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Apresentação

Oobjetivo principal da presente edição é 
promover reflexões sobre a literatura 
como resistência crítica, onde são 

desveladas tanto as tensões existenciais como  as 
políticas,os antagonismos sociais, ações autoritárias, 
preconceitos e discriminações.

Nesse sentido, apresenta temas como o teatro 
de protesto, literatura e relações homoafetivas, 
avaliações sobre obras como “O cortiço”, com 
suas descrições cheias de força e beleza e seu peso 
histórico. São também consideradas questões 
relacionadas com a resistência de Canudos, 
no nordeste brasileiro, além das experiências 
anarquistas, que perseguiam, no sudeste, o sonho 
de construção de uma sociedade nova, onde não 
haveria nem pátria e nem patrão.

Considerando a resistência social e política, 
no período do governo militar, serão focalizados 
movimentos poéticos itinerantes, que ocorriam no 
Rio de Janeiro. Também não foi esquecido o clima 
pesado da guerra fria, cuja crueldade se insinuava 
pelos locais mais insuspeitos de nosso país. Boa 
leitura!

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável.
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A experiência social é constituinte da forma estética, 
segundo afirmou Antônio Cândido ao defender 
a ideia de que, em literatura, o externo se torna 

interno.

Para ele, a relação entre a vida social e a obra de arte 
não é unilateral, constitui-se numa via de mão dupla, onde 
em um movimento complexo, um interage com e, ao mesmo 
tempo, influencia o outro. Os fatores externos e os internos 
não caminham paralelamente sem nunca se tocarem, mas 
conjugam-se numa relação dialética.

A inseparabilidade entre materiais estéticos e sociais, 
expressa por Cândido como “filiação de textos e fidelidade 
a contextos” deriva de uma visão crítica vinculada ao campo 
teórico e conceitual do chamado “marxismo ocidental”, 

Luís Norberto Sanches*
LITERATURA: CRÍTICA 

E RESISTÊNCIA
LITERATURE:CRITICAL AND RESISTANCE

*Tem formação em Ciências Sociais e em Letras, área em que fez mestrado. Trabalhou na 
Faculdade Paulistana, Secretaria da Cultura e atualmente é assistente editorial.

Materiais estéticos e sociais não se
separam, mas se conjugam em 

relações dialéticas.
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que busca não apenas uma sondagem da correspondência 
estrutural entre literatura e vida social, mas, também, ampliar 
os conhecimentos existentes acerca da realidade externa 
pelo estudo do dinamismo literário.

Nos anos 1970, quando o Brasil passava pela dura 
experiência de viver sob violenta ditadura militar, a crítica 
literária embarcava em correntes estruturalistas de maneira 
acrítica e submissa, e, desse modo, ao empregar categorias 
do estruturalismo francês e de outras correntes afins, 
pavimentava um caminho que desconsiderava as condições 
concretas de produção e recepção das obras no país.

Uma obra de Afonso Romano Santana, intitulada “Análise 
estrutural de romances brasileiros”, publicada em 1973, 
valendo-se de conceitos do estruturalismo francês, ganhou 
grande prestígio na época. Porém, em 1974, Antônio Cândido 
acendeu um debate, ao publicar uma obra contestatória, 
em que avaliava os métodos usados por Santana, fazendo 
uso de fundamentos sociológicos de base marxista. A partir 
daí, instaurava-se um movimento de resistência crítica, que 
levava em consideração a recusa na adoção de tendências 
conservadoras. 

Em 1992, Alfredo Bosi publicou “Dialética da 
colonização” um livro em que considerava a historicidade 
das obras literárias e avaliava como a adoção do pensamento 
estruturalista na crítica brasileira havia sido oportuna para 
a ditadura militar. Nesse livro, destaca-se, ainda, os estudos 
das relações entre cultura popular e cultura erudita no 
país, mapeando formação social e impasses no processo 
formativo, e estratégias de representação desses impasses, 
utilizadas pela intelectualidade brasileira.

Com a participação ativa de Antônio Cândido e Alfredo 
Bosi, o combate ao autoritarismo dentro das letras brasileiras 
ganhou clareza e visibilidade.
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Além da ampla censura a livros, jornais, rádios e 
televisões, o controle ideológico também foi adotado na 
contratação de professores nas universidades públicas, 
imposição dos governos militares para favorecer o 
crescimento do pensamento conservador nas instituições 
de ensino.

Tanto Bosi como Cândido não deixaram este fato passar 
em branco, procurando demonstrar os prejuízos que fatos 
como estes poderiam trazer ao pensamento crítico elaborado 
e difundido pelas universidades, de modo particular pelas 
instituições públicas, com sua tradição de realização de 
pesquisas.

Autor, Obra e Leitor
Os elementos extraliterários foram valorizados por 

Antônio Cândido, reunindo itens de várias ordens para 
analisar uma obra literária. A ironia, o dialogismo, a meta-
ficção nos objetos são interpretados como forma de interação 
entre autor, obra e leitor, que configuram o sistema literário.

O leitor é considerado na recepção da obra, tendo ele 
a impressão de estar em contato com realidades vitais, de 
estar aprendendo, participando, aceitando, negando, diante 
dos problemas que os protagonistas suscitam.

Ao tratar especificamente de obras literárias produzidas 
no Brasil durante o Modernismo, Antônio Cândido chama a 
atenção para a segunda geração modernista visto que ela 
teria concretizado os anseios da fase anterior. Segundo ele, 
“a prosa, liberta e amadurecida, se desenvolve no romance 
e no conto, que vivem uma de suas quadras mais ricas”.

Torna mais claro este pensