que o petróleo de Cabinda sirva para 
enriquecer o povo e não os americanos” (M. p.35).

Para a concretude desse objetivo, é necessário tomar 
atitudes: “Mas Lutamos, dentro de si, continuava a avançar 
(grifo nosso)” (M. p.19), verbo que indica a necessidade de 
progressão do movimento, que e, segundo as palavras do 
Comandante “estamos no princípio” (M. p.64), revelando que 
não é suficiente somente estabelecer-se. Urge também agir, 
avançar, progredir.

• A Base - Segundo capítulo

A construção do acampamento se deu no Mayombe, floresta 
tropical, bela, densa, rica onde o sol quase nunca penetra. 

Significativa é a primeira frase da secção: "O Mayombe 
tinha aceitado os golpes dos machados, que nele abriram 
uma clareira" (M. p.70). Vislumbramos a abertura de um novo 
espaço, de um novo mundo, porque, metaforicamente, pode-
se dizer que se trata de um local pleno de possibilidades, 
e de forças latentes a se concretizarem, um espaço claro, 
radiante e pleno de vida no meio da escuridão: “Assim foi 
parida pelo Mayombe a base guerrilheira” (M. p.70). Floresta e 
base constituem dessa forma o espaço da liberdade, um lugar 
que abrigou pessoas oriundas de grupos e etnias diferentes 
entre si. E, notadamente, espaço desencadeador de forças 
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coletivas, já que nessa clareira, os homens preparam-se para 
a ação, exercitando-se. É a esperança que nasce, evidenciada 
pela cor, o verde, que, de acordo com o Dictionnaire des 
Symboles de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant significa o 
despertar da vida: “E os homens tornaram-se verdes, e dos 
seus braços folhas brotaram, e flores, e a mata curvou-se 
em abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os 
frutos” (M. p.71). A metáfora do crescendo, da gradação que 
permeia o texto incorpora-se na  árvore, que aponta para  uma 
luta que se constrói aos poucos, no caminho de  uma futura  
Angola independente e liberta. Alguns obstáculos, no entanto, 
perturbam esse florescer: a fome que grassa pelos campos.

• Ondina - Terceiro capítulo
A comida acabara, mesmo a presa caçada 
pelo Chefe de Operações. A sensação de 
fome aumentava o isolamento (M. p.136).

Esses dizeres deslocam o caráter mais social de até então 
para um mais individual, já que o sema “isolamento” funciona 
como fronteira entre dois estados: o individual e o social. 

Deve-se salientar que o primeiro capítulo refere-se ao 
coletivo. No segundo, há uma alternância entre os dois e 
no terceiro, nota-se a predominância do individual porque 
marcado por um acontecimento de natureza particular, 
episódio Ondina, única mulher que aparece no texto, militante 
política, noiva do Comissário Político, mas que o trai com 
André, responsável por Dolisie.

O drama de João (o Comissário) e de Ondina constitui 
o centro dessa terceira parte. Há, porém, outra faceta, pois, 
devido à fome, acentua-se o tribalismo e regionalismos e 
conflitos eclodem na base. 

Ao final do terceiro tópico, percebe-se que, no confronto 
entre social/individual, os  fatores individuais tornam-se 
menos complexos do  que os individuais.
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O eixo, no quarto capítulo, modifica-se de novo e o 
coletivo irrompe com toda a sua força.

• Surucucu - Quarto capítulo

Inicia-se o capítulo desse modo: “Sem medo esperava 
notícias da fronteira ou da Base” (M. p.206). O lexema 
espera torna-se relevante, visto que os guerrilheiros 
aguardavam sempre que os portugueses invadissem a 
base. Uma expectativa frustrada, pois não concretizada. 
Expliquemo-nos: um dos personagens, após ouvir rajadas de 
metralhadora, acreditou ser o ataque dos tugas. Fugiu, então, 
do acampamento a fim de pedir reforços em Dolisie. Foi um 
alarme falso, já que um dos protagonistas deu um tiro em 
uma cobra, enquanto se banhava em um rio. No entanto, e, 
graças a esse fato, houve um passo à frente no movimento, 
já que em menos de uma hora, conseguiu-se arregimentar 
mais de 30 homens, tanto civis como militares para combater 
o inimigo:

Espaço inútil? Acham inútil? Mobilizamos mais de 
trinta em menos de uma hora com civis no meio. 
Sabem o que isso significa?Se não sabem, não 
percebo por que estão aqui a dizer que lutam, foi o 
mais extraordinário sinal de solidariedade coletiva 
que vi, E de espírito combativo (M. p.240). 

Ou seja, de uma espera, algo ainda, latente, passou-se a 
um patamar mais elevado, à ação, movimento “alavancador” 
e que proporcionou a adesão de muitos: “Sem medo fez aos 
homens o sinal de avançar. Avançava de cócoras” (M. p.235). 
A lexia avançar retorna. Trata-se, no entanto, de um avançar 
diferente do primeiro, porque agora os combatentes contam 
com mais participantes. Encaminha-se para outra etapa, a 
partir desse momento.

 A simbologia da surucucu, cobra que vive nesse habitat 
é altamente significativa, pois sua imagem liga-se ao princípio 
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da vida. Ela representa aquele estado intermediário entre o 
líquido e o sólido “l´indifférencié primordial, réservoir de 
toutes latences, soujacent à la terre manifestée” (Dictionnaire 
des symboles.  p.867)

Na floresta, um verdadeiro santuário, serpente e água 
indicam a substãncia originária, pois e, de acordo com Gaston 
Bachelard em L’ eau et les rêves: “L’ eau est vraiment élément  
transitoire. Il est la métamorphose ontologique essentielle 
entre le feu et la terre” (p.8). Configura-se, assim, e, por meio 
da cobra e da água, a fase intermediária, rito de passagem a 
um estágio mais avançado.

A serpente simbolizaria a transição. Talvez ela 
represente o ancestral mítico, o herói civilizador. Convém 
citar, ainda, o Dictionnaire des symboles, p. 879 “en Afrique  
le serpent symbolisait parfois la masse humaine, le peuple, 
qui combat avec le chef victorieux”, estes homens seriam 
portanto, os heróis civilizadores, aqueles que fundariam 
a nova Angola, representados metonimicamente pela 
serpente, símbolo da vida.  

Atente-se, desse modo, para a evolução da estrutura 
narrativa: de um processo formador, a um intermediário, 
mais sólido mais coletivo, mais solidário, engendrados 
pela articulação narrativa e por termos chaves, geradores 
dos capítulos.

• A Amoreira - Quinto capítulo
A guerra, ou melhor, o processo histórico, avança e o 

coletivo sobrepuja os problemas individuais, num processo 
em que o tribalismo atenua-se, pois, todos eles, juntos, 
atacam o acampamento dos portugueses, o Pau Caído:

- O que conta é a ação. Os problemas do 
Movimento resolvem-se fazendo a ação 
armada. A mobilização do povo de Cabinda 
faz-se desenvolvendo a ação. Os problemas 



 19 TEMA

pessoais resolvem-se na ação. Não é uma 
ação à toa, uma ação por si. Mas a ação 
revolucionária (M.p.260). Sem Medo voltou 
a Dolisie, acompanhado pelos civis. Os 
guerrilheiros que tinham vindo em reforço 
aceitaram ficar mais uns tempos na Base, 
para participarem no ataque (M.p.246), ataque 
vitorioso, visto que produto de uma coletividade, 
integrada, sem rancores, embora o personagem 
principal Sem Medo  falecesse na contenda.

Houve, portanto, a coesão e adesão dos cabindas. O 
processo de formação findava e inaugurava-se nova etapa, 
representada pela amoreira, metáfora e símbolo da edificação 
do mundo futuro. 

Homem e árvore tocam os três princípios fundamentais 
do universo cósmico: “lL´homme touche aux trois niveaux 
cosmiques: terrestre  par les pieds, à l ´atmosphère  par le 
buste, au celeste par la tête” (Dictionnaire dês Symboles p.508).

A amoreira, árvore da vida, centro do mundo (nível 
terrestre), ergueu-se, mostrou seu tronco, símbolo de uma 
nação nascida de um grande homem Sem Medo (nível da 
atmosfera) e atingiu sua exuberância no topo onde todas 
as folhagens se misturaram, onde houve a combinação de 
todas as raças, a eliminação das heterogeneidades, o fim do 
tribalismo, a projeção do construir uma nova História.

A estrutura da narrativa (cinco capítulos) mostra bem 
este evoluir ao desvendar o processo de formação de uma 
base guerrilheira, que desafia o colonizador. Libertos, os 
combatentes serão os novos prometeus africanos, já que 
desafiaram os deuses colonialistas. Digo prometeus, porque 
o mito de Prometeu liga-se ao despertar da consciência 
humana, assim como os angolanos despertaram para um 
futuro, livre das amarras dos portugueses.
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III - As vozes dos narradores

A este elemento da narrativa, há outro dado de vital 
importância na feitura do romance: as vozes dos narradores. 
Diversos são os contadores dessa história, ou seja, existem 
diferentes vozes, bem no sentido de Bakhtin.

Constata-se a presença de um narrador onisciente, que tudo 
conhece, em 3ª pessoa No entanto, os personagens inserem 
micro-narrativas ao se apresentarem, ou seja, institui-se a 
primeira pessoa:

                    Eu, narrador, sou Teoria.
Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi 
a cor escura de café, vinda da mãe, misturada 
ao branco defunto do meu pai, comerciante 
português...  (M. p.06).
Eu, narrador, sou André.
Eis-me no comboio, a caminho de Brazzaville, 
a caminho do desterro. (M. p.185).

E, assim, sucessivamente, eles se mostram. São contadores 
de histórias bem nos moldes das tradições orais africanas no 
sentido de relatarem as origens, sua cultura, sua região.

Estas micro-narrativas inserem-se em uma macro, dando-
lhe uma coloração especial. Surgem ao longo dos capítulos e 
fecham cada um deles, menos o 5º (quinto). Assim, ao final do 
primeiro, Milagre, um dos personagens, é quem se pronuncia, 
fala carregada de antipatias em relação aos outros grupos e, 
principalmente, tentando atingir o Comandante da Base.

Ao final do 2º, surge Muatiânvua, para quem a questão 
tribal não existe, visto que homem da África. Houve, portanto, 
evolução, progressão da voz de um povo.

O mesmo teor continua no 3º e 4° capítulos em que a 
desconfiança existente entre os homens e seu Comandante 
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atenua-se, aos poucos, sendo praticamente dissolvida ao 
término do 5º porque agora eles têm um adversário comum, 
os portugueses. Não é à toa que, ao final desta parte, não 
há nenhuma voz, pois a conclamação subtendida da voz de 
todos. No epílogo, a voz do Comissário Político, um canto 
de sofrimento pelo amigo desaparecido, Sem Medo, mas ao 
mesmo tempo um desafio e um clamor à liberdade: “tal é o 
destino de Ogun, o Prometeu africano” (M. p.268).

Perseguindo o mesmo caminho, apresentaremos os 
protagonistas e tentaremos mostrar que remetem e aludem ao 
processo da formação da luta armada e da História de Angola. 

Dentre esses “soldados”, alguns se destacam sobremaneira 
no texto:

• Comandante Sem Medo: 35 anos, quicongo, de natureza 
anarquista, herético: ”Eu sou o tipo que nunca poderia 
pertencer ao aparelho. Eu sou o tipo cujo papel histórico 
termina quando ganharmos a guerra” (M. p.248).

• Comissário Político: 25 anos, quimbundo, responsável 
   pela formação política dos guerrilheiros, calmo,
   combatente em transformação. Chama-se João.
• Teoria: professor, mestiço, é o instrutor político.  
    Representa o talvez, o inconciliável.
• Milagre: quimbundo, dominado pelo tribalismo.
• Mundo Novo: quimbundo, sem engajamento com
   ideologias tribais, tipo que se adequará bem a qualquer  
   sistema. Representa o novo fazer.
• Lutamos: o único da região de Cabinda, suscitando por
   isso a desconfiança dos outros. Não gosta de estudar,
   adora caçar. Incorpora a imagem do guerrilheiro.
• Muatiânvua: marinheiro, destribalizado, filho de pai
    bailundo e mãe quimbundo, um desenraizado, pertence
   à África; é a mescla de todas as etnias. O seu processo
  de conscientização é um dos mais avançados.
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• André: responsável pelo acampamento civil de Doisie.
   É meio aristocrata, filho de Soba (chefe tribal). Não o
   consideram como sendo do povo.
• Ingratidão: quimbundo, traiu seu povo e sua gente 
   por ter roubado cem escudos de um angolano no ataque 
   à serraria.
• Vewê: o adolescente que mal sabia atirar, mas que se
   revela um bom guerrilheiro ao final. 
• Ondina: única personagem feminina que emerge num
    mundo essencialmente masculino. Professora, 22 anos, 
    mas madura, noiva do Comissário Político; tenta elevar 
    o papel social e político da mulher, tornando-se alguém 
   de peso na Base; esbarra nos problemas amorosos.
Observando-se os personagens, sumariamente 

esquematizados acima, notamos que quase todos os 
combatentes são desnominalizados, salvo alguns como o 
Comissário Político, João, que representa a transformação, 
ou seja, o evoluir de uma geração a outra. Fica evidente que o 
“desnomear” os protagonistas não foi acidental na narrativa, 
visto que todos eles são significativos e adquirem significado 
na tessitura da obra, pois os nomes e cognomes têm estreitas 
ligações com aquilo que significam: Lutamos, o caçador, 
adora guerrear e vive para tal fim. Mundo Novo remete à 
construção do futuro que se esboça; Teoria, o talvez, filho de 
branco e negra, vive se culpabilizando por não aceitar essa 
condição; Ingratidão porque demonstrou ser ingrato com sua 
gente e Sem Medo que procura sempre afastar o medo de ter 
medo. André, o filho do Soba, dividido entre ser colonizador 
ou colonizado e, por questões amorosas - envolvimento com 
Ondina - é banido do grupo e da cidade, indicando que pessoas 
com tal formação não seriam aceitas na organização futura do 
país. Muatiânvua, nome de um rei da região de Lunda. Este irá 
resgatar a imagem mítica de um rei do passado, das tradições, 
portanto, um mito antigo, ajudando a construir o futuro.
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Por meio dos personagens, percebemos, igualmente, o 
processo de formação da luta armada: de um lado ecoam 
vozes do passado: Muatiânvua e seus mitos, Lutamos, 
Milagre, André. De outro, as vozes do futuro: Mundo Novo, 
Vewê e o Comissário.

Na realidade, a configuração dos actantes remete a três 
gerações diferentes:

A primeira representada por Sem Medo:  
– Faço a guerra. Permito pela minha ação militar
   que o aparelho se vá instalando.
– E quando o aparelho se instalar, o que farás?
–  Não sei. Nunca soube responder a essa pergunta.     
   O que sei, o que queria que compreendesses, é
   que esta revolução que fizemos é metade da  
   revolução que desejo. O meu papel é o de
   contribuir a essa meia- revolução (M. p.243).

A sua morte, ao final do livro, simboliza o fim dessa fase 
de implantação e, consequentemente, o início de uma fase 
intermediária cujos exemplos mais notáveis, encontramos 
nos protagonistas: João, o Comissário Político, e Mundo 
Novo. João, mais maduro, tendo evoluído transforma-se em 
outro homem:

– A morte de Sem Medo constituiu-se para mim
  a mudança de pele dos vinte e cinco anos, a 
      metamorfose. Dolorosa, como toda metamorfose/.../
   Do coração do Bié, a mil quilômetros do Mayombe, 
 depois de uma marcha de um mês, rodeado de
 amigos novos, onde vim ocupar o lugar que ele
 não ocupou, contemplo o passado e o futuro. E 
  vejo quão irrisória é a existência do indivíduo. É, no 
entanto, ela que marca o avanço do tempo (M. p.268).
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Esse crescer de João é a metáfora do amadurecimento 
da luta em todo o território nacional. 

Mundo Novo se adéqua perfeitamente a essa fase 
intermediária. Abaixo a fala  de Sem Medo no que concerne 
a esse soldado:

– Tu és o tipo do aparelho, um dos que vai instalar 
   o Partido único e onipotente em Angola. Eu sou    
   o tipo que nunca poderia pertencer ao aparelho.
    Eu sou o tipo cujo papel histórico termina quando
  ganharmos a guerra. Mas o meu objetivo é o 
  mesmo que o teu. E sei que, para atingir meu     
  objetivo, é necessária uma fase intermediária. 
  Por isso, acho que fiz bem em apoiar o teu nome.   
  Um dia, em Angola, já não haverá necessidade de   
  aparelhos rígidos, é esse o meu objetivo (M. p.248). 

Dessa etapa intermediária, passar-se-á a uma terceira, 
à geração de Vewê, o adolescente, símbolo de uma fase, 
a melhor das três, bem preparada, consciente de suas 
possibilidades, a caminho de um futuro em que todos possam 
participar real e efetivamente.

Essas explanações vêm ao encontro, em linhas gerais, 
do exposto: cada personagem pertencendo a diversas etnias, 
converge para a construção da nação angolana, que engloba 
todas os grupos étnicos, sem, todavia, ignorar e deixar de 
lado, as diferenças. Mayombe seria desse modo, uma ponte 
para o futuro, o centro do mundo, ponto de origem, espaço 
onde uma nova Angola floresceria, e onde todo o processo 
social e histórico foi desencadeado. 

A árvore amoreira com raízes, tronco e copa é a metáfora 
da luta armada. Fundou o novo homem angolano, aquele que 
atenuou as diferenças grupais, aquele que reuniu passado e 
futuro e se projetou esperançoso para o futuro.
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Conclusão
A obra Mayombe constituiria um microcosmo, uma 

metáfora de toda a problemática  de um país em vias de 
libertação. Segundo Angela Guimarães:

Mayombe é um romance testemunho sobre 
um dos processos mais importantes da 
história recente a nível mundial- a luta pela 
libertação nacional. A aceleração vertiginosa 
que tem levado o curso da história, nos 
últimos anos, faz com que Mayombe seja já, 
neste momento, um testemunho histórico. 
(“Mayombe: do passado ao futuro” in Les 
littératures africaines de Langue Portugaise. 
Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre 
Culturel Portugais p. 85)

Convém retomar ao fato de que Pepetela esteve na 
luta armada em Cabinda em 1971 e presenciou e vivenciou 
muitos dos fatos narrados. No entanto, a obra não é um 
romance autobiográfico, um texto que relata fatos pessoais, 
exclusivamente.

Trata-se de uma narrativa de ficção que tem uma dimensão 
sócio-histórica, pois retrata e reflete um determinado tempo 
e um espaço. È pertinente, nesse momento, citarmos as 
palavras de Maria Lúcia Santaella Braga em Produção da 
Linguagem e Ideologia, p. 25: 

Assim, os fatos em Mayombe têm uma ligação 
com a História de Angola. Há, inclusive, no texto, 
alusões a datas e acontecimentos que pertencem 
à História deste país. Ex: era miúdo na altura 
de 1961 (M. p.32), fala de  Milagre, referindo ao 
04/02/1961, data base do primeiro movimento 
organizado da luta armada em Angola. 
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A narrativa liga-se, portanto, a certos elementos 
históricos verdadeiros ou como discorre muito sabiamente 
Maria Teresa de Freitas em Literatura e História “são 
técnicas de autenticação... referências ou pontos de ligação 
históricos que inscrevem a narrativa de ficção numa 
realidade extratextual reconhecível” (p. 14).

Os personagens são dotados, também, de uma dimensão 
baseada na realidade. Sem Medo é comparado a Henda, 
figura histórica real, um mito angolano, herói nacionalista, 
comandante, membro do MPLA, morto em combate em 1968.

No entanto, todos os protagonistas foram transformados 
pelo autor e serviram como apoio para a construção e 
elaboração da obra ficcional. Criou uma texto literário 
belíssimo pela organização da estrutura e dos personagens, 
pelas metáforas e outras figuras de linguagem presentes 
na obra.

Citemos, ainda, Antônio Cândido em Literatura e 
Sociedade: O externo se tornou interno e funcionou como 
componente da estruturação da obra. O interno, no caso, 
o social, importa não como causa, nem como significado, 
mas como elemento que desempenha um certo papel na 
constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno (p.4)

Assim, Mayombe pode ser considerado como literatura 
engajada, pois “traz a marca do testemunho e da participação, 
constituindo-se num documento da mais alta valia. Inseparável 
dos combates políticos, deles se alimenta, dando conta ao 
mesmo tempo das diferentes fisionomias dos povos do 
continente. (Dantas, Raymundo Souza. ”Dimensão políticas 
do Romance Africano” in Revista do Centro de Estudos 
Africanos da USP. São Paulo, nº 6, 1983, p. 59).
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Mayombe, literatura que denominamos engajada, 
incorpora dados de outros discursos: políticos, sociais, 
históricos, políticos, etc para compor sua matéria literária. 
Ou seja, o escritor que lida com produções literárias com um 
viés engajado, caso de Pepetela, busca na realidade, na sua 
vivência até, elementos para a composição de sua obra, que, 
por ser literária, deve trabalhar com mais ênfase a linguagem, 
as imagens que emanam do texto. Forma e conteúdo devem 
amalgamar-se muito bem.

E Pepetela trabalha com mestria esse fazer literário.
Não poderíamos finalizar nosso estudo, no que concerne 

a esse assunto, sem citar Benjamin Abdala em "Literatura, 
História e Política": 

(...) no conjunto da literatura participante 
de língua portuguesa , os discursos 
sociais constituem matéria para o trabalho 
artístico do escritor/...Nesses encontros 
renovados são rompidos padrões e 
produzidas novas significações, que 
afirmam um novo ponto de vista histórico 
(p.59).
Abdala ainda afirma na página 17 
(...) procuramos nos textos literários 
engajados em português similaridades 
contextuais (dentro da dinâmica de cada 
série literária nacional e entre elas) e 
similaridades situacionais (dos fatores 
relativos à base histórico-social).

Mayombe cumpre, dessa forma, seu papel de contar um 
dos aspectos da História de Angola com uma linguagem 
literária  que engrandece a Literatura angolana e mundial.
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TRÊS SÉCULOS EM DOIS ATOS
THREE CENTURIES IN TWO THEATER ACTS
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O objetivo deste trabalho é desfazer a ideia de 
que peças que tenham como base as teorias do 
Teatro Épico têm impacto no público apenas em 
um determinado período muito bem demarcado. 
Para tanto, toma-se aqui como exemplo uma das 
importantes obras da literatura contemporânea: 
Felizmente Há Luar!, de Luís de Sttau Monteiro. 

The objective of this work is to undo the idea 
that parts that are based on the theories of 
the Epic Theatre have an impact on the public 
only in a period very well marked. Therefore, it 
is taken here as an example, one of the great 
works of contemporary literature: Fortunately 
there Luar!, Luis de Sttau Monteiro.

Dictatorship Salazar. Epic Theater. Social 
criticism.
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TRÊS SÉCULOS EM DOIS ATOS
THREE CENTURIES IN TWO THEATER ACTS

Segundo José Oliveira Barata:
[...] Felizmente há Luar!, escrita e pensada para ser eficaz 
num determinado contexto histórico, embora não perca 
os valores intrínsecos de sua imensa carga dramática, 
perde, no entanto, na eficácia didática, uma vez que se 
alteram os referentes [...]. Em virtude das profundas 
mutações que a sociedade portuguesa pós-24 de abril 
registrou, obras como as de Sttau Monteiro surgem-nos 
como irremediavelmente datadas. (BARATA,1991, p.365). 

Analisando o excerto, não é difícil perceber a sua visível 
incoerência. Como uma obra, que pela sua índole discorre 
acerca de dois contextos históricos marcantes e, acima de 
tudo, determinantes para a nação portuguesa, pode perder 
sua “eficácia didática”? É fato que a ideia de didatismo que 
aqui se coloca tem relação direta com as teorias brechtinianas 
do teatro épico – das quais Sttau Monteiro formou as 
bases da escrita da peça Felizmente há Luar!. Porém, no 

Paulo Cezar Czerevaty*
Prof.Dr. Edson Santos Silva**

*Graduando do curso de Letras-Português na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).
**Professor do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).
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decorrer deste artigo, algumas questões serão apontadas 
mostrando as possibilidades dessa chamada função didática. 

A tese principal proposta por Barata é que os leitores da 
atualidade, padecendo de condições para uma ligação imediata 
dos referentes, não estariam sujeitos ao mesmo efeito que, 
porventura, um leitor/espectador da obra épica do século XX 
estaria. 

A questão é que, considerada dessa maneira, a obra 
torna-se cronologicamente demarcada, como o próprio Barata 
coloca - “irremediavelmente datada”. A esse respeito, vale 
trazer a ideia levantada por Barthes (2004), em Da Obra ao 
Texto. 

Barthes aponta dois lados distintos que comumente são 
unidos: obra e texto. Tal duplicidade cabe muito bem a este 
trabalho. Para esse autor, obra é, basicamente, aquilo que está 
consagrado nos cânones literários, aquilo que já tem um corpo 
formado sob a égide de uma determinada época, escola etc. O 
texto, pelo contrário, aparece por meio disso tudo; da época, 
do cânone, dos padrões; atuando aqui e agora: 

A obra se vê (nas livrarias, nos ficheiros, nos programas de 
exame), o texto se demonstra, fala segundo certas regras (ou 
contra certas regras) [...]. A consequência é que o texto não 
pode parar (por exemplo, numa prateleira de biblioteca), o seu 
movimento constitutivo é a travessia. (BARTHES, 2004, p.67)

A partir da proposta de Barthes e do excerto inicial deste 
artigo, pode-se afirmar que Barata inclui Felizmente há Luar! 
no patamar de obra, ou melhor dizendo, apenas de obra, o 
que não parece ser  a melhor categoria para enquadrar a peça. 

No presente estudo, ela é apresentada como “texto”, 
ou seja, que vem atravessando culturas e épocas, regras e 
padrões – baseando-se nas designações dadas anteriormente. 

Vale destacar que a ideia de texto aqui não busca nenhuma 
relação com as discussões em torno da função deste na 
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representação teatral; ou seja, dos textos de diálogo, opondo-
se a buscas pelos sentidos por meio de imagens, canções, 
cartazes etc. Esse é um assunto que diz respeito, inclusive, à 
oposição entre teatro épico e teatro aristotélico; porém, não 
é a linha de raciocínio pretendida quando feita a referência 
às teorias de Barthes. 

Dessa forma, tem-se que Felizmente há Luar! atravessou 
essa linha cronológica que estaria demarcando ou tentando 
impossibilitar sua perenidade. O texto, não aquele da encenação, 
mas da literatura, chega aos dias atuais com tanto ou mais 
efeito de que quando eventualmente foi lançado. Isso se deve, 
em essência, a um fator: todo o texto literário é, também, um 
documento, é história, é conhecimento, é denúncia.  

A peça de Luís de Sttau Monteiro acaba por ser um rio 
de tripla margem – parafraseando Guimarães Rosa. É um 
documento normal como toda a literatura e, além disso, é a 
certidão de nascimento e óbito de duas situações: as revoltas 
populares de 1814 e a ditadura Salazarista do século XX. 
Portanto, guarda em suas “gavetas” três períodos históricos: 
os dois mencionados - que serviram de base e inspiração para 
sua escrita - e o período de atualidade de quem está lendo 
ou assistindo, com possibilidades reais de se estabelecer 
relação com os referentes que encontrará.  

Aliás, talvez seja esse um dos principais fatores que 
justifique a exigência dessa peça nos programas de estudo 
do ensino secundário em Portugal. Além disso, uma ampla 
fortuna crítica tem sido produzida a respeito da obra. Livros, 
artigos, ensaios destinados tanto ao âmbito acadêmico, 
quanto ao contexto de formação média.  

Isso porque, quando se trabalha com Felizmente há 
Luar!, no fundo são trabalhadas várias “disciplinas”, não 
indiretamente, mas, diretamente. A esse respeito é válido 
citar um aspecto muito louvado nas atuais teorias de ensino, 
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e que ganhou, recentemente, um tópico do influente educador 
brasileiro Leandro Karnal. É a ideia de ser “interdisciplinar”, 
fazendo alunos – e professores – se libertarem da visão 
compartimentada de “gavetas de conhecimento” (KARNAL, 
2016. Disponível em: http://www.leandrokarnal.com/cafe-
filosofico/dez-mandamentos-do-professor-leandro-karnal/. 
Acesso em: 02 de outubro, 2016).  

Mas qual a relação que essa informação tem com a peça? 
Ressalta-se que de forma alguma se pretende reduzir ou 
simplificar o termo “interdisciplinaridade”, pois é notória 
sua amplitude; mas, usá-lo concretamente, levando ao 
exemplo da educação de base. Dessa forma, por que mais 
interdisciplinar do que Felizmente há Luar! permite ser? 
Literatura e história; literatura, história e arte/encenação. De 
fato, a obra – ou o “texto” – ganha ainda mais sentidos sob 
essa perspectiva. 

O texto perdeu sua dimensão de exatidão, mas continua 
real e atual como toda a literatura. No século XX, quem teve 
acesso à peça de Sttau Monteiro possivelmente tenha sofrido 
o efeito didático – tópico da teoria brechtiana – por meio 
do impacto da(s) realidade(s), vislumbrando criticamente e 
sentindo a necessidade de mudança do contexto em que a 
obra foi escrita. 

No século XXI não é diferente, pois a peça continua 
sendo lida e, eventualmente, vista em apresentações. Com 
isso, o didatismo ocorre pelo conhecimento da história, dos 
movimentos, dos caminhos que levaram até determinado 
regime; bem como os meios que proporcionaram a saída ou o 
seu fim; a ponto de fazer a pessoa chegar à reflexão: qual é o 
meu papel ou influência nessa sociedade em transformação? 

É notável que, assim, cumpre-se uma das premissas 
estabelecidas por Bertolt Brecht (1898-1956) em suas teorias 
acerca do teatro épico ou novo teatro.
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Não é equivoco afirmar que a índole brechtiana na peça 
de Sttau Monteiro surte muito mais efeitos nos leitores/
espectadores do século XXI, do que nas próprias pessoas 
que viveram os quarenta e um anos do Estado Novo, sob a 
tirania de Antônio de Oliveira Salazar. Tal afirmação pode 
parecer um absurdo aos olhos de teóricos tradicionais do 
teatro, mas é perfeitamente explicável. 

Felizmente há Luar! foi publicada em 1961; porém, vai 
ao palco em Portugal somente no ano de 1975, no teatro 
D. Maria I. Ou seja, no ano seguinte ao fim da ditadura 
Salazarista. Portando, qual foi a parcela de contribuição dela 
para o “abrir de olhos” do povo português contra o regime? 
Julga-se que o fato não teve tanta relevância assim para 
uma tomada de postura diferente por parte dos portugueses 
mais prejudicados. Logicamente que acreditar em datas bem 
demarcadas, como 1975 para o fim de um caos político e 
social, é ingenuidade, pois essas transformações demandam 
um longo tempo; porém, toda a reestruturação começa de 
algum ponto, de algum acontecimento. 

E quanto ao livro? Perguntará o leitor ao verificar que foi 
publicado em 1961. Aqui se chega à outra base do artigo. 
Fazendo a leitura da peça, consegue-se constatar claramente 
que o autor teve um cuidado imenso com o que iria a público 
por meio das páginas escritas, talvez por ter consciência das 
dificuldades que a censura iria impor para a representação. 

Essa questão, de certa forma, vem se opor ao que levanta 
Antonin Artaud (1896-1946), em O Teatro e seu Duplo, pois, 
apesar de buscar o palco, o autor tinha consciência de que o 
momento exigia algo claro, de fácil percepção nos seus vários 
meios possíveis: “O teatro é a encenação, muito mais do 
que a peça escrita [...] no teatro como em toda a parte, ideias 
claras são ideais mortas e acabadas”. (ARTAUD, 1984, p.37).

De fato, o teatro pressupõe encenação, mas não exclui 
o texto, nem ocorre o efeito vice-versa. Porém, em qualquer 
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que seja a análise, é muito arriscado criar generalizações. 
Na situação portuguesa do trânsito das obras durante os 
quarenta anos de Estado Novo, caminhos deveriam ser 
encontrados para se desviar da repressão, a ponto de 
conseguir, a posteriori, atacá-la.  

Sttau Monteiro se deu conta desse aspecto e criou uma 
obra cuja eficiência se daria em cena ou na leitura, pois os 
núcleos de apoio por ele dispostos davam conta de esclarecer 
minuciosamente aquilo que se pretendia. Exemplo disso são 
as didascálias muito bem elaboradas, constituindo-se de dois 
formatos diferentes. Um primeiro - “normal” - como em outras 
peças, no topo das páginas ou intercalando-se aos diálogos 
para as devidas explicações. Em outro, aprofundando o 
assunto, nas laterais do livro. 

Tendo todo esse tratamento diferenciado do texto naquele 
período, fez com que Sttau Monteiro atingisse aos objetivos 
por ele pretendidos quando escreveu a peça? É certo que 
isso também não ocorreu. 

Dora Maria Gomes Pinto, em Ensaio Sobre a Revolução 
Política do Estado Novo (2010), destaca que Antônio de 
Oliveira Salazar consegue chegar até o poder, afirmar-se e se 
manter por tanto tempo, especialmente por conta do apoio 
que teve da burguesia portuguesa. Um dos problemas da 
literatura ao longo do tempo e, especialmente em épocas em 
que a estratificação social é maior, é a distribuição desses 
bens para o todo da população. O que se pretende esclarecer 
com isso: de forma geral, quem acabou tendo, de fato, 
acesso à Felizmente há Luar! foram as classes altas, pouco 
interessadas em mudar aquilo que as agradava. 

Se Salazar tinha a simpatia da classe burguesa lusitana; 
se é essa a classe que tinha acesso à produção literária da 
época; se o povo, de forma geral – mais prejudicado com a 
ditadura – permanecia afastado e alienado, qual foi a ação 
imediata de Felizmente há Luar!?
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Essa ação imediata não houve, mas aparece agora, na 
atualidade. Está nos efeitos que hoje ela suscita no leitor. 
Citar essa peça é, também, fazer ligação direta com uma 
questão muito importante e central dessa argumentação: 
a importância do conhecimento da História. Conhecendo 
os movimentos, regimes, as guerras e a evolução da 
humanidade, é possível ter uma ideia mais clara de quais 
são os motivos comuns que geram todos esses fatos. Assim, 
muito do futuro pode ser evitado por meio de uma prevenção 
crítica que se vislumbra nos antepassados. 

O leitor atual de Felizmente há Luar! certamente consegue 
o angariado “distanciamento”. Não o distanciamento que 
Brecht propôs por meio da música, de elementos externos, 
cartazes e outro, mas, essencialmente, por meio desse 
conhecimento histórico citado. 

Aliás, o distanciamento histórico é o principal aspecto 
desenvolvido pela teoria de Brecht, isso porque se fundamenta 
nas realidades passadas. O fator histórico é usado para dar 
origem à fábula que se narra, dando mais consistência ao 
material (RODRIGUES, 2008). Quando se menciona a palavra 
“narrar” é em seu sentido lato mesmo. Tudo é narrado 
como se houvesse – e há – uma duplicidade, dois lados que 
terminam por se entrelaçar, fazendo de contextos distintos 
apenas um com características comuns. 

O trabalho na atualidade com uma peça desse teor abre 
para uma situação diferenciada. O distanciamento se dá 
duplamente, porque o leitor fica conhecedor dos contextos 
históricos distintos em uma mesma peça - “de longe” vê as 
revoluções liberais do século XIX e a ditadura de Salazar 
no século XX - estando em seu contexto que certamente 
fornecerá peculiaridades para possíveis aproximações, de 
forma que essa dinâmica se estenda pela eternidade.  

A partir dessas premissas, é possível proceder a uma 
análise muito mais crítica e formadora de opinião do que a 
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própria realidade da produção da peça permitiria. Isso faz 
a visão ganhar um ângulo de “360 graus”, dando ensejo 
para a percepção de minúcias que, embora tidas por menos 
relevantes, podem ter sido decisivas para determinado 
fim. Tal aspecto dá a consciência de que, na atualidade, é 
preciso, também, observar as movimentações que se dão nos 
“bastidores”, tomando por base a concretude desse elemento 
histórico que vem provar a importância do exercício. Um 
exemplo claro que pode ser dado quanto a esses menores 
detalhes é em relação aos próprios contrários de Salazar na 
época de sua ditadura. Até que ponto a oposição ao regime 
era em prol do bem popular? 

Em uma obra que analisa a peça aqui trabalhada, 
os autores Conceição Jacinto e Gabriela Lança (2015) 
estabelecem um paralelo entre o personagem principal, 
Gomes Freire de Andrade, e um opositor do Estado Novo, 
Humberto Delgado. A tese é que as duas personalidades 
constituem dois lados de uma mesma moeda, sendo ambos 
a representação popular contra o governo. 

Hoje essa proposição é sustentável – o que mostra até a 
atemporalidade da obra literária – porém, com base em alguns 
dados a comparação é falha: a obra é de 1961, Humberto 
Delgado foi assassinado em 1965. Pelo menos a morte não 
seria uma das inspirações para a aproximação feita por 
Sttau Monteiro – se é que ela foi pretendida. Mas não é essa 
questão, pois a literatura é um campo de possibilidades. O 
grande problema está ligado à biografia desse “herói”. 

Pesquisando acerca de Humberto Delgado, verifica-se 
que, além de sustentar uma simpatia pelos nazistas alemães, 
teve participação no golpe que colocaria mais tarde no poder 
aquele que anos depois declarou como seu inimigo, ou seja, o 
próprio Salazar. Estaria ele interessado no reestabelecimento 
da democracia, no bem-estar social, ou seus interesses eram 
predominantemente pessoais? 
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Essas questões estão sendo levantadas não como tomada 
de posição frente a um acontecimento da política portuguesa 
de determinado período. São trazidas como exemplo de 
situações que, provavelmente – em maior ou menor âmbito– 
ainda ocorrem em diversos lugares pelo mundo todo.  

A história carrega uma infinidade de peculiaridades que, 
por vezes, não são aparentes aos primeiros olhares, mas que é 
possível desvelá-las por meio de pesquisa e aprofundamento. 
Muito do que se defende fervorosamente é fruto do simples 
desconhecimento de referências suficientes para uma 
formação diferente da opinião. O que, provavelmente, em 
muitos aspectos, ocorria na época da publicação da peça. 

Considerações Finais
Por meio de vários apontamentos, fica notório que 

Felizmente há Luar! mantém, ainda, seu grau de didatismo, 
embora situada em um tempo histórico diferente daquele 
que motivou sua escrita. O argumento da falta de referentes 
imediatos é insustentável; primeiro, porque nenhuma boa 
análise contextual se dá por imediatismo; segundo, porque 
a história das nações, ao mesmo tempo em que apresenta 
separadas por ordem de tempo, tem um dinamismo natural, 
apresentando aspectos que, por vezes, concedem um certo 
grau de estaticismo. Ou seja, ao mesmo tempo em que 
tudo está em transformação, muita coisa parece repetir, 
apenas com máscaras e figurino diferente, aquilo que já foi 
a realidade de outro povo. 

A tirania, a opressão, a desigualdade social que 
assolavam Portugal no século XIX refizeram a maquiagem 
e por muitos anos do século XX causaram consideráveis 
males para o desenvolvimento do país e, acima de tudo, 
para o bem-estar social. 

É possível que todos esses aspectos – de maneiras 
diferentes – venham a ocorrer novamente? Toda a história 
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há de se multiplicar, se desdobrar? Perguntas difíceis 
de responder; porém, como apontado logo no início 
deste trabalho, esses dados históricos estão muito bem 
documentados pela arte, e a arte não consiste apenas em 
registro, mas no posicionamento, na crítica, dentre outros 
aspectos, o que pode ajudar a identificar possíveis “focos” 
de males parecidos.  

Felizmente há Luar! é muito mais poderosa hoje do 
que foi há quarenta e cinco anos. Seu tema ultrapassa as 
barreiras lusitanas, leva o conhecimento ao mundo, fazendo 
com que suas referências sejam universais, a ponto de os 
acontecimentos retratados serem um espelho posto pela arte, 
que com seus meios vêm abrir os olhos, comparar, ensinar. 

A obra, mostrando a força indomável que a literatura tem, 
foge do círculo a que inicialmente foi submetida, ultrapassa 
barreiras, mergulha com sua temática em outros  temas – 
os atuais – em outras áreas, por vezes impensadas – como 
a possibilidade levantada aqui da interdisciplinaridade . 
Nenhum controle, nem autoral, nem cultural, nem temporal, 
consegue exercer qualquer força sobre ela. Trazendo 
novamente as palavras de Barthes: 

O texto é plural. Isso não significa apenas que 
tem vários sentidos, mas que realiza o próprio 
plural do sentido: um sentido irredutível (e não 
apenas aceitável) [...] podendo ser lido sem a 
garantia de seu pai [...] (BARTHES,  2004. p.70).

Esses sentidos ganham uma dimensão forte, que suscita 
a mudança. Voltando-se ainda para tudo o que foi apontado 
no artigo, é notável que todos os aspectos elencados – 
conhecimento da história, autoconhecimento, criticidade – 
fazem com que a vida e o futuro – baseando-se em abstrações 
e concretudes unidas – possam ser organizados, como tão 
bem escreveu Antonin Artaud: 
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[...] uma espécie de poesia atroz expressa-
se através dos atos estranhos em que as 
alterações do fato de viver demostram que 
a intensidade da vida está intacta e que 
bastaria dirigi-la melhor. (ARTAUD, 1984, p.07)

É justamente essa direção que Felizmente há Luar! vai 
permitir. Dessa forma, assim como todas as grandes obras 
da literatura universal, a peça se mantém sempre atual, 
conseguindo adaptação em diferentes povos e realidades. 
Isso permite refazer a ideia de Barata que inicia este artigo.

Felizmente há Luar! pensada para ser 
eficaz num determinado contexto histórico 
mantém e amplia seus valores dramáticos 
e didáticos, mesmo tendo alterados seus 
referentes. Obras como a de Sttau Monteiro 
são, surpreendentemente, atemporais.
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O TEATRO DA CRUELDADE: ESTÉTICA TEATRAL E 
DENÚNCIA SOCIAL NA OBRA DE ANTONIN ARTAUD

THE THEATER OF CRUELTY: THEATRICAL AESTHETIC AND SOCIAL DENUNCIATIONS 

IN THE WORK OF ANTONIN ARTAUD

O debate sobre o teatro da crueldade de Antonin 
Artaud sempre tomou espaço nas questões do 
teatro tradicional e da sua ruptura sob a luz de 

novas experimentações da dramaturgia, na revisão estética 
das artes cênicas da modernidade e na discussão da 
linguagem teatral.

Há uma batalha estética teatral em que o texto é a cena 
não verbalizada, silenciada pelo código representativo do 
gesto. A fala é expressa pelo corpo e o corpo comunica-se 
na linguagem da ação dramática, na narrativa do próprio 
corpo, como instrumento textual usado na cena do teatro.

Antonin Artaud aponta em sua teoria teatral uma 
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A "peste" não traz a morte como alívio, mas denuncia a suspensão dá
 vontade própria, retrata a ausência de consciência dos sentidos e 

apresenta o estado de torpor na dormência dos sentimentos.
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narrativa do homem, escrito e interpretado no teatro pela 
movimentação cênica da sua crueldade, ao carregar a “peste 
humana” em sua sensibilidade adormecida. Pois, a “peste” 
da mesma forma que o teatro, codifica e expressa a epidemia 
da vida, que é contemplativa do caos e ilude a realidade com 
a máscara das emoções fabricadas, empesteada no delírio 
do jogo teatral.

Segundo A. Artaud: “Se realmente 
quisermos admitir agora esta imagem 
espiritual da peste, teremos de considerar 
os humores perturbados do pestoso 
como a face solidificada e material de 
uma desordem que, noutros planos, 
equivale aos conflitos, às lutas, aos 
cataclismos e às derrocadas que os 
acontecimentos nos trazem.” 

(Artaud, p: 34, 1988).
Apesar da contaminação a “peste” não traz a morte 

como alívio, mas denuncia a suspensão da vontade própria, 
retrata a ausência de consciência dos sentidos e apresenta 
o estado de torpor na dormência dos sentimentos humanos. 
As “forças negras” a que nos referimos estão pulsando nos 
nervos, nas veias, na pele e na alma do pestoso. De sorte que, 
para Artaud, será no teatro, onde a expressividade das forças 
nefastas poderá refletir-se, ao comunicar-se em poesia.

Entretanto, não está a cargo do teatro a responsabilidade 
da cura, mas da expressividade do sintoma instalado no 
pestoso. E quem responderá pela “peste”? Será a vida social 
que responderá pela contaminação do espírito humano, ao 
tornar os sentidos adormecidos e os sentimentos letárgicos, 
ao inibir a expressividade da linguagem corporal, promover 
uma batalha simbólica do mal-estar social e negar a realidade 
no sonho e na poesia.
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Para Artaud, o teatro como a peste é feito à imagem dessa 
carnificina, de uma essencial separação. “Não consideramos 
que a vida tal como é e tal como a fizeram para nós seja razão 
para exaltações. Parece que através da peste, um gigantesco 
abcesso, moral e social, é vazado (...) o teatro existe para 
vazar abscessos coletivamente”. (ARTAUD, p: 25, 1993).

A purgação dos abscessos lançados socialmente de 
forma contundente e violenta, servirá para comunicar códigos 
de exaltação, em que esteticamente, o sentido do pulsar, seja 
reintegrado à dimensão humana, acordada do pesadelo pela 
perversidade da vida social.

Essa epidemia da salvação encontra no teatro sua 
expressão essencial. É através da destruição que o teatro 
consegue ser celebrado no delírio do espírito.

Ao teorizar o Teatro da Crueldade A. Artaud preocupa-se 
em explicar o significado da palavra “crueldade”. Proporciona 
à palavra uma dimensão maior do que há no seu sentido 
material ou moral, refere-se ao: “(...) sofrimento de existir e 
à miséria do corpo humano” (VIRMAUX, p: 43, 1978).

A crueldade da estética artaudiana está na dramatização 
da dor de viver, ocultada na essência do mal-estar de 
existir. A encenação dramática do Teatro da Crueldade nega 
qualquer envolvimento com um mero decalque da realidade. 
A realidade está longe de representar-se como ficção, e com 
isso convencer as pessoas do seu realismo. Tal comunicação 
alcança os ícones mais profundos dos sonhos pela poesia, 
traduzida nas forças vivias e nascentes do espírito.

A realidade da ficção torna a ideia de imitação 
inconcebível: a de representar cenicamente a obra de arte. 
Apresenta uma operação arqueológica no inconsciente, 
no momento em que as imagens submersas da mente são 
escavadas e removidas, emergindo do sonho adormecido 
e vivificado nas camadas superiores da estética teatral pela 
poesia da expressividade do corpo.
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Não obstante, como explicar a expressividade da “peste” 
latente, se há uma fundamentação ontológica da crueldade?

Ao adentrar na questão do duplo, exatamente como o faz 
Artaud, estaremos na gênese da criação; pois as antinomias 
encontram soluções no teatro, onde é criado o processo 
da linguagem cênica, como um local ideal do pensamento 
irracional, na narrativa do corpo movido por estímulos 
inconscientes, que tece sua história e expressa sua “peste” 
humana.

A concepção artaudiana de duplo, apesar de estar além 
do psiquismo dos surrealistas; - pois buscava o homem 
na sua totalidade integralizadora, ao observar nos jogos 
teatrais o desenvolvimento da unidade dos opostos -, 
preocupa-se com a partilha da sensibilidade e da quebra das 
forças inibidoras da revelação da dor e da crueldade entre 
as pessoas: “O teatro concebido por Artaud, é, portanto, 
‘um teatro de ambivalência: nele a ilusão é verdadeira, a 
destruição construtiva e a desordem ordenada’”. (VIRMAUX, 
p: 46, 1978).

Johan Huizinga demonstra em seu “Homo Ludens”, 
a presença ativa do fator lúdico em todos os processos 
culturais, incluindo o pensar filosófico e a criação literária. A 
cultura surgiria no jogo, e enquanto jogo. Então, como chegar 
a um vislumbre do Ser; se ficamos restritos pelo campo 
sagrado do jogo, no pensar e no acontecimento poético em 
que a linguagem se essencializa?

Huizinga propõe uma solução: “Sempre que nos 
sentirmos presos de vertigem, perante a secular interrogação 
sobre a diferença entre o que é sério e o que é jogo, mais uma 
vez encontraremos no domínio da ética o ponto de apoio que 
a lógica é incapaz de oferecermos”. (HUIZINGA, p: 236, 1999).

Pois, é justamente um ato de compaixão, que a ética 
deposita na consciência integral humana, para a construção 
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do novo homem, desencadeada em seu corpo. A linguagem 
física do teatro de Artaud está na raiz do espírito. Quando 
afirma que o ser não vive em liberdade, e por não ser livre, 
ele precisa partir para uma desordem, provocando o caos 
nos sentidos e nos músculos corporais, com uma linguagem 
silenciosa, para se re-significar, para a libertação da 
consciência e da sensibilidade humana. O homem é lançado 
a uma esfera poética.

Ao criticar o teatro tradicional, Artaud, abre o debate 
sobre a cultura ocidental e o papel da arte, defende a ideia de 
que a ilusão passa a ser a verdade para o homem, a “peste” 
torna-se purificação e o Teatro da Crueldade o nascimento 
do novo homem na sua morte; tal uma geometria do espelho 
invertido no duplo estado das coisas do mundo.

A ânsia pela fulguração do Ser, levada ao paroxismo, 
transformou a Durch-Sicht1 em um olhar desprovido de 
pálpebras, que sem descanso, sem alternativa e sem a menor 
possibilidade de vislumbre o desvelamento do Ser, prossegue 
em uma busca devoradora e desprovida de revelação ou 
“surpresa” (Auffalen).

O espelho do duplo reflete no olhar do observador a 
invisibilidade do visível. Surge o nada, que abre a dimensão 
do espaço, e, o tempo se expande sem barreiras racionais. 
No abismo de espelhos do espírito humano, as forças 
depauperadas encontram a vitalização na negação do 
potencial escuro e sombrio. Este cenário cria o fator ideal 
na estética artaudiana para a revelação da essencialidade 
na esfera humana.

Neste caso, se não adentrarmos na antinomia do duplo, 
corremos o risco da perda do sentido da transmutação 
humana, e com isso, a perda da narrativa, ao tornar-se um 

1-“A palavra alemã “Durch-Sicht” significa: Transparência radial de ver. Força e 
ação penetrante da visão. Possibilidade da integração respeitosa de uma visão de 
conjunto.
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relato de mera sucessão de atos, sem articulação. Pois, 
verificamos na representação do ethos teatral do homem o 
seu duplo, ao conceber o mundo compartilhado, múltiplo em 
sua forma e uno no conteúdo de experiências.

O olhar profundo que torna invisível essa cortina de 
fumaça do mundo concreto, vê as forças depauperadas, 
diante da ruptura do “eu”. O símbolo é tautegórico – remete 
a si mesmo. A revelação do ser, mantem misteriosamente, 
o sagrado velado. O desconhecido participa como agente 
no campo do medo, refletindo na atemporalidade as 
dramatizações cênicas.

Ao ver o Teatro de Bali, Artaud, fica fortemente 
impressionado e repensa todo o sistema da linguagem teatral 
europeia, e considera o teatro balinês puro pelo grau de 
objetivação cênica, no jogo intenso de gestos, musicalidade, 
gritos, movimentos corporais e ritualizações; enfim, a criação 
de uma nova linguagem teatral.

Dessa forma, os códigos são feitos em movimentos 
e sonorizações musicais e articulados com a palavra em 
momentos específicos. A espacialidade e temporalidade 
são da ordem do inconsciente, em que a linguagem revela a 
essencialidade estética, procurada por Artaud. As celebrações 
comunicam à linguagem livre e autenticamente sensível, as 
emoções podem ser levadas até às últimas consequências 
em sua expressividade e encenados no teatro.

Esse tipo de linguagem não representa a ideia de 
hermetismo, antes suscita uma propriedade mágica e poética, 
busca a transmutação da matéria, para a libertação do espírito 
e do adormecimento. O teatro adquire uma estética mítica. O 
Belo da Crueldade arisca-se na abertura de conceitos pouco 
aceitos no teatro ocidental. Artaud lança uma tocha de fogo 
sobre o palco e incendeia o roteiro e as marcações cênicas 
convencionais, propondo uma linguagem cênica do corpo e 
da sonorização nunca vista antes.
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Na obra “Heliogabalo ou o anarquista coroado”, Artaud, 
marca a narrativa de Heliogabalo por vários fatores, dentre 
os quais, a unidade de tudo, no sentido anárquico da palavra: 
“Heliogabalo tem desde muito cedo o sentido da unidade que 
está na base de todos os mitos e de todos os nomes (...). Ter 
o sentido da unidade profunda das coisas é ter o sentido da 
anarquia”. (ARTAUD, p: 47, 1991).

O aspecto orgiástico tem em sua função, o rito da 
sacralização sexual na cultura, na religião e na arte, para 
uma sensualidade dirigida pela estética e poesia. A mítica 
dos deuses manifesta-se, com uma atmosfera dionisíaca, do 
sonho revelado, enquanto dádiva divinatória. Encontramos 
essa dinâmica na obra:

“É o sinal de um intenso extravasar 
de sexos, a que tudo o que é 
especificamente religioso, e mesmo 
o que o não é não se importa de 
misturar-se. Mas, aquilo que, para 
o Galos, é um convite à mutilação, 
era para a maior parte do provo 
um convite à fornicação. Enquanto 
novas virgens sacrificam no altar 
da lua a sua virgindade de fresca 
data, as suas santas mães, por 
um dia saídas do gineceu familiar, 
entregam-se aos curadores dos 
esgotos do templo, aos guardas das 
eclusas sagradas, que emergindo 
da treva, também por um só dia, 
vêm oferecer o seu sexo macho aos 
raios do sol exterior”. 

(ARTAUD, p: 83, 1991).

Há toda uma mítica dionisíaca envolvente, à espera 
daqueles que queiram juntar-se à narrativa cênica, da 
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personagem heroica de Heliogabalo, no templo sagrado, 
movidos pelo desejo de destruição e criação. Imagens da ordem 
do onírico trazem um texto quase – se não completamente 
– hipnótico, conduzindo o leitor a um estado de transe, 
repercutem na sensibilidade, nos nervos, nos músculos, nos 
gestos, em um movimento da força poética intencionado a 
provocar transe, em que o corpo possibilite a percepção da 
imagem energética para outra forma de comunicação distante 
da convencionalidade do teatro europeu.

Essa concepção provocou choque e criou o campo 
de tensão no teatro europeu tradicional, não somente pela 
linguagem ou valores morais e religiosos judaico-cristão, 
mas levantou uma questão fundamental ao teatro: Estaríamos 
realmente realizando uma estética teatral verdadeira nos 
padrões tradicionais europeus?

Segundo Artaud: “A crueldade é antes de mais nada 
lúcida, é uma espécie de direção rígida, submissão à 
necessidade. Não há crueldade sem consciência, sem uma 
espécie de consciência aplicada”. (ARTAUD, p: 100, 1993).

Poderia ser dito que Artaud, é contra a imitação, pretende 
destruí-la e abominar qualquer forma aristotélica de imitação, 
que aborta a consciência do homem. E também contra 
uma racionalidade teatral, dissimulada no texto escrito, 
subjugando a linguagem do não-verbal. Assim, pretendia 
libertar o teatro da realidade convencional, ficcionada, e 
o posicionar no universo do espírito da sensibilidade, dos 
sonhos, da comunicação imagética do inconsciente, de modo 
contundente, realista e eficaz.

“Assim como nossos sonhos agem 
sobre nós e a realidade age sobre 
nossos sonhos, pensamos que podemos 
identificar as imagens da poesia com um 
sonho que será eficaz na medida em que 
será lançado com a violência necessária. 
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E o público acreditará nos sonhos e não 
como um decalque da realidade; sob 
a condição de que eles lhe permitam 
liberar a liberdade mágica do sonho, 
que ele só pode reconhecer enquanto 
marcada pelo terror e pela crueldade”. 

(ARTAUD, p: 82, 1993).

O teatro apenas poderá responder à imaginação, se a 
ilusão for a verdade, e os sentimentos fortes explorarem 
não uma mera forma ilusória, mas o interior deteriorado do 
homem. A imitação do que é real, não será mais representada 
cenicamente; todavia, a cena no teatro incorporaria à 
metafísica, a partir da poesia dessa crueldade artaudiana.

Formas de imitação, em que a repetição acontece 
na ação de representar a realidade, tem em Artaud um 
sentido lato, observado pela análise desse teatro por 
Jacques Derrida: 

“É certo que a cena já não representará, 
pois não virá acrescentar-se como uma 
ilustração sensível a um texto já escrito, 
pensado ou vivido fora dela e que não 
faria mais do que repetir, cuja trama 
não constituiria. Já não virá repetir um 
presente, re-presentar um presente que 
estaria noutro lugar e antes dela, cuja 
plenitude seria mais velha do que ela, 
ausente de cena e podendo de direito 
passar sem ela: presença a si do Logos 
absoluto, presente vivo de Deus”. 

(DERRIDA, p: 153, 1971).

Nesse sentido, representar no teatro tradicional seria 
promover simplesmente o divertimento da plateia, ocupando 
o espaço vazio, ao invés de mostrar o vazio, de denunciar 
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a corrupção das paixões humanas e a abertura das frestas 
afetivas. Convocar a ilusão como presença da verdade. A 
desmitificação do processo repetitivo e imitativo tornaria 
mais claro ainda para a consciência os totens e a subsequente 
obscuridade da representação do teatro, a que estamos 
ligados em nosso cotidiano.

Em seu duplo, o teatro não significa o reflexo da imagem, 
nem a linguagem metafórica, tampouco o desdobramento 
do “eu” ou mesmo a patologia esquizofrênica. O duplo na 
escuridão percebe-se em outra realidade: aquela profunda 
dimensão dos códigos imersos no inconsciente. Entretanto, 
vale frisar, que o Teatro da Crueldade busca o ser consciente 
de si, ao invés de torná-lo inconsciente da realidade. Por outro 
lado, no caos a cena teatral constrói a ação e o espaço sem 
imitações com outras escrituras. Observado pelo próprio 
Artaud: “Eu creio que o teatro só poderá ser ele próprio no 
dia em que os autores dramáticos mudarem completamente 
sua inspiração e, sobretudo seus meios de escritura”. (ARTAUD, 

p: 80, 1995).

As concepções e experiências do Teatro da Crueldade 
em plena efervescência estética europeia contrapuseram-se 
aos ideais que se acreditava haver em um teatral tradicional 
ocidentalizado. A ideia do duplo enquanto comunicação entre 
os opostos é simbolicamente a construção da unidade do 
novo homem. 

Se em Artaud os opostos se correlacionam, e como 
proposta, fundem-se à força da cena artaudiana no teatro, 
a utilização de outras escrituras e a implicação de outras 
linguagens codificam-se, pela “peste humana”, tornando 
a crueldade o método estético teatral e o sistema de vida 
social, elevando a consciência ao seu lugar de direito, sobre 
a deterioração dos sentimentos e a perpetuação da verdade 
dissimulada, que a vida social promove, furtando nossos 
sentidos e criando na estética convencional um dos intrusos 
da consciência, comprometendo assim a condição humana.



 53 TEMA

BIBLIOGRAFIA

ARTAUD, Antonin. Heliogabalo ou o anarquista coroado. Trad.  
      Mário Cesariny. Lisboa, Assírio & Alvim, 1991.
_______________. O teatro e seu duplo. Trad. Teixeira Coelho. 
São Paulo, Martins Fontes, 1993.
_______________. Os escritos de Antonin Artaud. Trad. Claudio 
Willer. Porto Alegre, L&PM, 1986.
_______________. Eu, Antonin Artaud. Trad. Aníbal Fernandes. 
Lisboa, Hiena, 1988.
_______________.Linguagem e vida. Trad. J. Guinsburg, São 
Paulo, Perspectiva, 10971.
BRETON, A. Diccionario del surrealismo. Buenos Aires, Ed.     
     Renglon, 1987.
DERRIDA, J. A escritura e a diferença. São Paulo, Perspectiva,  
     1971.
HUIZINGA, J. Homo Ludens, Trad. João P. Monteiro. São     
     Paulo, Perspectiva, 1999.
LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno explicado às      
     crianças. Trad. Tereza C. Lisboa, Dom Quixote, 1983.
VIRMAUX, A. Artaud e o teatro. Trad. Carlos E. M. de Moura.  
    São Paulo, Perspectiva, 1978.



 54 TEMA

Pedro Scuro Neto

Brecht, nunca mais 
Introdução ao pensamento 

reacionário

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS

Teatro épico. Censura. Individualismo. Identidade.

Na estética brechtiana, a ideia de realismo não é uma categoria 
puramente artística e formal; ela governa a relação da obra de 
arte com a própria realidade, caracterizando diante desta uma 
determinada postura. O sentido do realismo designa uma atitude 
ativa, interessada, experimental, subversiva – em uma só palavra, 
científica – diante das instituições sociais e o mundo material. A obra 
de arte realista alenta e dissemina essa atitude, embora apenas de 
um modo plano ou mimético, no contexto da imitação tão-somente. 
‘Realista’ é obra na qual as atitudes realista e experimental são 
postas a prova, não só entre as personagens e suas realidades 
fictícias, mas também entre o público e a própria obra, e, não menos 
importante, entre o autor e seus recursos técnicos e materiais.

In Bertold Brecht’s aesthetics the idea of realism is not a category 
purely artistic and formal. It governs the relation of the work of 
art with reality itself, in a manner that reflects a state of mind or 
disposition before it. The meaning of realism denotes an active, 
interested, experimental, subversive – in a word, scientific – attitude 
before social institutions and the material world; the realistic work 
of art prompts and disseminates such an attitude, although merely 
in a flat or imitative manner. The ‘realistic’ work of art is that in 
which realistic and experimental attitudes are put on trial, not only 
between characters and their fictitious realities, but also between 
the audience and the work itself, and not less importantly, between 
the author and his/her own material and technical resources.

Epic theatre. Censorship. Individualism. Identity.

Autor e Texto
Author - Text

     R.TEMA          S.Paulo               nº 89            Vol. 31        Maio/Agosto, 2017      P. 54-73



 55 TEMA

BRECHT, NUNCA MAIS 
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO REACIONÁRIO

- A Luiz Carlos Maciel -

No palco, a personagem atrai pela força 
da sua função social; não por causa 
da sua relação consigo mesma ou 
com Deus, mas por sua relação com a 
sociedade. Quando se revela, sua classe 
ou posição social se revela também. 
Quando está envolvida em um conflito 
moral, espiritual ou inconsciente, ela 
entra em conflito com a sociedade 

(ERWIN PISCATOR).

“ESPERO QUE ESTE século seja o último a ver a obra de 
Bertold Brecht encenada”. Na opinião do crítico de teatro da 
revista de política e cultura considerada o baluarte do “mais 
interessante movimento intelectual dos nossos tempos, o 
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anticoletivismo1”,  nada que o dramaturgo alemão tenha feito 
inspira “entusiasmo, emoção e esclarecimento2”.  Histriônico, 
chega a dizer que Brecht jamais foi dramaturgo, apenas um 
“tonto tagarela a quem os pais disseram que zero é a nota 
máxima”, e que depois se tornou “um pregador” obcecado 
com a ideia do pecado como produto da “busca pelo lucro”. 
Uma ilusão desculpável em 1956, ano da morte de Brecht, 
quando ainda se podia imaginar que “o marxismo um dia 
triunfaria sobre o mercado”, mas agora não. Mesmo assim, 
lamenta o crítico, a peça mais famosa de Brecht, traduzida 
em 18 línguas e encenada mais de 10 mil vezes desde 1928, 
continua a ser produzida “na suposição de que o marxismo 
não só deve como precisa triunfar”.

Brecht, na verdade, realizou muito mais que a ironia 
do crítico quer nos fazer acreditar. Autor de mais de meia 
dezena de peças de teatro, muitas das quais encenou 
várias vezes, usando-as como campo de prova para teorias 
dramatúrgicas. À diferença de outros encenadores, preferiu 
demonstrar hipóteses e testar conceitos não através de 
exercícios com atores, mas nas próprias peças. Graças a 
isso, suas ideias e seu estilo se consolidaram e influenciaram 
gerações3. Criou o “o teatro mais inovador e estimulante da 
Alemanha4”, o Berliner Ensemble, sediado no mesmo lugar 
em que a Ópera dos Três Vinténs havia estreado, o Theater 
am Schiffbauerdamm. 

A peça foi crucial para a formação e a reputação de Brecht, 
assim como também o foram o marxismo e o socialismo – 
“ao ler O Capital de Marx”, disse ele, “entendi a hipocrisia da 

1-William Rees-Mogg (1978). The Times, editorial, 22 de setembro.
2-Lloyd Evans (2016). Brecht’s work won’t survive the 21st century: The Three-
penny Opera reviewed. The Spectator, 11 de junho.
3-Justin Cash (2014). Epic theatre conventions. The Drama Teacher.
4-John Rockwell (1993). Power struggle at the Berliner Ensemble. The New York 
Times, 8 de fevereiro.
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moralidade convencional e o real sentido de minhas peças5”.  
Começou a estudar marxismo dois anos antes de encenar a 
Ópera, sob a orientação da tradutora do libreto de outra ópera, 
de John Gay, estreada em Londres duzentos anos antes, que 
Brecht usou como inspiração.

Noite de estreia da versão não-musical da ‘Ópera dos Três Vinténs’, 
Žebrácká Opera, de Václav Havel, em 1975, num subúrbio de Praga

A Ópera foi o sucesso maior da cena teatral berlinense 
na década de 1930. Desde então seu impacto tem sido 
retumbante, incomodando quem procura desqualifica-la 
e à obra de Brecht. Caso típico do crítico, sobejamente 
amargurado pelo fato de uma das três mais importantes 
casas de espetáculo da Inglaterra, o National Theatre, estar 
apresentando agora uma nova montagem da Ópera6. Nela, 
assim como na anti-ópera original, de 1728, o foco permanece 
sendo a corrupta parceria entre políticos e burguesia na 
exploração e no genocídio dos povos das colônias. A 
diferença é que, na versão atual, a personagem principal, 
Macheath, vulgo ‘Mack the Knife’, é um veterano da invasão 

5-Bertold Brecht (1964). Brecht on theatre: the development of an aesthetic. Org. 
John Willett. Methuen, pp. 23-24
6-https://www.nationaltheatre.org.uk/shows/threepenny-opera
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do Afeganistão (2001-2014), assassino cruel e sedutor de 
prostitutas, que se casa com a filha do chefão da “indústria da 
esmola” na zona leste de Londres.

Outra coisa que o crítico absolutamente não entende. 
“Como pode”, pergunta ele, Mack ser um maridão frequentador 
de garotas de programa e ao mesmo tempo uma espécie de 
Mariel Mariscot? Ele mesmo responde: “Brecht não sabia 
patavina de mente criminosa e não se incomodou em preencher 
as lacunas da personalidade de Mack”. O crítico ficou tão 
espantado quanto os próprios integrantes da quadrilha de Mack, 
que no casório dão de cara com um convidado inesperado: o 
chefe de polícia de Londres. Na verdade, mais uma armação 
de Mack: o tira, também veterano de guerra colonial, o agora 
ajuda o amigo bandido a ficar fora da cadeia. Ambos, felizes 
com o reencontro em data tão festiva, entoam a “Canção dos 
Canhões” para a noiva de Mack, deslumbrada com a ilustre 
amizade do marido.

Outra coisa que o crítico absolutamente não entende. 
“Como pode”, pergunta ele, Mack ser um maridão frequentador 
de garotas de programa e ao mesmo tempo uma espécie de 
Mariel Mariscot? Ele mesmo responde: “Brecht não sabia 
patavina de mente criminosa e não se incomodou em preencher 
as lacunas da personalidade de Mack”. O crítico ficou tão 
espantado quanto os próprios integrantes da quadrilha de Mack, 
que no casório dão de cara com um convidado inesperado: o 
chefe de polícia de Londres. Na verdade, mais uma armação 
de Mack: o tira, também veterano de guerra colonial, o agora 
ajuda o amigo bandido a ficar fora da cadeia. Ambos, felizes 
com o reencontro em data tão festiva, entoam a “Canção dos 
Canhões” para a noiva de Mack, deslumbrada com a ilustre 
amizade do marido.

“No exército não te dão a mínima/ e te põem a marchar/ 
desde a África, à Ásia e às Américas/ Soldados dependem de 
seus rifles e seus canhões/ / E se têm a chance de se defrontar/ 
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com outra raça, negra ou amarela/ Elas a cortam em pedacinhos/ 
para fazer bife tártaro”.

À ópera de Gay, Brecht e o compositor Kurt Weill 
incorporaram recitativos, canções e outras modalidades 
populares de espetáculo. Preservaram, porém, a sátira ao 
lirismo romântico e aos finais felizes da composição operística 
comercial, que por bastante tempo o cinema de bilheteria 
aproveitou. Na Ópera, sem esperança de se livrar da forca, 
o protagonista se queixa do destino e pergunta se existe 
alguma diferença “entre roubar um banco e ser dono dele, 
entre arrombar o prédio da Bolsa e jogar no mercado de ações, 
entre matar um trabalhador e dar-lhe um emprego”? Nesse 
preciso momento surge o homem que condenou Mack, e diz: 
“nesta ópera não vai prevalecer a justiça, mas a misericórdia”. 
É a deixa para um mensageiro a cavalo adentrar o palco e 
anunciar que por “intervenção divina”, isto é, da rainha, o vilão 
foi perdoado e recebeu título de nobreza, castelo e pensão 
vitalícia. Todo o elenco se reúne e canta que não adianta 
castigar, pois a vida em si já é dura demais7.

O final da ópera de Gay é menos elaborado, mas igualmente 
feliz, embora não tão “político”. Informado de que engravidara 
quatro mulheres da vida, Macheath dispensa a misericórdia 
dos poderosos e escolhe a forca. A plateia, no entanto, não 
se conforma, insiste no final feliz e o criminoso é perdoado. 
Todos, incluindo os espectadores, dançam e celebram o 
casamento a partir do mesmo ponto em que a peça começou. 
Na versão brasileira (Ópera do Malandro, de 1978), de Chico 
Buarque, que de fato não é dramaturgo, “a solução é mais 
drástica, porém menos cínica: João Alegre [o narrador da peça] 
é chamado para providenciar às pressas um final feliz. O que 
em Brecht é um propositado exagero que desperta a plateia 
para a realidade do teatro, na Malandro soa apenas com uma 
forma de encerrar os trabalhos mais cedo8”.
7-https://www.youtube.com/watch?v=oeVx5vQVtvs
8-Ruy Castro, Só Deus sabe até onde o Chico acertou. http://www.chicobuarque.
com.br/critica/mestre.asp?pg=opera_critica.htm
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O ‘SOVIETE DRAMATÚRGICO’  
A formação de Brecht teve muito a ver com um ‘soviete’ 

ou ‘coletivo dramatúrgico’, do qual fez parte junto com o 
produtor Erwin Piscator, que o nazismo obrigou a exilar-
se na União Soviética, depois na França e finalmente nos 
Estados Unidos. Em Nova York dirigiu peças na Broadway 
e deu aulas na New School of Social Research para Harry 
Belafonte, Marlon Brando, Tony Curtis, Ben Gazzara, Walter 
Matthau, Rod Steiger, Eli Wallach, Tennessee Williams, entre 
outros9. Piscator insistia que a encenação deve privilegiar 
a generalização e não temas privados, enfatizar o “típico 
em vez do especial, a causalidade em vez do acidental, a 
construção no lugar do decorativo, por a razão no mesmo 
nível da emoção, e substituir a sensualidade pelo didatismo, 
e a fantasia pela realidade documentária10”.

As inovações que Piscator propôs foram 
desenvolvidas sistematicamente desde as 
primeiras encenações. As mais relevantes 
foram a introdução da figura do narrador/
comentarista; utilização de projeções simples 
e múltiplas de filmes, documentários e 
desenhos animados; instalação de cenas 
simultâneas e cenas que decorrem ao 
longo do tempo; experimentação pioneira 
do teatro de luz e de tapetes rolantes, 
elevadores e dispositivos cenográficos11.

A corrente dramatúrgica em que Piscator, Mayakovsky, 
Meyerhold e notadamente Brecht se inseriram, o teatro 
épico, revolucionou o drama clássico, em particular devido 
ao gestual e outras inovações estéticas sintetizadas, 
desenvolvidas e popularizadas através do teatro brechtiano, e 
9-John Willett (1978). The theatre of Erwin Piscator: half a century of politics in the 
theatre. Methuen.
10-Citado por Willett (1978), p. 107.
11-Citado por Willett (1978), p. 107.
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da ênfase na “relação do autor com a realidade, de modo que 
o teatro agisse no processo de formatação da sociedade”. 

O tradicional, embora estéril dualismo entre ‘forma e 
conteúdo’ foi substituído pela tríade conteúdo (material) – 
forma (técnica) – função (consequências, encaradas como 
produtos do ambiente físico e social) em que tais elementos 
jamais convergem para formar um todo homogêneo. 
Daí a maneira, por exemplo, “como Brecht encerra sem 
desfecho convencional, sem que os problemas se resolvam 
simplesmente porque a peça chegou ao fim12”.

O conceito de função afeta radicalmente 
a dramaturgia de Brecht, que não se 
conformava, como Tolstoy, por exemplo, com 
a inquestionável omnisciência do autor no que 
concerne à realidade apresentada. Focado na 
relação do autor com essa realidade, ele vê 
certos eventos e determinadas atitudes, e as 
utiliza como pontos de partida. No seu teatro, 
segundo Walter Benjamin, diferentemente 
do mundo real, as ações e as tentativas das 
personagens têm “um começo e um fim 
definíveis”, formam um conjunto em dinâmico 
estado de fluidez, cuja interrupção constitui 
uma das principais preocupações do teatro 
épico.
 Na estética brechtiana a ideia de realismo 
não é uma categoria puramente artística e 
formal; ela governa a relação da obra de arte 
com a própria realidade, caracterizando uma 
determinada postura diante da mesma. O 
sentido do realismo designa uma atitude ativa, 
curiosa, experimental, subversiva – numa 

12-Eugenia Vasques (2003). Piscator e o conceito de ‘teatro épico’. Escola Superior 
de Teatro e Cinema de Lisboa, p. 14.
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palavra, científica – diante das instituições 
sociais e o mundo material; a obra de arte 
realista alenta e dissemina essa atitude, 
embora meramente de um modo plano ou 
mimético, no contexto da imitação tão-
somente. A obra de arte ‘realista’ é aquela 
na qual atitudes realista e experimental são 
postas a prova, não só entre as personagens 
e suas realidades fictícias, mas também 
entre o público e a própria obra, e não menos 
importante, entre o autor e seus próprios 
recursos técnicos e materiais13. 

A arte não é um espelho para refletir, mas um buril para 
lavrar a realidade. 

(Brecht)

No teatro épico a principal preocupação 
são as atitudes das pessoas umas com as 
outras, quando essas atitudes têm significado 
histórico e social. O teatro épico trabalha 
com cenas em que as personagens agem 
revelando as leis que regem a conduta das 
pessoas. A preocupação do teatro épico é, 
portanto, eminentemente prática.
                                                                (Brecht)

FORMAS DRAMÁTICAS14 
Drama clássico - Drama épico

13-Cf. Fredric Jameson (2007). El debate entre realismo y modernismo. Reflexiones 
para concluir. (http://www.youkali.net/Youkali7-7clasico-FredricJameson.pdf)
14-Pedro Scuro Neto (2004). Sociologia ativa e didática. Um convite ao estudo da 
ciência do mundo moderno. Saraiva, p. 88.
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DRAMA CLÁSSICO

Ativo (“maior que a vida”)
Espectador envolve-se 

na ação
Encerra a 

atividade do espectador
Faz o espectador 

vivenciar sensações
Ênfase no evento

O espectador é envolvido 
em algo

Sugestiona
Sentimentos não variam
Espectador é colocado 

no centro
Espectador participa 

da ação
Ser humano é algo 

supostamente familiar
Ser humano é imutável
Interesse centrado no 

desfecho da trama
Uma cena conduz à 

seguinte
Tensão crescente
Progressão linear

Evolução
Homem estático

Consciência determina 
o ser

Sentimentos

DRAMA ÉPICO
Narrativo

Espectador 
torna-se observador

Suscita a 
atividade do espectador

Força o espectador 
a tomar decisões

Ênfase em uma certa 
imagem do mundo

O espectador é colocado 
em oposição

Argumenta

Sentimentos exacerbados 
levam ao entendimento

Espectador permanece à 
parte

Espectador pondera

Ser humano é objeto de 
investigação

Os efeitos mudam o ser 
humano

Interesse no desenrolar 
da trama

Cada cena tem importância 
em si mesma

Montagem
Progressão espiral

Saltos
Homem como
 um processo

Existência social 
determina consciência

Relacionamentos
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Brecht  achava que o drama tradicional, que frequentemente 
apelidava de ‘aristotélico’, era ilusionista, hipnotizava o 
espectador, colocava-o num estado que comparava ao de 
um “drogado”, e, assim, impedia o seu entendimento. Na 
verdade, é a Poética de Aristóteles que distingue, na poesia 
de seu tempo, os três gêneros que a estética literária iria 
posteriormente estabelecer: o lírico, o épico e o dramático. 
No lírico, o poeta expressa o seu eu; no épico, narra eventos 
do passado mítico; no dramático, mostra o curso atual de 
uma ação que é testemunhada pelo espectador. 

O que Brecht chamava de ‘aristotélico’ era simplesmente 
o dramático, que conduz o espectador à hipnose, o que, 
na opinião de Brecht, podia ser corrigido através de um 
teatro narrativo, distanciado, que manteria o espectador 
desperto, consciente e, portanto, capaz de raciocinar, 
julgar a sociedade. Servindo-se da própria terminologia de 
Aristóteles, chamou esse teatro de ‘épico’, uma contradição 
entre termos, mas que indicava o sentido do novo teatro que 
Brecht queria construir: “um teatro para a idade científica”, 
em que a narração e o conhecimento racional substituem a 
emoção, a magia, a hipnose, a alucinação, do tipo produzido 
por drogas, do drama tradicional15. 

A proposta dessa forma ou movimento dramático é 
despertar no espectador a vontade de mudar a realidade, 
porém preservando uma postura crítica e racional mediante 
distanciamento entre público e ação. Algo que não foi, nas 
palavras de Piscator, criação isolada de Brecht ou de qualquer 
outro membro do ‘soviete’, mas resultado da “terrível 
experiência da guerra, do desespero da inflação e das lutas 
sociais do pós-guerra”. Daí o movimento poder se chamar 
teatro ‘épico’, ‘político’ ou ‘dialético’ - nome preferido por 
Brecht, por causa dos conflitos em que as personagens se 
envolvem, e que em situações extremas contribuem para

15 - Luiz Carlos Maciel (2016). Comunicação pessoal.
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elucidar, na prática, a verdade (ou seja, segundo Marx, a 
realidade e o poder). Consequentemente, conclui Piscator, 
considerando que “toda peça e produção acaba se tornando 
uma confissão, se fosse preciso dar nome ao movimento o 
mais adequado seria teatro confessional16”. 

ATORES OU SÓ OBSERVADORES?
Ainda hoje, em particular nos Estados Unidos, onde apesar 

dos pesares o impacto do ‘soviete dramatúrgico’ tem sido 
considerável, a técnica confessional ainda é aplicada. Uma 
das modalidades é o monólogo auto revelador da personagem 
que reflete e ironicamente desvela conflitos, contestando a 
certeza do seu próprio discurso. Outra é o desempenho solo de 
múltiplos papéis, em que através da confissão se estabelecesse 
uma “ponte” entre diferentes gêneros17. Essas e outras 
modalidades fazem referência direta à demolição da “quarta 
parede”, o rompimento proposto por Brecht da ilusão teatral 
que mantém o espectador passivo diante da ação representada 
pelo encenador, o único “que sabe”. Avesso a melodramas, 
escapismo e enredos manipulativos, mesmo se por meio 
deles se consegue reproduzir fielmente os sentimentos e o 
“pedacinho da história” que existe em cada um de nós18, Brecht 
insiste em estimular na plateia, fora dos quadros da encenação, 
o pensamento autônomo, o entrosamento e a compreensão.

O ser humano vai ao teatro para ser arrebatado, cativado, 
impressionado, elevado, horrorizado, emocionado, mantido em 
suspense, liberto, divertido, movido, transplantado para outro 
tempo, e abastecido de ilusões. Nada disso é arte, a menos que 
se proponha ser. (Brecht)

16-Citado por Vasques, 2003: 19.
17-John Brockway Schmor (1994). Confessional performance; postmodern culture 
in recent American theatre. Journal of Dramatic Theory and Criticism, edição de 
outono
18-Svetlana Aleksievitch (2016). A guerra não tem rosto de mulher. Companhia das 
Letras, p. 19.
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A perspectiva “pós-moderna”, sempre de acordo com 
esse espírito, vai ainda mais longe, rompe até mesmo 
com a ilusão do evento “real”, problematizando não só as 
características que definem a pessoa ou personagem, mas 
a própria noção de identidade – ou seja, o entendimento 
acerca de quem somos e quem os outros são, assim como, 
reciprocamente, o entendimento deles acerca de si mesmos 
e dos demais. Qualidades ou condições carregadas de 
conotações sociológicas e psicológicas, cada vez mais 
insuficientes para conter a dispersão do ser em um mundo 
em que praticamente nada mais pode manter os próprios 
contornos, muda velozmente, radicalmente transformando 
a experiência do ser. 

No mundo em que vivemos, a identidade perdeu as 
referências, deixou de ter bases estáveis, de produzir “laços 
inquebráveis” de consequências duradouras, de requerer 
deveres mútuos e obrigações recíprocas “para sempre”, e 
já não pode mais ser explicada dizendo simplesmente que 
é “múltipla” ou está “fragmentada”. Identidade tornou-se 
essencialmente uma questão de opção não necessariamente 
consistente e racional19. 

Em uma cultura de consumo identidade 
é questão de escolha, de estilo ou 
comportamento; mais que uma questão 
de qualidades intrínsecas, morais ou 
psicológicas, ela é um jogo baseado em 
entretenimento, aparências, imagens 
e consumo. Sua natureza maleável 
e voluntária se expressa igualmente 
na porosidade do estilo de vida das 
comunidades ou dos grupos que 
permitem que as pessoas entrem 
e saíam quando bem entenderem. 

19-Zygmunt Bauman (1996). From pilgrim to tourist – or a short history of identity. 
In Questions of cultural identity (Stuart Hall & Paul du Gay, org.), Sage.
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O elemento escolha, para Zygmunt 
Bauman, confirma a qualidade estética 
da identidade na contemporaneidade: 
nossas identidades precisam ser criadas, 
da mesma forma como as obras de arte 
também o são20.  

A analogia entre vida em sociedade e desempenho no 
palco é antiga. Na dramaturgia de Shakespeare, por exemplo, 
a partir do sentido de ‘papel’ – originário da dramaturgia 
grega, e de persona (‘máscara’ em latim) – concebe-se “o 
mundo inteiro como um palco” em que “todos, homens e 
mulheres, sem exceção, somos meramente atores”, com 
“nossas próprias entradas e saídas de cena”, e vidas em cujo 
“decorrer desempenhamos diversos papéis”. Uma analogia 
vigorosa e adequada, mas assim mesmo retórica, impedindo a 
compreensão de algo mais importante: a ação desenrolada no 
palco é só ilusão, imitação da vida, não importa quão plausível 
seja, ao passo que a ação social é sempre real e consequente.

Nesse aspecto, não admira que a ópera de John Gay ter 
sido censurada e proibida por decreto – o ‘Licensing Act’, de 
1737, que a Inglaterra só revogou em 1968 – por conta do seu 
conteúdo ousado e óbvia referência a políticos corruptos, 
porque mostrava criminosos e prostitutas conversando como 
gente da alta sociedade, nobres piores que ladrões, e bandidos 
com suas próprias monarquias, igrejas e parlamentos. 

O decreto de 1737 obrigou as casas de espetáculo a 
exibirem peças menos atuais, sem explícito conteúdo político. 
Com isso cresceu enormemente o prestígio de autores como 
William Shakespeare, até então considerado um poeta como 
tantos outros. O mesmo no que tange à ênfase em obras 
“seguras”, comédias sentimentais, melodramas, e até mesmo 
shows de marionetes.

20-Cf. Romana Byrne (2013). Aesthetic sexuality: a literary history of sadomasoch-
ism. Bloomsbury, p.53.
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Essa constrangedora circunstância, propiciada pela 
espúria parceria que viabilizou o colonialismo inglês, só 
pode ser superada (confirmando a opinião de Piscator) 
depois de uma outra grande guerra e outra vez em 
consequência de lutas sociais intensas. Superação que 
mais uma vez envolveu jovens autores desiludidos com os 
costumes ortodoxos, com a censura e o estilo “sensato” de 
produzir, fartos das desigualdades sociais, do belicismo, da 
arrogância e da hipocrisia. 

Sob o regime da censura nas artes cênicas, um desses 
dramaturgos – que a imprensa reacionária chamava de 
“jovens raivosos” – certa feita expressou sua revolta em um 
texto que chamou de “Carta aos meus compatriotas”, porém 
mais conhecido como ‘Maldita seja, Inglaterra’:

Esta é uma carta de ódio. Ódio a vocês meus 
compatriotas. Ódio a todos cujas mãos sujas 
e criminosas profanam e levam o meu país 
cego, anêmico e traído à morte. Não posso 
sequer dizer “prezados compatriotas”, pois 
estaria pecando contra o ódio que sinto por 
quem assassinou a minha pátria e na minha 
mente deixou pouco além do desejo de morte. 
Eu os odeio e a todos que os toleram. Não com 
a raiva que vocês gostam de escarnecer, mas 
com o ódio que resiste à morte, neste mundo 
moribundo que vocês aprontaram para nós. 
Tenho medo da morte, mas não tanto quanto 
odeio vocês, a vocês tão-somente e a todos 
que deixam que vocês continuem vivendo, 
funcionando e prosperando. A intensidade 
do meu ódio por vocês só se equipara à 
única satisfação que deixaram em mim: 
minha fantasia preferida é vê-los fritando nas 
cadeiras que democraticamente conquistaram 
no parlamento, de preferência junto com todos 
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aqueles que democraticamente colocaram 
vocês nesse lugar. Vocês me ensinaram a 
odiar, aperfeiçoaram meu ódio e o tornaram 
o que é agora, que me faz seguir em frente 
e dizer “maldita seja, Inglaterra! Você que 
apodrece e logo vai desaparecer”. Meu ódio 
é tudo que posso oferecer. A vocês que não 
se incomodam com ele, pois são intocáveis. 
Intocáveis, impossíveis de ensinar e de 
impregnar. Se em vez do meu ódio, a vocês 
tivessem oferecido o coração de Jesus Cristo, 
vosso Senhor e Salvador – não o meu – vocês 
torceriam o nariz ao sentir o cheiro de carne 
podre. Pois esse é precisamente o tipo de gente 
que vocês são. Acreditem. Com ódio profundo 
e sincero, do seu compatriota, John Osborne21. 

Valeria como texto de personagem teatral, não fosse o 
frisson que causou em seu país, qualificado de “traição” por 
quem a carapuça serviu. Concretamente, tinha a intenção 
de responder a uma declaração do líder espiritual da 
Igreja Anglicana – na mesma linha dos homens-bomba do 
terrorismo de hoje em dia: “o pior que pode acontecer no 
caso de uma guerra nuclear é muitos [80% da população] 
irem deste mundo para o próximo, para onde terão de ir de 
um jeito ou de outro22”.  

Desde então, a “carta” tem sido periodicamente lembrada 
em críticas à vida privada do autor, incluindo “denúncias” 
ao fato de ter sido redigida “entre oliveiras”, em uma 
confortável casa de campo no sul da França23. A crítica mais 
recentemente foi a de um colunista que a qualificou de reação 
típica, porém “ocasional” de intelectuais interessados em 

21-John Osborne (1961). Tribune, 18 de agosto.
22-Christopher Logue (1999). One quick push for paradise. The Guardian, 28 de 
agosto.
23-John Heilpern (2006). A patriot for us. Chatto & Windus.
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malhar o país. Aproveitou para justificar a pífia saída da União 
Europeia, dizendo que seus compatriotas são “usualmente 
apenas espectadores, não estão habituados à ideia de ser 
participantes em crises ou tragédias nacionais. As grandes 
só acontecem no estrangeiro24”. 

Todos esses disparates refletem os sentimentos de culpa 
não só a “carta” despertou como também antes dela a peça 
Look Back in Anger, uma metáfora sobre alienação conjugal, 
do mesmo dramaturgo que, nas palavras de Alan Sillitoe, “não 
contribuiu para o teatro inglês, plantou nele uma mina terrestre 
que o arrasou quase por inteiro”. 

Osborne, assim como Harold Pinter, Kingsley Amis e tantos 
outros, todos desiludidos com o confuso cenário político da 
Inglaterra e a cultura desse “brejo de águas estagnadas” 
(segundo William Wordsworth, o maior poeta do país), foram 
e ainda são chamados de “jovens raivosos”. 

A intenção é menosprezar suas obras e de tratá-los 
como inconsequentes, na suposição de que ser reacionário 
é consequência natural da maturidade. Daí adjetivos como 
“inúteis ... bebês de fralda ... instrumentos do comunismo ... 
traidores da rainha ... ”, usados para designar, por exemplo, 
os opositores da guerra nuclear nas décadas de 1950 e 1960. 
Na época, o grande filósofo e matemático Bertrand Russell, já 
com 89 anos, foi condenado por liderar uma passeata contra a 
guerra nuclear e do juiz ouviu dizer ao pronunciar a sentença: 
“É triste, my lord, ver um homem da sua idade tomando parte 
em tais atividades”. “Foi para salvar a sua vida, excelência”, 
respondeu Russell25.

UM HOMEM É NENHUM
Na Inglaterra, à exceção de Harold Pinter provavelmente, 

nenhum autor rebelde foi tão radical quanto Brecht na 
24-Ian Jack (2016). Damn you, England, for making us wonder whether we belong 
here. The Guardian, 2 de julho.
25-The Guardian (1999), 28 de agosto.
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experimentação com técnicas dramatúrgicas e estilos 
literários. Todos, porém, assim como Brecht foram e 
continuam a ser tratados pela crítica reacionária do mesmo 
jeito grotesco. Caso do crítico a que nos referimos no 
início deste artigo. A razão é o declínio, irregular, porém 
constante, da cultura reacionária. O que levou, por exemplo, 
Laurence Olivier, representante máximo da “nobreza” do 
teatro shakespeariano, a desempenhar um dos papéis mais 
bem-sucedidos de sua vida protagonizando, a pedido dele 
mesmo, uma peça de John Osborne – que ainda assim 
seguiu criticando por fazer “teatro ruim” e pela obra “não 
patriótica26”! 

Contudo, malgrado o seu caráter perverso, estaria 
efetivamente declinando essa cultura que o barão Olivier 
tão ostensivamente encarnava? Como então explicar as 
vastas multidões que alucinadas continuam fluindo em 
busca do consumo de ilusões baratas, ou por outro lado a 
quantidade de eleitores, de todas as classes sociais, que 
vota não só na direita, mas até mesmo em energúmenos 
reacionários? Comportamentos que têm pouco ou nada 
a ver com liberdade, “Estado mínimo” ou combate à 
corrupção, mas sim com esforços para manter a realidade 
e o poder (ou seja, a verdade) sob controle.

Para isso contribuem todas as “frações de classe” sem 
função produtiva e que de uma forma ou de outra tentam 
se vincular ao poder – desde ralés do tipo retratado nas 
óperas de Gay e Brecht a “hedonistas decadentes” e “ramos 
arruinados e aventureiros” das classes dominantes27. 

Nesse sentido, desde o ‘nível macro’ exerce um papel 
determinante o poder imperial que, ademais da capacidade 
de destruição de sua força bélica conta com o soft power28, 
26-Heilpern (2006).
27-O 18 brumário de Luís Bonaparte, Boitempo, 2011, capitulo V.
28-Joseph Nye Jr. (2004). Soft power: the means to success in world politics. Publi-
cAffairs.
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a hegemonia ideológica produzida por “Hollywood, Harvard, 
Microsoft, e Michael Jordan”, que repercute nos mais 
longínquos rincões da terra. Exemplo é o discurso que insiste 
em deslocar o eixo da cultura social e política, da luta de 
classes para o confronto entre “individualismo e coletivismo: 
o conflito político fundamental do nosso tempo”.

Com isso, almeja-se remover a ênfase em relações 
interpessoais e nos interesses, objetivos e consequências 
das classes, grupos, povos e nações, e substituí-la pela 
“autonomia econômica, política e social do indivíduo”. Com 
isso, procura-se justificar questionamentos do tipo: “como 
afirmar que a vida do indivíduo lhe pertence e não ao grupo, 
à comunidade, à sociedade, ou ao Estado, se o setor público 
continua crescendo e absorvendo tudo, gastando mais e 
mais do nosso dinheiro em programas sociais, sustentando 
empresas, interferindo nas nossas vidas e nos nossos 
negócios de forma cada vez mais onerosa”?

O problema real aqui não é o “coletivismo”, mas o 
fato de a sociedade moderna, liberal e capitalista, não 
ter indivíduos, mas “vidas subjetivas ligadas ao destino 
de ‘homens médios’, indiferenciados, que em si mesmos 
reproduzem o tipo genérico29”. Nessa sociedade, todas as 
instituições, não apenas os grupos, as comunidades e os 
Estados, são concebidas para constantemente colocar em 
questão a identidade do “indivíduo” idealizado, desintegrá-
la, torná-la intercambiável e depois descartável – caso 
explícito da transformação forçada de Galy Gay, um civil, 
num perfeito soldado, na peça Um Homem é Um Homem 
(1926), de Brecht. Não admira que diante desse contexto ele 
tenha insistido em afirmar que o individualismo não passa de 
perigosa “ficção”, e que já em suas primeiras peças cuidasse 
para que as personagens se envolvessem em relações e 
circunstâncias múltiplas e contraditórias. Nisso, os críticos 

29-Cf. Scuro (2004), p. 86.
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reacionários sempre viram uma prova dele ser um expoente 
do “coletivismo”, um marxista a ser ferozmente combatido. 

Na verdade, sua trajetória como dramaturgo já estava 
praticamente definida antes de se tornar marxista; desde 
o começo encarou o individualismo como um “produto 
decadente”, uma ameaça periodicamente reciclada para ser 
usada como arma na luta de classes. Por exemplo, sua peça 
Baal (1918), que conta a história de um individualista que 
recusa ser a sua própria revolução, foi escrita como resposta 
ao drama expressionista, O Solitário (Der Einsame), de um 
futuro teatrólogo nazista.

“De Aristófanes a Shakespeare, os dramaturgos 
frequentemente se concentraram em heróis 
com muitas faces, mas somente Brecht é 
claro e consistente nesse sentido: suas 
personagens são mutáveis, e o crescimento 
ou desenvolvimento delas resulta de um 
processo osmótico que dificulta afirmar 
onde termina a individualidade e começa a 
coletividade, e vice-versa30”.  

Em outra peça, igualmente anterior à Ópera, Brecht 
diz que “um homem é nenhum; outro precisa se dirigir a 
ele” (einer ist keiner, es muss ihn einer anrufen). E explica 
essa conexão na peça seguinte, por meio de um verso: 
“Sete homens construíram minha máquina em San Diego/ 
Frequentemente trabalhando turnos de vinte e quatro horas/ 
E alguns metros de aço/ O que eles fizeram foi suficiente para 
mim/ Eles trabalharam, e eu/ Sigo trabalhando; não estou 
sozinho, nós somos/ Oito, pairando aqui”.  

30-William E. Gruber (1994). Missing persons: essays on character and character-
ization in modern drama. University of Georgia Press, p. 41-42
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Estudos a respeito da cultura cigana vêm ganhando 
destaque desde 2003 (UNESCO, 2003). No entanto, 
análises sobre os ciganos brasileiros, não raro, 

são generalizações impróprias que não correspondem à 
diversidade cultural, social e étnica que os caracterizam. A 
tentativa em buscar um “padrão cigano”, pode estar associada 
ao pouco conhecimento e/ao “estigma” (FERREIRA, 1999) 
que as “artes divinatórias” (BAÇAN, 1999) despertam.

Um dos problemas comuns que os pesquisadores 
enfrentam, no Brasil, é o volume reduzido de obras que tratam 
da questão cigana e a pouca confiabilidade dos trabalhos 
difundidos pelas redes sociais, muitos dos quais, reduzem 
a cultura cigana à dança, à música e à vida nômade. Neste 
sentido, há que se destacar que nem todo cigano vive em 
acampamentos e que muitas ciganas deixaram as artes 
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Planejamento; graduada em Ciências Sociais e Pedagogia; autora desde 2000 e consultora 
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Nenhuma cultura pode ser totalmente 
extinta sem que ocorra o 

extermínio de toda a população.
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divinatórias, por questões religiosas (DOMICIANO et.al., 
2010). 

Assim, o objetivo deste breve estudo, é indicar 
possibilidades de pesquisa, considerando a diversidade da 
cultura cigana e sua interação com a cultura brasileira. Para 
tanto, faz-se necessário identificar se há um processo cultural 
de “formação identitária” (MAGANO, 2012) que diferencie os 
ciganos do Brasil dos demais ciganos, e se houver, qual é a 
característica fundamental deste processo.

Não é pretensão, desse artigo, revelar todos os meandros 
da cultura cigana, mas indicar caminhos para rompermos 
com o preconceito e tratarmos os ciganos brasileiros com o 
respeito que merecem. Lembrando que:

A denominada Lei Caó (Lei 7.716/89) veio penalizar 
apenas os crimes decorrentes de raça ou cor, todavia, o 
artigo 1º foi revogado pela lei 9.459/97 que passou a ter nova 
redação, qual seja: Art. 1º Serão punidos, na forma desta 
Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (Souza, 
2015, online).

Para fundamentar o presente estudo, serão utilizados os 
conceitos políticos de nação, povo e território e os conceitos 
antropológicos de aculturação, isolamento, ressurgimento, 
identidade e pertencimento. Para não incorrer em erro, evitou-
se a nomenclatura tribos como referência aos três grandes 
grupos ciganos residentes no Brasil (Rom, Sinti, Calón), e clãs 
como referência aos subgrupos Rom (Kalderash, Matchuaia, 
Lovara, Curara e outros). Justifico a opção de não privilegiar 
tais conceitos, considerando que as interações familiares 
entre os ciganos merecem um estudo exclusivo.

É importante destacar que as informações, aqui 
disponibilizadas, foram obtidas por meio de pesquisa 
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bibliográfica e complementadas pela observação participante 
(Gil, 2008). No entanto, é fundamental esclarecer que ainda 
conhecemos muito pouco da riqueza e diversidade cultural 
cigana e que muito teremos que estudar para garantir o 
reconhecimento do valor cultural mantidos nos grupos e 
subgrupos de ciganos brasileiros.

2 - DO PERTENCIMENTO À ‘CIGANIDADE’

Ao reconhecer que “na expressão de sentido político, 
povo são as pessoas (indivíduos) que convivem em um 
determinado espaço físico sob um sistema de organização 
política e administrativa” (PELLEGRINO, 2000, p.170), os 
ciganos que estão no Brasil são parte integrante do povo 
brasileiro e não um povo a parte. Pois, o território que 
vivem é brasileiro e estão submetidos às normas política-
administrativas do Estado Brasileiro. No entanto, ciganos 
que por ventura estejam em condição de isolamento, estes 
sim, podem ser considerados um povo específico submetido 
a normas sociais e de ocupação do território que não 
correspondem às brasileiras.

Estudos sobre memória e identidade coletivas indicam 
que nação é “o resultado de um esforço que se dá no campo 
da cultura para a construção de sentimentos de pertencimento 
grupal que sejam capazes de dar legitimidade ao aparato 
político e administrativo do Estado...” (SILVA, 2007, p.3). 
Frente ao conceito de nação, nos deparamos com a segunda 
dificuldade para classificar os ciganos do Brasil. Pois, o 
aparato político e administrativo é brasileiro; mas, o sentimento 
de pertencimento conecta-os à ancestralidade cigana.

Considerando o conceito de nação, povo e território, faz-
se necessário um alerta: usar o singular para fazer referências 
aos ciganos pode levar a erros de interpretação. Pois, os 
ciganos pertencem a vários grupos que se subdividem 
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em subgrupos, sendo que o que carregam em comum é o 
histórico de perseguição e a segregação, além de símbolos 
e valores preservados culturalmente. 

Um dos símbolos mais significativos da cultura cigana é a 
bandeira:

 

Figura. 1 Bandeira Cigana Oficial (VDR Bandeiras, 2016)
Figure.1 Official Gypsy Flag (VDR Bandeiras, 2016)

A respeito da Bandeira Cigana, Borges (2015, p.23-24) 
esclarece que:

A Roda Cigana em Vermelho é a representação 
do movimento da vida, a mudança de lugar, 
o ciclo da vida, o mundo, a roda de uma 
carruagem e o elemento fogo que representa 
a força da transformação e renovação. O Azul: 
Representa o céu, a liberdade e a conexão com 
o Divino. Transmite a imensidão do Universo, 
conhecimento e grandeza que existe acima 
de nós seres humanos que desconhecemos 
muitas vezes, mas que tanto nos fascina. O 
Verde: Representa a terra, a natureza, o solo. O 
sentimento profundo de respeito pelo caminho 
a trilhar, a força da cura e prosperidade é 
forte para um coração Cigano que acredita 
que tudo o que se planta, deve-se semear 
e colher para assim o ciclo estar completo. 
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A descrição de Borges (2015) evidencia a natureza 
dinâmica da cultura cigana (liberdade e transformação), 
sendo que a roda representa o movimento, ou seja, ciclos. 
Neste contexto, a ideia de recomeço opõe-se ao conceito 
de finitude, sendo que o início e o fim são expressões 
coincidentes nos processos cíclicos. Assim, a explicação 
do constante ressurgimento da cultura cigana pode estar 
no “conjunto das crenças e sentimentos comuns à média de 
seus membros” (DURKHEIM, 2004, p.50) representada por 
símbolos circulares.

Frente à inexistência de um Estado e de um território 
cigano, é correto entender que o cigano que está no Brasil 
é brasileiro que, como tantos, têm seu próprio modo de ser 
e existir e de manter pujante o sentido de “pertencimento” 
(HALL, 2006).  O que há de incomum no Brasil, é o fato de alguns 
“não ciganos” se reconhecerem como ciganos e partilham 
do mesmo sentimento de pertencimento. Assim, o desafio 
imposto aos estudiosos da cultura brasileira é identificar o 
viés que impulsionou o sentimento de “ciganidade” (CAIRUS, 
2015) partilhado por muitos brasileiros oriundos de matrizes 
culturais diferentes.

No Brasil, a cultura cigana foi incorporada e modificada 
por sucessivos processos de “aculturação” (GOW, 2003), 
sendo que aqueles que vivem em acampamentos ainda 
guardam traços da vida nômade e explicam sua unidade 
de forma muito semelhante às tribos antigas de Israel, ou 
seja, as “uniões nômades explicam sua unidade e origem 
genealogicamente, isto é, unindo por laços de parentesco 
(muitas vezes fictícios) personagens em uma determinada 
história” (SCHMIDT, 1981, p.176). 

Em função do valor da origem genealógica, a ancestralidade 
é um elemento significativo para todos os descendentes de 
ciganos. No entanto, é difícil definir com precisão a matriz 
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sociocultural de origem, pois não há consenso entre os 
historiadores e nem entre os ciganos a este respeito.

3 - CICLOS DE MARGINALIDADE
E PRESTÍGIO.

Registros oriundos de Portugal indicam que os ciganos 
foram enviados ao Brasil como degredados (COSTA, 1998) 
- exilados compulsórios. E por similaridade, ou ignorância, 
o conceito de degredado foi traduzido como degradado - 
corrompido ou degenerado. Neste sentido, muitos brasileiros 
ciganos foram tratados como degenerados e corruptíveis. 
Esta imagem estereotipada impulsionou um processo muito 
perigoso para os ciganos, pois estes foram perseguidos e 
segregados.

Para evitar as perseguições sucessivas, muitos ciganos 
utilizaram a mesma estratégia dos judeus convertidos ao 
catolicismo, que por imposição sociopolítica assumiram um 
nome português e cumpriram as obrigações junto a Igreja 
Católica (Batismo e Casamentos com “cristãos-velhos”).  
Mas, nem todos os ciganos aceitaram esta condição e 
se mantiveram em permanente movimento, no território 
brasileiro. Aqueles que cederam à pressão do governo 
português e da Igreja Católica assumiram uma postura 
atípica, pois interpretaram as Leis da Coroa e da Igreja por 
meio da cultura e valores ciganos. 

A aceitação ou não das imposições vindas de Portugal 
pode ter promovido a primeira cisão entre os ciganos no 
Brasil, formando dois grandes grupos de oposição: os 
sedentários, adaptado à vida da Colônia e o outro Nômade, 
resistente aos ditames de Portugal. Este processo, também 
resultou em dois movimentos diferentes, um de manutenção 
das raízes tradicionais, por meio do isolamento sociocultural 
e outro de aculturação, promovido pelo contato permanente 
com a cultura portuguesa e demais culturas que permeiam 
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o Brasil.
Os ciganos que mantinham contato mais estreito com a 

corte eram aqueles dedicados à arte, suas habilidades como 
músicos, dançarinos e domadores de cavalos fez com que 
tivessem grande prestígio junto a Coroa. A este respeito, 
Teixeira (2008, p.22-23) destaca que:

Os ciganos participaram das festividades de casamento 
da princesa da Beira, filha mais velha de D. João VI, com 
um infante de Espanha, em 1810, dançando no desfile o 
fandango espanhol, ‘em que os homens entravam na praça 
a cavalo com as mulheres à garupa’. [...] Logo depois, 
outro evento demonstraria, mais nitidamente ainda, a 
nova imagem que os portugueses e seus descendentes 
formavam dos ciganos. Quando se comemorou a elevação 
do Brasil a Reino Unido em 1815, no segundo dos três 
dias de celebrações, ‘Dom João VI levou a corte inteira e 
a delegação estrangeira do Campo dos Ciganos para uma 
tarde e noite de danças e entretenimento’. Posteriormente, 
quando dos desposórios do Príncipe Real Dom Pedro, 
em 1818, os ciganos foram novamente convidados para 
apresentarem suas danças e músicas.

O prestígio cigano não durou muito tempo, após a 
independência do Brasil foi evidente a tentativa de construir 
“nossa identidade” (VAINFAS, 1999), sendo utilizada como 
estratégia de formação identitária a negação daquilo que não 
pertencesse à cultura indígena, africana ou portuguesa. Neste 
sentido, os ciganos passaram mais uma vez pelo processo 
de segregação em território brasileiro, pois estes não eram 
entendidos como portugueses, muito menos como índios ou 
africados. Assim, ser cigano, no período imperial, era estar 
à margem da cultura brasileira (TEIXEIRA, 2008).

A desigualdade social vivida no Brasil é resultado de 
um longo processo histórico (PAZZINI, 2015). No entanto, 
é possível que o processo de marginalização não tenha 
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atingido, diretamente, os ciganos que adotaram nomes 
portugueses e que cumpriam suas obrigações junto a Igreja 
Católica. Pois, se estes adotaram o português como única 
língua e o catolicismo como fé exercida publicamente, não 
havia a possibilidade de serem identificados como ciganos, 
mesmo porque, já não eram considerados ciganos em sua 
própria comunidade de origem.

4 - DA EXCLUSÃO AO RESSURGIMENTO
É importante lembrar que nenhuma cultura pode ser 

totalmente extinta sem que ocorra o extermínio de toda 
população. Fato que pode ser confirmado pelo fenômeno 
dos índios ressurgidos no Brasil. Mais do que um processo 
de resgate cultural, o ressurgimento estudado por Siloé 
Soares de Amorim (2010) é uma dinâmica de reconstrução 
identitária, em que histórias e valores são vivificados, por 
meio da tradição oral. Neste processo em que o novo e o 
antigo, o simbólico e o objetivo, o comum e o extraordinário 
se fundem, uma nova cultura nasce e o antigo ressurge com 
um novo significado.

O ressurgimento é um processo que se instituiu no Brasil 
como forma de resistência cultural. Em um primeiro momento 
é possível que mulheres e homens ressurgidos estivessem 
apenas à procura de um motivo para se orgulhar ou algo para 
explicar a situação de exclusão em que se encontravam. Mas 
a internalização de valores modifica a forma de interpretação 
do mundo e, por consequência, o conceito de certo e errado, 
e a distinção de quem “somos nós” e quem “são os outros”. 

A questão dos ressurgidos ainda é bastante delicada, 
no Brasil. Pois, possibilita que pessoas que não tenham 
descendência direta com uma determinada tribo sejam 
reconhecidas como membro inconteste da mesma. A 
questão que se coloca é bastante objetiva: O que determina 
o pertencimento é a hereditariedade ou o respeito aos valores 
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e tradições?  Para responder a esta questão é necessário 
entender que o ressurgimento pode ocorrer de três formas 
diferentes – retorno, conversão e afinidade:

•Retorno (pessoas de ancestralidade indígena 
que viviam distantes de suas tribos); 

•Conversão (aqueles que por não terem aonde 
ir permaneceram entre os índios); e

•Afinidade (aqueles que permaneceram entre 
os índios por parceria econômica, por amizade 
ou por matrimônio) (BARBOSA, 2013, online).

É importante destacar que após um ressurgido ser 
reconhecido como membro da tribo, este é apresentado 
ao órgão indigenista oficial do Estado para, assim, existir 
como membro da tribo e gozar dos direitos historicamente 
conquistados pelos índios (AMORIM, 2010). Por meio deste 
processo, os ressurgidos passam a desempenhar seus 
papéis sociais junto à comunidade de pertencimento tribal.

O movimento de resistência indígena não é novo no 
Brasil e influenciou as culturas marginais que mantiveram 
contato com a resistência. Este é o caso dos africanos que 
lutaram para preservar seus valores culturais religiosos e 
dos ciganos que resistiram as determinações da Igreja e da 
Coroa Portuguesa, no século XVI.

 A força deste movimento pode ser identificada, de forma 
simbólica, no ritual da Jurema Sagrada (SALLES, 2004). Pois, 
este símbolo da resistência indígena (Norte e Nordeste do 
Brasil) foi incorporado às religiões de matrizes africanas 
(PORDEUS Jr, 2014) e atingiu os ciganos no século XVI. 

É possível verificar o desenho desta resistência histórica, 
por meio dos elementos constitutivos do sincretismo religioso. 
Entidades ciganas, indígenas e africanas são cultuadas e 
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possuem grande prestígio no universo sincrético brasileiro 
(PEREIRA, 2015). No entanto, a história oficial romantizou a 
imagem do índio e do africano e negligenciou a imagem do 
cigano. Neste sentido, o que não foi preservado pela história 
oficial pode ser recuperado pela memória sincrética, pela 
tradição da resistência e pelo processo do ressurgimento.

A força da resistência impulsionou decisões junto ao 
poder oficial, entre elas a criação da FUNAI (Fundação 
Nacional do Índio), por meio da “Lei nº 5.371, de 5 de 
dezembro de 1967” (BRASIL,2016, online). Após a criação da 
FUNAI, os ressurgidos indígenas passaram a ser oficialmente 
reconhecido pelo Estado Brasileiro, pois, quando ele é 
apresentado à Fundação passa a gozar dos mesmos direitos e 
a ser tratado da mesma forma que um índio de ancestralidade 
comprovada. Isso é uma importante conquista, pois o objetivo 
da FUNAI é:

[...] estabelecer a articulação interinstitucional voltada 
à garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais e de 
cidadania aos povos indígenas, por meio do monitoramento 
das políticas voltadas à seguridade social e educação 
escolar indígena, bem como promover o fomento e apoio 
aos processos educativos comunitários tradicionais e de 
participação e controle social. A atuação da Funai está 
orientada por diversos princípios, dentre os quais se destaca 
o reconhecimento da organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições dos povos indígenas, buscando o alcance 
da plena autonomia e autodeterminação dos povos indígenas 
no Brasil, contribuindo para a consolidação do Estado 
democrático e pluriétnico (BRASIL, 2016, online).

Diferente dos ressurgidos indígenas, os ressurgidos 
ciganos enfrentam uma grande dificuldade, pois ainda não 
há um órgão oficial responsável pelo acesso diferenciado 
aos direitos sociais e de cidadania para eles. O isolamento 
centenário e a ocultação da ancestralidade fez com que 
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os ciganos ficassem à margem da política oficial, sendo 
que só em 2005, durante a primeira Conferência Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial, “diante de uma forte 
presença negra, com contingentes árabes, judeus, indígenas 
e quilombolas, os ciganos finalmente puderam entrar em 
cena como partícipes oficiais do tecido étnico brasileiro” 
(CAIRUS, 2015, p.2).

5 - SÍMBOLOS SAGRADOS,
    ETHOS DE UM POVO.

O povo brasileiro é reconhecido pela miscigenação e pelo 
“sincretismo religioso” (FERRETTI, 2014), que resultaram 
de sucessivos processos de “aculturação” (HALL, 2006). 
A história brasileira é uma história de lutas e perseguições 
em que a religiosidade representou, e representa, a forma 
de expressão mais pura daqueles que foram subjugados. 
Segundo Geertz (2008, p.66-67) “os símbolos sagrados 
funcionam para sintetizar o ethos de um povo — o tom, o 
caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e disposições 
morais e estéticos — e sua visão de mundo”.

Em seus estudos a respeito dos ciganos, Melo (2008) 
registra a dificuldade em encontrar fontes documentais que 
expliquem a inserção de símbolos ciganos em religiões de 
matrizes africanas. Na rede de computadores, é vasto o 
material disponível sobre os ciganos da umbanda, no entanto, 
as informações são destinadas à orientação de rituais.

Ao estudar a presença de símbolos ciganos na Umbanda, 
Melo (2008) mostra que a “ciganidade” afro-brasileira é 
uma construção imaginária cuja referência é o Egito. Neste 
sentido é evidente uma relação estreita entre a identidade 
africana e a identidade cigana egípcia; e entre Santa Sara 
Kali (a santa negra, protetora dos ciganos) e a identidade 
africana. Contudo, para evitar simplificações grosseiras há 
de se entender que além da cor da pele e da origem egípcia, a 
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história de opressão, a luta por dignidade, e a valorização 
da liberdade, uniu os símbolos dos três povos (indígenas, 
africanos e ciganos), por meio da fé.

Mas, como explicar a escolha do Egito como espaço 
de referência e de ligação entre os ciganos brasileiros e 
os brasileiros afrodescendentes? Para solucionar esta 
questão faz-se necessário recuar ao período que os ciganos 
migraram para a Europa Ocidental, quando se identificaram 
como originários do “Pequeno Egito” (Grécia):

No início do Século 15 [...] “ciganos” migraram [...] para 
a Europa Ocidental, onde quase sempre afirmavam que sua 
terra de origem era o “Pequeno Egito”. Hoje sabemos que 
esta era então a denominação de uma região da Grécia, 
mas que pelos europeus da época foi confundida com o 
Egito, na África. Por causa desta suposta origem egípcia 
passaram a ser chamados “egípcios” ou “egitanos”, 
ou gypsy (inglês), egyptier (holandês), gitan (francês), 
gitano (espanhol), etc. Mas sabemos que alguns grupos 
se apresentaram também como gregos e atsinganos, pelo 
que também ficaram conhecidos como grecianos (espanhol 
antigo), tsiganes (francês), ciganos (português), zingaros 
(italiano) (MOONEN, 2011, p.9-10).

No Brasil, os ciganos convivem com diversos povos 
que aqui chegaram por opção, por fuga ou por imposição. 
Assim, podemos entender que a história brasileira é 
composta pelas histórias de muitos outros povos, dos 
quais alguns ainda não conquistaram espaço de destaque. 
Fato que pode ser explicado tendo em vista que a história 
oficial tende a supervalorizar o dominador e negligenciar 
e estereotipar os dominados. 

Neste cenário, a religiosidade popular é o meio para o 
resgate daqueles que foram esquecidos.
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6 - A SALVAGUARDA DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

É tradição entre os dominadores a utilização de “pretextos 
ideológicos” (MOURA,1994) para justificar a repressão, 
perseguição e segregação. Neste processo, aqueles que 
detêm o poder ignoraram a cultura daqueles que foram 
subjugados. Ao tratar desta questão, Daniella Jinkings e 
Marcos Chagas (2011) lembram que os ciganos, no Brasil, 
por muito tempo foram “invisíveis” às políticas públicas e 
aos estudos sobre a identidade nacional.

Durante quase 500 anos, o governo e a sociedade não 
consideraram os ciganos como parte integrante da nação 
brasileira (ARANTES; GALETTI, 2013), este processo promoveu 
isolamento sociocultural o que dificulta, ainda mais, a 
precisão e objetividade das análises científicas. Além do 
isolamento, há de se entender que a tradição cigana é oral, e 
a escassez documental pode gerar interpretações superficiais 
e pessoais. 

Como forma de resgate do patrimônio cultural mundial, 
no início do século XXI uma série de estudos incluiu os 
ciganos em suas áreas de interesse. Sendo que a 32ª sessão 
da conferência da UNESCO, realizada em Paris, formalizou 
a “Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial” (17 de outubro, 2003), definindo que:

Entende-se por “património cultural imaterial” 
as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e competências – bem como os 
instrumentos, objectos, artefactos e espaços 
culturais que lhes estão associados – que 
as comunidades, grupos e, eventualmente, 
indivíduos reconhecem como fazendo parte do 
seu património cultural. Este património cultural 
imaterial, transmitido de geração em geração, 
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é constantemente recriado pelas comunidades e 
grupos em função do seu meio envolvente, da sua 
interacção com a natureza e da sua história, e confere-
lhes um sentido de identidade e de continuidade, 
contribuindo assim para promover o respeito da 
diversidade cultural e a criatividade humana. 

Após a convenção de 17 de outubro de 2003, uma série de 
estudos a respeito dos ciganos passou a ocupar os espaços 
acadêmicos. No Brasil, no entanto - raro algumas exceções 
pontuais – são estudos ainda incipientes, em função da pouco 
conhecimento pregresso relacionado à cultura cigana. É 
importante destacar que para que estes estudos atendam o 
disposto pela “Convenção para a Salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial” (UNESCO, 2013), cabe ao cientista se despir 
de preconceitos e olhar para os ciganos pelo que eles são e 
não pelo que acreditamos que eles sejam.

Seguindo uma tendência mundial, em 24 de maio de 2006, 
a presidência da república do Brasil institui o “Dia Nacional 
do Cigano”, a ser comemorado no dia 24 de maio de cada 
ano. O texto publicado pela Arquidiocese de São Paulo (2015) 
esclarece que vinte e quatro de maio é o dia de Santa Sara Kali:

Santa Sara Kali, é a santa protetora do povo cigano, foi 
canonizada em 1712 pela igreja católica, mas até hoje ela 
omite seu culto. Talvez por falta de dados históricos seguros. 
Há muita lenda sobre Santa Sara Kali. O termo Kali significa 
"a negra", porque sua pele era escura. Seu culto está ligado 
ao culto das Madonas Negras e os festejos da santa ocorrem 
no dia 24 de maio com procissão e banhos no mar.

Embora em número ainda reduzido, no Brasil, assim 
como na Europa, os cientistas sociais passaram a se dedicar 
a entender a cultura cigana. Sendo que um dos grandes 
desafios enfrentados por estes pesquisadores é a definição 
precisa da origem dos ciganos. Pois, os estudos linguísticos 
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apontam como a origem dos ciganos a Índia (FOLARON, 2011); 
as tradições orais de alguns clãs da Europa defendem que a 
origem é “uma das tribos perdidas de Israel que foi exilada 
pelos assírios” (HEREDIA, 2003); e as lendas da Idade Média 
indicavam que os ciganos eram descendentes diretos de 
Caim (D’AMBROSIO, 2001). Estas são apenas três, entre tantas 
teorias, a respeito da origem dos ciganos. 

Além de haver inúmeras teorias sobre surgimento dos 
ciganos, para os cientistas sociais brasileiros o desafio 
é ainda maior, pois lidamos com o fenômeno cultural do 
“ressurgimento” (AMORIM, 2010), que da mesma forma que 
manteve viva a cultura indígena, reavivou a cultura cigana 
no Brasil. Mas, o que são ciganos ressurgidos? São ciganos 
que por muito tempo estiveram distantes de suas tradições, 
e recentemente passaram a valorizar sua descendência e a 
resgatar uma identidade perdida. 

Os ciganos brasileiros podem ser identificados pelo 
modo de vida e pelos “valores que compartilham” (FOLARON, 
2011). É importante destacar que os ciganos tradicionais 
mantém certo isolamento cultural e preservam o modo de 
vida de seus ancestrais, vivem de forma muito semelhante ao 
estilo de vida de seus avós e daqueles que os precederam. 

Em relação aos ciganos tradicionais existentes no 
Brasil, Moonen (2011, p.13) esclarece que “os ciganos e os 
“ciganólogos” não-ciganos costumam distinguir pelo menos 
três grandes grupos”: 

1. Os Rom, ou Roma, que falam a língua romani; são 
divididos em vários subgrupos, com denominações 
próprias, como os Kalderash, Matchuaia, Lovara, Curara e 
outros. São predominantes nos países balcânicos, mas a 
partir do Século 19 migraram também para outros países 
europeus e para as Américas.

2.Os Sinti, que falam a língua sintó, são mais encontrados 
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na Alemanha, Itália e França, onde também são chamados 
Manouch.

3.Os Calon ou Kalé, que falam a língua caló, os “ciganos 
ibéricos”, que vivem principalmente em Portugal e na 
Espanha, onde são mais conhecidos como Gitanos, mas que 
no decorrer dos tempos se espalharam também por outros 
países da Europa e foram deportados ou migraram inclusive 
para a América do Sul.

Diferente dos ciganos tradicionais, os ciganos 
ressurgidos aboliram o isolamento cultural, mas quatro 
valores de referência ainda são observáveis no cotidiano 
familiar – a mulher como “guardiã do patrimônio cultural 
e de transmissora dos valores sociais do grupo” (GOMES, 
2013, online); família como um dos pilares fundamentais da 
sociedade (DIAS, 2004, p.11); os filhos como a ligação com o 
Criador (SILVA, 2006); e os idosos como “merecedores da mais 
alta estima e respeito” (CORREIA, 2011, p.29), por representarem 
a memória viva da cultura. Os valores de referência são 
valores fundamentais, também, para os ciganos tradicionais, 
no entanto, eles sofrem certa variação em função dos grupos, 
ou subgrupos de origem.

Os ciganos profissionais não estão ligados à cultura 
cigana por meio dos valores, pois são profissionais que 
assumem uma “persona” (ALMEIDA, 2013) cigana para 
desempenhar atividades ligadas à arte e/ou comunicação. 
São personagens performáticos que conquistam o público, 
por meio da vestimenta, trejeitos, impostação de voz, 
evolução da dança, alegria da música ou habilidades 
circenses. Habitualmente, os ciganos profissionais adotam 
um nome artístico e desenvolvem um sotaque para compor 
sua personagem. 

Embora a performance artística não tenha como objetivo 
denegrir a imagem dos ciganos, com a “centralidade da 
comunicação e da mídia” (NOVELLO; TREVISOL, 2014, p.131), é 



 91 TEMA

comum que os ciganos profissionais sejam confundidos com 
ciganos ressurgidos, ou pior, com ciganos tradicionais. Este 
fato faz com que aquilo que nasceu como uma homenagem 
gere uma imagem estereotipada e, não raro, “destorcida” do 
que é ser cigano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Os brasileiros ciganos contribuíram de forma significativa 

para a formação da cultura brasileira. Seus valores e símbolos 
estão presentes no cotidiano nacional de forma dispersa, 
mas não menos importante. A valorização dos elementos 
constitutivos da cultura cigana pode ser um caminho para 
o resgate da história de homens e mulheres que há muito 
perderam o prestígio.

Negar a presença cultura cigana no Brasil é o mesmo que 
negar o sincretismo religioso, o processo antropológico do 
ressurgimento e a dinâmica histórica da resistência. Pois, 
em cada um destes movimentos existem elementos oriundos 
da cultura cigana, o que indica que mesmo não havendo 
reconhecimento formal a presença cigana está gravada na 
cultura brasileira.

Ainda conhecemos muito pouco sobre os brasileiros 
ciganos, sendo que cabe aos cientistas sociais se despirem 
de preconceitos e mergulharem no universo cigano, para 
assim, oferecermos subsídios científicos para o combate à 
marginalização e para a conquista dos direitos sociais que foram 
negados a homens e mulheres invisíveis às políticas públicas. 

Os ciganos que estão no Brasil, são brasileiros que 
durante séculos lutam para manter sua cultura viva. Em 
um país cuja diversidade é característica fundamental a 
segregação de natureza cultural é inaceitável. Este breve 
estudo ainda é muito pouco, frente ao longo caminho que 
será necessário para o resgate e reconhecimento da cultura 
cigana no Brasil.
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CRITICAS E DENÚNCIAS NAS ARTES POPULARES DO BRASIL 
CRITICISM AND DENUNCIATIONS IN POPULAR ARTS OF BRAZIL

O processo de elaboração cultural brasileiro é 
marcado, em suas origens, pelo encontro dos três 
grupos que, nos primórdios da colonização, aqui 

entraram em contato: o indígena, o português e o africano. 
Cada um desses grupos trazia uma cultura heterogênea, que 
apresentava variados níveis. 

Seus valores e expressões culturais aqui se mesclaram, 
sob a influência do meio e os imperativos da nova sociedade 
que se formava, originando uma produção nova, marcada 
pelo sincretismo em suas formas, linhas, cores, sons, ritmos, 
temas, expressão vocal, postura e movimento.
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Conforme transcorria o processo de ocupação econômica 
da terra, determinados grupos marcavam de forma mais 
acentuada seus traços culturais e até o tipo físico de seus 
habitantes, como ocorreu, por exemplo, no Piauí. O elemento 
básico, porém, em todo o processo transculturativo era o 
lusitano, dada sua condição de dominador, dispondo da força 
e do benefício de uma tecnologia muito mais complexa.

Grupos imigrados - grandes contingentes, sobretudo 
a partir do século XIX, que incluíam italianos, alemães, 
poloneses, sírios, libaneses, russos, húngaros - e mais 
recentemente japoneses - trouxeram novos elementos ao 
nosso processo de elaboração cultural.

Desse intenso relacionamento, e de acordo com as 
condições geo-econômico-sociais das diferentes regiões do 
Brasil, as manifestações culturais foram adquirindo formas 
regionais de apresentação bem diversas entre si, como as 
do vaqueiro encourado do Piauí ou do vaqueiro gaúcho, no 
sul; como as danças aos pares em Porto Alegre, antigo Porto 
dos Casais, ou a dança solitária dos catireiros paulistas - 
só homens palmeando e sapateando ao som da viola, nas 
antigas rotas sertanejas dos bandeirantes.

Nenhum dos grupos formadores do povo brasileiro era 
“puro”. Os portugueses apresentavam-se como descendentes 
de um grupo étnico de origem desconhecida e que vivia na 
região atualmente ocupada por Portugal. Através de invasões 
sucessivas foi esse povo cruzando-se com os celtas, os 
romanos, os árabes. No século XVI, grandes contingentes de 
escravos negros entraram em Portugal, ao mesmo tempo que 
o fluxo migratório de vários países ocorria de forma intensa.

Os primeiros brancos vindos para o Brasil aqui se ligaram 
sexualmente às indígenas, já que somente em 1551 chegaram 
as primeiras mulheres portuguesas.

Habitantes brancos do Brasil, em seus primeiros tempos, 
eram os degredados. E quem eram os degredados? Eram 
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aqueles que, em Portugal, descriam de Deus ou dirigiam 
injúrias aos santos; os que resistiam às autoridades, os 
jogadores, os mentirosos e desocupados. Os assassinos 
ficavam em Portugal, valendo-se do direito de homízio nos 
valhacoutos.

Com os portugueses vieram os romances, os recortados, 
xácaras e reisados. As trovas, as festas do ciclo do Natal, as 
danças de São Gonçalo, cantigas de roda e de ninar.

Os religiosos, vindos para a missão da catequese, logo 
imaginaram que seria fácil induzir os índios a aceitarem a 
doutrina cristã, mas logo se decepcionaram, observando que 
“por qualquer cousa leve a tornam a deixar e muitos fogem 
para o sertão depois de batizados e instruídos na doutrina 
Christã”, segundo informa Gandavo. Por causa disso, os 
jesuítas não se preocuparam mais em implantar a fé nos 
adultos, tratando de “em especial plantá-la em seus filhos”.

Mil e uma técnicas usaram os padres para impor o 
cristianismo aos indígenas: danças, músicas, dramatização, 
modelagem em barro, tudo foi usado como recurso motivador 
da catequese. Por outro lado, foi o branco impregnando-
se de traços culturais indígenas, como a crença em sacis, 
boitatás e curupiras. O próprio Anchieta referia-se aos 
demônios curupiras que, nos matos, açoitavam, machucavam 
e matavam os índios; e ainda invocava, para o fato, o 
testemunho de “nossos Irmãos que viram algumas vezes, 
os mortos por eles”.

Do legado cultural do índio, além da crença em figuras 
mitológicas, habitantes das matas e das águas, vivificadas 
nos contos populares e nas modas de viola, restaram 
instrumentos musicais como o chocalho, os bastões de 
ritmo, a dança como auxiliar da magia ou danças guerreiras, 
fúnebres ou propiciatórias. Mário de Andrade considera, além 
de outros elementos, o movimento oratório da melodia, o 
canto nasalizado como de origem indígena. A música dessa 
origem é classificada por Batista Siqueira como “unitônica”.
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A presença cultural indígena imprimiu-se em determinados 
gestos, costumes e posturas dos neo-brasileiros. Marcou 
técnicas agrícolas e hábitos alimentares. Mas sua influência 
na música brasileira é pequena, em virtude da atuação dos 
jesuítas e do aniquilamento pela escravidão.

Não só na música foi pequena a influência. Gilberto 
Freyre, falando sobre os padrões de valores impostos pelos 
jesuítas aos selvícolas, que levaram ao abastardamento de 
sua cultura, afirma que “o que se salvou dos indígenas do 
Brasil foi a despeito da influência jesuíta; pelo gosto dos 
padres não teria subsistido à conquista portuguesa senão 
aquela parte mole e vaga da cultura ameríndia por eles 
inteligentemente adaptada à teologia de Roma e à moral 
europeia. Nem podia ser outra a sua orientação de bons e 
severos soldados da Igreja; tocados mais que quaisquer 
outros da vocação catequista e imperialista".

E continua o antropólogo:
O imperialismo econômico da Europa burguesa 
antecipou-se no religioso dos padres S.J., no ardor 
europeizante dos grandes missionários católicos 
dos séculos XVI e XVII, depois substituídos pelos 
presbiterianos e metodistas - estes ainda mais duros 
que os jesuítas. Com a segregação dos indígenas 
em grandes aldeias, parece-nos terem os jesuítas 
desenvolvido no seio das populações aborígenes uma 
das consequências letais mais profundas. Era todo 
o ritmo de vida social que se alterava nos índios. Os 
povos acostumados à vida dispersa e nômade sempre 
se degradam quando forçados à grande concentração 
e à sedentariedade absoluta”.

Foi no momento em que se desenvolveram no país a 
agricultura e a mineração que se fez necessário o elemento 
negro. O indígena, vivendo numa sociedade comunal, 
sustentando-se da coleta, caça e pesca, não possuía 
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qualificações para atuar dentro do cenário econômico, que se 
transformava, moldado em padrões europeus. As populações 
africanas, porém, já estavam habituadas à agricultura e 
conheciam, inclusive, a escravidão dentro de algumas tribos. 
O indígena seria aproveitado parcialmente na expansão da 
pecuária nordestina, preponderando, através de cruzamentos 
com outros grupos étnicos até estabelecer, nessa zona, um 
tipo antropológico relativamente uniforme, como ocorreu, 
por exemplo, no Piauí.

Os grupos negros que vieram para o Brasil foram, 
segundo Nina Rodrigues e Arthur Ramos, os sudaneses e os 
bantos. Os primeiros, originários da região norte do Golfo da 
Guiné, apresentavam grupos islamizados, como os haussás, 
os tapas, os mandingas, os fulás - e grupos não islamizados, 
como os nagôs, os gêges, os achantis.

Os bantos eram oriundos do litoral oeste da África e de 
Moçambique, e marcaram fortemente a cultura brasileira.

Nem todos os negros vindos para o Brasil conheciam a 
escravidão na África e a pretensa docilidade e submissão 
do cativo é fartamente desmentida pelas constantes 
insurreições e lutas individuais. Edson Carneiro ressalta a 
capoeira, inicialmente como diversão do negro angolano, 
transformando-se depois em sua arma e que “se revelou a sua 
melhor maneira de se afirmar individualmente na sociedade e 
de sobreviver”. Afirma que a “luta de Angola” é uma diversão 
que propicia grande satisfação interior, que afaga a vaidade 
dos contendores, que os transformam em heróis perante os 
assistentes, constituindo-se numa exaltação do indivíduo. E 
adverte que se pode facilmente calcular como esta exaltação 
do indivíduo devia estar em oposição ao regime escravista.

Os nagôs trouxeram Iemanjá para os candomblés da 
Bahia, além de Exu, lfá e outras divindades, hoje tão populares 
no país quanto os santos do catolicismo.
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Com os escravos vieram técnicas de briga, feitiços de 
amor, segredos de cozinha e modismos linguísticos. O negro 
influenciou profundamente na formação de danças e cantos. 
Trouxe, também, instrumentos musicais que se incorporaram 
em nossa orquestra popular. Mas o negro, além de sua força 
de trabalho, trouxe destaque social para o seu senhor. Possuir 
escravos conferia prestígio, indicava capacidade de produzir 
para atender à demanda do mercado externo, que se alargava.

O estabelecimento da escravidão veio subverter, em suas 
bases, o regime de trabalho até então dominante, cindindo 
a sociedade colonial em duas classes fundamentais e 
antagônicas: uma constituída pelos senhores de escravos, 
ligados economicamente - em face do monopólio comercial - à 
Metrópole; outra constituída pela massa escrava, inteiramente 
despojada de bens materiais, que formava a população do 
Brasil-Colônia.

Nas relações entre senhores e escravos logo se definiram 
os papéis: cabia ao branco a autoridade e ao negro a 
submissão, a obediência, a fidelidade. As expectativas, porém, 
nem sempre eram cumpridas. Ao esforço de dominação, 
opunha o negro sua resistência cultural, mantendo-se fiel às 
tradições de seu grupo de origem; aos maus tratos recebidos, 
reagia com fugas, crimes, levantes.

Antonil recomendou aos senhores que não negassem 
totalmente aos negros os seus folguedos, “único alívio de 
seu cativeiro”, sugerindo que não estranhassem “o criarem 
seus reis, cantar e bailar por algumas horas, honestamente, 
em alguns dias do ano”. Ao mesmo tempo, desaprovou o 
tratamento cruel dispensado aos escravos, dizendo, a respeito 
dos fujões, que se fossem apanhados, poderiam praticar o 
suicídio antes de serem açoitados ou que “algum parente 
tome à sua conta a vingança, ou com feitiço ou com veneno”.

Durante o regime escravista, a fuga passou a ser um dos 
mecanismos de protesto mais utilizados pelos negros. Para 
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capturar o fujão, os senhores recorriam ao capitão-do-mato. 
Este costumava esgueirar-se pelos campos, à beira das 
estradas ou no meio dos canaviais ou do cafezal, a fim de 
ouvir as conversas dos cativos, na esperança de surpreender 
alguma informação sobre os negros fugidos ou comentários 
desairosos ao fazendeiro. É fácil imaginar a intensidade do 
antagonismo surgido entre o perseguidor e o cativo. 

Esta dramática questão reapareceu, registrada num 
batuque estudado por Afonso Dias, em Tietê. Conta o 
folclorista que alguns negros mais espertos, pressentindo a 
aproximação dos capitães-do-mato, cantarolavam trovas sob 
o tema “Tatu Pombinho”, sinal de alerta aos companheiros 
descuidados:

“Eu quero cantá um poco
Linha do tatu-pombinho
De dia mora no mato
De noite ali no caminho”

Fica claro, nesses versos, que tatu-pombinho é o capitão-
do-mato que durante o dia se esconde na vegetação e de 
noite aparece, vigilante, nas estradas e senzalas.

Nos versos seguintes, novo tipo de alerta:

“Eu quero cantá um poco
Linha do tatu-pombinho
De dia cachorro pega
Caça que anda sozinha”

Nos versos apresentados, entende-se que o cachorro é o 
capitão-do-mato e o negro fugitivo é a caça, ficando insinuado 
que o perigo é grande para quem foge sozinho, podendo ser 
capturado como se estivesse exposto à luz do dia.

O ódio do negro ao capitão-do-mato, seu desejo de matá-lo, 
estraçalhar seu corpo e secar ao sol sua carne, como charque, 
fica bem claro na estrofe seguinte, registrada no batuque:
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“Eu quero cantá um poco
Linha do tatu-pombinho
Da carne faço trassaio
Do couro faço toicinho”

Cabe lembrar que era costume nas antigas fazendas, 
quando havia matança de porcos, pendurar ao sol grandes 
pedaços de toucinho salgado. Este era o sonho do cativo: 
arrancar a pele do capitão-do-mato, retalhar suas carnes e 
pendurar os pedaços em varais.

Esse ódio e desejo de vingança fica bem evidente na 
quadra seguinte:

“Eu quero cantá um poco
Linha do tatu-pombinho
Eu bebo a ninhada inteira 
E toco fogo no ninho”

Aqui o cativo se compara ao lagarto, quando encontra 
uma ninhada de ovos. Quer dizer que gostaria de matar o 
capitão-do-mato, toda sua família e ainda queimar-lhe a casa.

O ódio ao capitão-do-mato e ao cativeiro foi ultrapassando 
a área escrava, estendendo-se a grandes parcelas da 
população brasileira. A campanha abolicionista ganhava cada 
vez mais expressão. Nos meios urbanos, a prisão de escravos 
levava populares a vaiarem os capturadores. Trovas andavam 
de boca em boca satirizando capitães-do-mato e nas festas 
do entrudo - infância do carnaval - saíam blocos fantasiados 
de perseguidores e perseguidos.

A extinção do cativeiro chegou, atirando o negro em 
nova situação, para a qual não estava preparado: disputar no 
mercado de trabalho, com o branco, brasileiro ou imigrante, 
que se achava melhor qualificado nas diversas profissões 
urbanas, dominando técnicas que o ex-cativo desconhecia. 
Este fato provocou mudança em algumas das funções de 
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certas manifestações artísticas dos negros. Umas deixavam 
de ser tribuna de onde expressavam sua oposição e seu 
ódio ao sistema escravista. Outras deixavam de ser forma 
de defesa pessoal, adquirindo características lúdicas, como 
ocorreu com a pernada carioca e a capoeira.

Algumas foram perdendo seus aspectos rituais mágicos, 
passando por um processo de laicização. Adquiriam, 
entretanto, novas funções, como a de ajustar o negro ao 
novo status. 

Funcionando como reforço do sentimento de coesão 
grupal, suavizará a passagem para seu novo lugar 
na sociedade, dando-lhe condições psicológicas para 
enfrentar as dificuldades impostas por uma sociedade 
onde indicadores econômicos, de raça e cor apresentam 
fundamental importância na estratificação social.

Nos batuques - que era como os brancos classificavam 
qualquer atividade musical dos negros, com base na 
percussão - os grupos conseguiam manter e preservar 
sua unidade. Além disso, desde os primeiros tempos da 
colonização, no nordeste, os “homens-de-cor” (como era 
eufemisticamente descrito o negro) haviam sido admitidos no 
restrito espaço das irmandades religiosas e desfilavam nas 
procissões com estandartes de São Jorge (Ogum), Cosme e 
Damião (Ibeji), cantando e gingando, a ponto de escandalizar 
alguns cronistas da época, como Froger, que ficou indignado 
ao observar “bandos mascarados, músicos e dançarinos que 
com postura lúbrica perturbavam sobremaneira a ordem da 
santa cerimônia”.

Com buzinas, flautas e atabaques, os negros produziam 
um ritmo, genericamente chamado de batuque, que foi 
se incorporando na incipiente vida urbana brasileira dos 
primeiros séculos. Nos dias santificados e domingos 
dançavam e brincavam nas ruas e praças. Muitos brancos 
pobres aderiam a esses grupos, para se divertirem.
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Os Autos dos Congos ou Congadas em muitas áreas foram, 
aos poucos, perdendo a parte falada, juntando muitas tribos 
ou “nações” ao cortejo. Daí nasceram os Maracatus, que mais 
tarde deram origem às sociedades carnavalescas no Recife.

Grandes contingentes de europeus - italianos, espanhóis, 
franceses - trouxeram importantes elementos ao processo 
de elaboração cultural. Para se ter ideia da força dessa 
contribuição basta atentar para o fato de que muitas das mais 
populares cantigas-de-roda brasileiras são francesas. As 
rodas foram traduzidas ou deformadas, nelas observando-se a 
preocupação de conservar o som e não o sentido das palavras:

“Ah mon beau chateau
Ma tant’ lire, lire, lire
Ah mon beau chateau
Ma tant’ lire,  lire, lo”

“-Bom dia, minha senhoria
Manda o tiro-tiro-lá
-O que é que a senhora deseja?
Manda o tiro-tiro-lá”

“Ou est la Marguerite?
Oh gai, Oh gai, Oh gai!
Ou est la Marguerite?
Oh gai, franc cavalier!”

“Onde está a Margarida?
Olê-olê-olá
Cadê a Margarida,
Olê, seus cavalheiros”

“A main droit ya-t-un rosier
A main droit ya-t-un rosier
Qui porte rose au mois de mai,
Qui porte rose au mois de mai
Entrez en danse, joli rosier
Entrez en danse, joli rosier...”
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Na mão direita
Tem uma roseira
Que dá flor na primavera
Que dá flor na primavera
Entrai na roda
Ó linda roseira
E abraçai
A mais faceira
E abraçai
A mais faceira.

A pesquisadora Elza Dellier Gomes estudou sete rodas 
francesas e suas inúmeras versões brasileiras, abrangendo 
características musicais, letra, enredo e maneira de brincar. 
Conta que as melodias, provavelmente, foram assimiladas 
por crianças brasileiras educadas em colégios de freiras ou 
missionários franceses. As letras, deturpadas, não guardam 
necessariamente correspondência com o original, sendo, 
porém, preservado o som. Assim, o estribilho girofle, girofla  
aparece no Brasil como jerumfrê, jerumfrá; “Oh gai”, tornou-
se “olê”.

“J’irai au bois select
girofle, girofla
J’irai au bois select
L’amour m’y compt’ra”
“Vamos passear no jardim celeste
Jerumfrê, jerumfrá
Vamos passear no jardim celeste
Eu já vou te encontrar”.

Elza Dellier adverte que “não só de língua para língua se 
dá a deturpação para alcançar a identidade do som, mas, 
também, a mesma coisa se observa dentro da mesma língua”.

No caso das cantigas de roda, Marisa Lira chama a 
atenção para o fato de que a ausência do instrumento musical 
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é suprida pela própria criança, que se torna um instrumento 
vivo, marcando o ritmo com palmas ou com batidas do 
pé, além de usar o recurso da silabação tautológica para 
aumentar o verso e preencher a linha melódica. Usa, também, 
a repetição para vocalizar a melodia sem letra, tipo, lá, lá, lá, 
ê, ê, ê, le-,le-,tô,tô. Em 1553, Jean de Lery registrou, no Rio 
de Janeiro, um canto dos índios tamoios, todo construído 
com repetições, semelhantes aos cantos infantis.

Oneyda Alvarenga estudou o caiapó, dando-lhe a 
classificação de “dança de inspiração ameríndia”. Os 
índios Caiapós pertenciam ao grupo Jê. No entanto, Arion 
Rodrigues, analisando algumas antigas estrofes, usadas no 
caiapó pesquisado, em São Paulo, observou vocábulos de 
origem tupi-guarani - o que o fez levantar a hipótese de que, 
originariamente, era um drama do teatro de catequese dos 
jesuítas, representado por índios tupis.

Mas a escassez de registros sobre a produção musical e 
coreográfica dos índios reflete, conforme já foi assinalado por 
Gilberto Freyre, o próprio aniquilamento da cultura indígena, 
promovido pelos padres jesuítas e pela escravidão.

De  qualquer forma, observa-se consenso entre etno-
musicógrafos no que se refere à influência indígena em 
algumas danças. Assim, tem origem indígena a catira, que, 
segundo alguns, era tocada numa viola de três cordas de tripa 
a que os índios chamavam de guararapeva. Nesse registro, 
porém, já se percebe o elemento aculturado, pois a viola é 
um instrumento europeu, introduzido pelos portugueses.

A catira é uma dança essencialmente masculina. Os 
homens dançam, palmeando e sapateando, e era diversão 
dos bandeirantes, em suas caminhadas pelos sertões.

O cururu também é considerado de influência indígena, 
assim como as modas de entoação frouxa, linha melódica 
imprecisa e ritmo batido com os pés, apenas nos intervalos 
do canto das modas.
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Ao lado das catiras, dançadas nos sertões e nas fazendas, 
havia o samba rural de que fala Mário de Andrade. Os negros, 
principalmente de Angola, dançavam nas fazendas, e depois 
nos centros urbanos, o samba e a capoeira, que iriam se 
tornar as diversões populares de expressão africana.

Um grupo de negros formava roda, tendo como recurso 
musical um pandeiro ou um reco-reco, uma viola. Alguém 
solava e o grupo respondia, em coro. Um dos membros do 
grupo entrava na roda e dançava, requebrando o corpo e 
volteando sobre si mesmo. Logo, o dançarino dava uma 
umbigada e saía do centro da roda, cedendo seu lugar a outro.

Com estas características, o samba é encontrado em 
muitos pontos do país e, segundo Edson Carneiro, deve ter 
influído no coco, principalmente no “coco-de-bingada”, na 
região entre Pernambuco e Paraíba.

Nessa roda-de-samba, existe a provocação, representada 
pela umbigada, que é dada em quem o dançarino quiser. A 
umbigada permite que esta dança se torne uma diversão 
aberta, que ultrapassa os limites do grupo e faz com que 
outros venham participar, entrando também na roda.

A capoeira, que em Angola era um jogo de destreza, 
tornou-se principalmente nas cidades do Rio de Janeiro, 
Salvador e Recife, a arma de defesa do negro liberto com suas 
rasteiras e rabos-de-arraia. Virou diversão com berimbau, 
pandeiro e ganzá e acabou dando origem ao frevo, ao mesmo 
tempo que contribuiu para o marabacho do Amapá. Toda essa 
imensa riqueza de sons, formas e expressões corporais, que 
emana do próprio processo da vida social acabou passando 
pelo entrudo e escoando na grande via do Carnaval. 

Os cortejos do maracatu, as máscaras das procissões, a 
destreza da capoeira, a leveza do frevo, a malícia da umbigada, 
a ginga do samba acabaram construindo uma manifestação 
artística de grandes dimensões - o Carnaval - que explode em 
todo o país, seja como participação, seja como espetáculo.
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O som forte dos batuques nos centros urbanos até o 
primeiro quartel do século XX atraía a polícia. As manifestações 
eram proibidas, como expressão de frouxidão de costumes. 
O samba, tido como caso de polícia, foi duramente reprimido, 
mas as camadas populares insistiam e afirmavam-se através 
de sua arte. A primeira gravação ocorreu em 1917, o que já 
revelava o reconhecimento do gênero, embora a letra tivesse 
de ser alterada, por imposição da censura, já que satirizava a 
polícia e os costumes. Com o advento do rádio, aos poucos, 
o samba foi encontrando espaço de expressão e difusão.

O VIGOR DO CARNAVAL
As expressões musicais populares revelam uma contínua 

produção artística que adquire, a todo instante, novas e 
inesperadas características e um novo sentido, muitas vezes 
estranho para a geração anterior.

O vigor do carnaval tem se mantido como participação 
ou como espetáculo. Historicamente tem se revelado, 
também, uma tribuna de onde o povo fala, exige, lamenta, 
ironiza, reivindica. Seu baixo padrão de vida, seu  sonho de 
melhor remuneração pelo trabalho árduo que realiza, ficaram 
registrados nas ruas e salões, na década de 1940, neste 
samba de Ary Barroso:

“Trabalho como um louco
Mas ganho muito pouco
Por isso vivo sempre atrapalhado
Fazendo faxina
Comendo no “china”
Está faltando um zero
No meu ordenado”

Ainda no final da década de 1940, o carnaval registrava, 
ironicamente, a situação do operário da construção civil, num 
samba de Wilson Batista e Roberto Martins, que fez muito 
sucesso numa gravação de Blecaute:
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“Você conhece o pedreiro Valdemar?
Não conhece?
Mas eu vou lhe apresentar:
De madrugada
Toma o trem da Circular
Faz tanta casa e não tem casa
Pra morar
Leva a marmita
Embrulhada num jornal
Se tem almoço,
Nem sempre tem jantar
E o Valdemar
Que é mestre no ofício
Constrói um edifício
E depois não pode entrar”.

A instabilidade econômica, a inflação, a contínua 
desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar, 
geravam (e continuam gerando) uma inquietação popular 
que, no início dos anos 1950, o carnaval registrou assim:

“O dólar que no câmbio
Divide sempre a raia
Está muito mais alto
Que o pico do Himalaia
E a gente que precisa,
Implora por divisa:
- Tomara que caia!
- Tomara que caia!”

A década de 1950 foi, também, marcada por grande 
instabilidade política. O presidente Vargas sofreu pressões 
tão fortes que acabou se suicidando em 1954.  Mas com 
sua morte não cessaram as tentativas de golpe. A eleição 
de Juscelino Kubitschek gerou movimentos militares para 
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impedir sua posse. A uma tentativa de golpe, o Ministro da 
Guerra, Marechal Lott, respondeu com um contra-golpe, que 
acabou garantindo a posse do presidente eleito, nos termos 
constitucionais. Esta questão ficou registrada assim, no 
carnaval:

“Você quis me dar um golpe
Mas errou a direção
O seu golpe não abala
Minha Constituição”

O dia-a-dia sacrificado da população pobre, que vive nas 
favelas do Rio de Janeiro, foi descrito, como uma pintura, 
numa das mais conhecidas obras da discografia carnavalesca:

“Lata d’água na cabeça
Lá vai Maria
Lá vai Maria
Sobe o morro, não se cansa,
Pela mão, leva a criança
Lá vai Maria”

A precariedade das condições habitacionais dos 
brasileiros tem sido lembrada em todas as décadas. Em 1958, 
o cantor Jorge Goulart gravou o samba de Wilson Martins, 
Mundo de Zinco, que descreve o cotidiano dos moradores 
numa favela carioca:

“Aquele mundo de zinco
Que é Mangueira
Desperta com o apito do trem
Uma cabrocha, uma esteira,
Um barracão de madeira
Qualquer malandro em Mangueira tem”
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O paulista Adoniran Barbosa também tratou da questão 
da moradia em seu famoso samba Saudosa Maloca :

“Se o senhor não tá lembrado
Dá licença de contar
É que a onde agora está
Esse adifício arto
Era uma casa velha, um palacete assobradado
Foi aqui, seu moço, que eu, Matogrosso e o Joca
Construímos nossa maloca
Mais um dia nóis nem pode se alembrá
Veio os homes cas ferramentas
Que o dono mandou derrubá
Peguemos todas nossas coisas
E fumos pro meio da rua
Apreciá a demolição
Que tristeza, que nóis sentia
Cada talba que caía, doía no coração”
..............................................................

 Outro samba, desta vez de Oldemar Magalhães e Luiz 
Antonio, denunciam uma “tradição brasileira”, o barracão 
de zinco :

“Ai, barracão
Pendurado no morro
E pedindo socorro 
À cidade a seus pés.
Ai barracão tua voz eu escuto 
Não te esqueço um minuto 
Porque sei que tu és:
Barracão de zinco,
Tradição do meu país
Barracão de zinco
Pobre, tão infeliz !
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Em 1964, um golpe militar imergiu o país numa ditadura 
que só chegaria ao fim em 1985. Nesse longo período houve 
muitas prisões, muita perseguição política e as artes foram 
duramente censuradas. Com o fim da ditadura militar, no 
Carnaval de 1986, no Rio de Janeiro, por intermédio da escola 
de samba Império Serrano, não faltou a cobrança:

“Me dá, me dá
Me dá o que é meu
Foram vinte anos
Que alguém comeu”.

Em 1995, assumia o governo o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, ancorado na estabilidade monetária 
que chegara ao país no início de julho de 1994, no governo 
Itamar Franco. FHC chegou cercado de prestígio e esperança. 
Essa confiança levou-o ao segundo mandato, pois havia 
promessa de que após a estabilização da moeda chegariam 
os empregos, com o desenvolvimento econômico que andava 
em baixa. A situação, porém, não mudava; a grande esperança 
da população começava a definhar.

Em síntese, para recordar, pode-se dizer que o 
governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela 
abertura desmedida da economia às importações, o que 
levou ao fechamento generalizado de fábricas no país, 
aumento sem precedentes dos índices de desemprego, 
redução do rendimento médio dos trabalhadores em 
geral, desnacionalização da economia e estagnação do 
crescimento econômico.

Este quadro, sobretudo nos três últimos anos do segundo 
mandato de FHC, gerava na população profundo sentimento 
de desconforto,desespero e desejo de mudança, que ora se 
configurava claramente, ora se dispersava, diluindo-se diante 
da ausência de um partido ou liderança que encarnasse, 
de forma concreta e sem gerar desconfiança, a aspiração 
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popular. Em São Paulo, em 2001, ao escolher o tema de seu 
desfile carnavalesco de 2002, a Gaviões da Fiel captou essa 
aspiração popular, e respondeu ao SOS da sociedade assim:

“É hora da virada
Vem, amor
Tenho fé e esperança
No coração
O meu Brasil menino vai mudar!
E a felicidade há de brilhar”
..........................................................

O sonho da população brasileira de assistir ao fim  da 
impunidade, que há séculos infelicita o país, bem como  
seu desejo de assistir ao fim de crimes nefastos como a 
corrupção, estavam contemplados na letra que dizia :

“Quero o meu país jogando limpo
E o povo dando um xeque na corrupção
Um xeque na impunidade
E a bateria sacudindo a multidão”. 

A Escola, vencedora do Carnaval paulista de 2002, assistiu 
à multiplicação desenfreada de seu samba, através de MP3,de 
CD’s, pirateados ou não, nas residências, automóveis, ruas, 
bares, escolas e finalmente, na televisão, quando se iniciou 
o horário político gratuito, sendo este samba aproveitado 
pelos aliados de Lula, para veicular uma ideia de mudança, 
sinalizando que com o candidato operário chegava a hora 
da virada.

A campanha cautelosa de Lula procurava um discurso 
moderado, para evitar desconfianças oriundas do passado, 
já que o candidato perdera três eleições, estigmatizado como 
esquerdista radical. 

O realismo político exigia moderação, mas, na sua 
liberdade de expressão, o artista carnavalesco gritava, sem 
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censura, ao som da bateria e dos figurinos, adereços e 
coreografias da Gaviões, que sambava, tendo como enredo a 
história do tabuleiro de xadrez com seus xeque-mates. Cheia 
de criatividade, a escola metaforizava uma situação concreta 
e entrou no sambódromo saudada por uma multidão que 
cantava com ela, exibindo, naquele momento, milhares de 
bandeiras e balões que não eram vermelhos, mas alvinegros 
como a Escola:

“Na dança das pedras
Tem peão lutando pra sobreviver
Contra o FMI,
Que com seu cavalo alado,
Sempre mal  intencionado,
É a rainha do poder

Quero meu Brasil
Jogando limpo...
O povo dando um xeque na corrupção
Um xeque na impunidade
E a bateria sacudindo a multidão”

Assim, ao iniciar-se o século XXI, novamente no carnaval 
a arte musical virava tribuna, captando e transmitindo, como 
antena, as vozes de gigantescas parcelas de um povo sem 
voz.

A produção artística popular revela uma unidade 
do interesse prático com o estético. É parte integrante 
e expressão sensível da praxis da vida, e isso tem se 
evidenciado, de maneira expressiva, através de metáforas 
que velam e revelam, em inúmeras expressões carnavalescas 
brasileiras.

A manifestação artística popular capta e registra o 
existente, construindo uma arqueologia alegórica que captura 
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o passado, subverte o presente e delineia o futuro como uma 
possibilidade poética. Nem sempre isto ocorre, porém, de 
maneira consciente.

Pode-se dizer que na tentativa de ganhar sua independência 
interna e externa, o autor (ou autores), anônimo ou consagrado, 
produz uma obra que ultrapassa a si próprio e acaba expressando 
uma visão de mundo, uma concepção, um sonho, um receio, 
uma aspiração socialmente construídos. 

A mesma coisa foi dita, em Oeuvres, por Paul Valéry: toda 
obra é a obra de muitas coisas além do autor.
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A FOME E A LAMA QUE TRANSFORMAM HOMENS EM 
CARANGUEJOS, NOS MANGUES

THE HUNGER AND THE MUD THAT TRANSFORM MEN INTO CRABS IN 
THE MANGROVES

Josué de Castro nunca viu a fome como uma fatalidade 
da natureza, mas como resultado da pobreza do país, 
onde o desenvolvimento desigual gera regiões onde 

prolifera a riqueza, que se distribui entre pequenos grupos de 
privilegiados, e a miséria extrema que chega a gerar pigmeus 
de um lado, e de outro, nas áreas de mangues, dá origem a 
homens-bichos, que caminham e pensam como caranguejos, 
lambuzados de lama.

A história desses homens, brasileiros, da região dos 
alagados dos rios Capeberibe/Beberibe, nos bairros de 
Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite, periferia de 
Recife, é contada no livro Homens e Caranguejos, publicado 
em 1967 pela Editora Brasiliense.

Jorge Carlos de França*

*Mestre em Ciências Sociais, licenciado em Letras, trabalhou na SSP do Governo do Estado 
de São Paulo.

O que se mostra é "um povo inteiro de
 barriga vazia mas com a cabeça cheia de 

comidas imaginárias".
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O gênero deixa o autor em dúvida. Pode ser um romance, 
um livro de memórias ou uma autobiografia. Sabe, com 
certeza, que foi nessa região, que, ainda na infância, 
descobriu a fome, convivendo com os afogados desse mar 
de misérias.

Nos mangues onde fervilhavam caranguejos, descobriu 
homens que eram seres anfíbios, habitantes da terra e das 
águas, meio homens e meio bichos, seres que se faziam 
irmãos de leite dos caranguejos. Alimentados na infância 
com caldo de caranguejo, um caldo de lama, aprendiam a 
engatinhar e a andar com os caranguejos, ficavam a vida 
inteira impregnados do cheiro podre daquele lamaçal.

IRMÃOS DE LEITE
O autor confessa que ao longo de sua vida foi levado a 

reservar a maior parcela de sua ternura para a sociedade dos 
mangues – a sociedade dos caranguejos e a dos homens, 
seus irmãos de leite. 

Sabe-se, porém, que nunca se tratou de uma solidariedade 
passiva, pois a história de Josué de Castro é a história 
de um guerreiro,  que na condição de médico, cientista, 
escritor e professor universitário combateu a fome e o 
subdesenvolvimento do Brasil,  tornando-se membro 
de órgãos internacionais, como a ONU, para questões 
relacionadas com a alimentação no mundo. Obras como 
Geografia da Fome foram traduzidas para cerca de trinta 
idiomas, alcançando no Brasil algo próximo a vinte reedições.

É esse homem de extraordinária projeção internacional, 
premiado nos Estados Unidos e França, que  se emociona ao 
retraçar na memória lembranças de sua infância no Recife. 
Neto de senhor de engenho em Pernambuco,  o menino  
aprendeu a história dos homens do Nordeste fora dos livros, 
ouvindo as águas do rio, e mais que isso, vendo a paisagem 
dos mangues, a zona compacta dos mocambos, das choças 
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de palha e barro, os braços do rio passando pelo meio das 
ruelas e a lama envolvendo tudo :

“A casa em que eu nasci tinha ao lado um 
grande viveiro de peixes, de caranguejos 
e de siris. Se não nasci mesmo dentro 
do viveiro, como os caranguejos, já com 
dois anos estava dentro dele. Escorreguei 
um dia no barro de suas margens e fui 
retirado de dentro de suas águas meio 
afogado. Daí em diante, mergulhar nas 
águas do mangue tornou-se um hábito".

E o escritor continua:
"Mudei-me depois para outro bairro mais perto do rio. 

Fomos morar em Madalena, numa velha casa colonial de 
um só andar, com seis janelas de frente. Casa grande, 
acachapada com sua pesada massa arquitetônica, montada 
como uma fortaleza em seus altos batentes, por onde subiam 
os caranguejos em tempo de cheia até o terraço, entrando 
mesmo até dentro das salas. Nas épocas de cheia, a casa 
virava uma arca de Noé, e todo o sítio virava um mar. Quando 
as águas baixavam, uma lama preta ficava recobrindo, 
durante dias, toda a paisagem.

A frente da casa era voltada para o rio porque fora ela 
construída nos velhos tempos em que todo transporte da cidade 
se fazia em botes e barcaças, os homens do comércio do açúcar 
indo para os seus escritórios de sobrecasaca preta e cartola, 
com negros de torso nu remando pelo Capibaribe acima 

O sítio era cheio de árvores e bichos. Mangueiras e 
sapotizeiros que davam frutos maravilhosos. Maravilhosos 
eram também os frutos de outras árvores que não existiam em 
nosso sítio, mas que nele apareciam espalhados pelo chão. 
Eram frutos colhidos durante a noite, nos sítios dos vizinhos, 
pelos morcegos que os deixavam cair dos seus braços, nos 
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seus voos apressados. Eram goiabas, jambos e araçás, todos 
meio roídos, mas que eu saboreava com gosto, nos meus 
passeios matinais pelo sítio, parasitando assim o trabalho 
noturno dos morcegos, meus sócios  circunstanciais. (...)   
Criei-me  nos mangues lamacentos do Capibaribe cujas águas, 
fluindo diante dos meus olhos ávidos de criança pareciam 
estar sempre a me contar uma longa história. O romance das 
longas aventuras de suas águas descendo pelas diferentes 
regiões do Nordeste :pelas terras cinzentas do sertão seco, 
onde nasceu meu pai e de onde emigrou na seca de 1877 com 
toda a família, e pelas terras verdes dos canaviais da Zona da 
Mata, onde nasceu minha mãe, filha de senhor de engenho.

Esta era a história que me sussurrava o rio com a linguagem 
doce de suas águas passando assustadas pelo mar de cinza 
do sertão, caudalosas pelo mar verde dos canaviais infindáveis 
e remansosas pelo mar de lama dos mangues, até cair nos 
braços do mar mar.

(...) Foi o rio o meu primeiro professor de história do 
Nordeste,da história desta terra sem história. A verdade é 
que a história dos homens do Nordeste me entrou muito mais 
pelos olhos do que pelos ouvidos.Entrou-me por dentro dos 
meus olhos ávidos de criança sob a forma destas imagens que 
estavam longe de serem sempre claras e risonhas.

(...) Foi assim que eu vi e senti formigar dentro de mim 
a terrível descoberta da fome. Da fome de uma população 
inteira escravizada à angústia de descobrir o que comer. Vi 
os caranguejos espumando de fome à beira da água, à espera 
que a correnteza lhes  trouxesse  um pouco de comida, um 
peixe morto, uma casca de fruta, um pedaço de bosta que 
eles arrastariam pra o seco para matar a sua fome. E vi, 
também, os homens sentados na balaustrada do velho cais a 
murmurarem monossílabos, com um talo de capim enfiado na 
boca, chupando o suco verde do capim e deixando escorrer 
pelo canto da boca uma saliva esverdeada, que me parecia ter a 
mesma origem da espuma dos caranguejos: era baba de fome.
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Pouco a pouco, por sua obsessiva presença, este vago 
desenho da fome foi ganhando relevo, foi tomando forma e 
sentido em meu espírito. Fui compreendendo que toda a vida 
dessa gente girava sempre em torno de uma só obsessão – a 
angústia da fome.

Sua própria linguagem era uma linguagem que quase não 
se fazia alusão à outra coisa. A sua gíria era quase sempre 
carregada de palavras evocando comidas. As comidas que 
desejavam com desenfreado apetite. A propósito de tudo se 
dizia : é uma sopa, é uma canja, é um tomate, é uma ova, é 
um abacaxi, é uma batata, é pão-pão, é queijo-queijo. Era 
como se esta gíria fosse uma espécie de compensação mental 
de um povo sempre faminto. De um povo inteiro de barriga 
vazia mas com a cabeça cheia de comidas imaginárias. É que 
a comida havia lhes subido à cabeça, como o sexo sobe à 
cabeça dos impotentes, estes famintos de amor.

Esta presença constante da fome sempre fora a grande 
força modeladora do comportamento moral de todos os 
homens desta comunidade: de seus valores éticos, das suas 
esperanças e dos seus sentimentos dominantes. Vê-los 
agir, falar, lutar, sofrer, viver e morrer, era ver a própria fome 
modelando com suas despóticas mãos de ferro os heróis do 
maior drama da humanidade – o drama da fome".

CONCLUSÕES
Nesta bela obra, há um retrato sem retoques da miséria 

que leva, pelo mundo afora, milhões de pessoas a morrerem 
de fome. A denúncia da fome no Brasil, ganha, no romance 
memorialístico uma dimensão didática que democratiza 
o entendimento a todos,essa tragédia que assola o país.
Tudo complementado, pela dimensão estética que encanta 
e conquista a desão do leitor.

Revista a questão através da memória, o olhar da criança 
protagonista que via e ouvia o rio, compõe uma história que 
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merece a maior atenção, na produção literária do país, que 
desafia o tempo.

A desnutrição pode leva uma criança a carregar 
consigo consequências graves, que são, geralmente, 
irreparáveis,denuncia a obra, de modo indireto.

Josué de Castro tratou desta questão, em importantes 
ensaios científicos, e apesar da seriedade dos temas 
abordados – e certamente por causa disso mesmo - chegou 
a passar por duras perseguições políticas, dentro do país, 
porque o assunto era incômodo para alguns governantes.

Neste romance autobiográfico, porém, a denúncia da 
fome no Brasil, ganhou, na obra de Josué de Castro nova 
dimensão, adquirindo, pela beleza do texto, contornos 
poéticos que agudizam a força da denúncia e elevam o teor 
de dramaticidade real da questão a limites incalculáveis. 

Mais forte que a ciência, a literatura atinge, como uma 
faca muito afiada, a inteligência e o coração do leitor .Desse 
modo, revista a questão através da memória do menino, o 
olhar da criança que via e ouvia o rio e que, adulto, reconhece 
esse rio como seu primeiro professor, compõe uma história 
que merece a maior atenção, na produção literária do país, 
firmando-se como uma força que desafia o tempo.
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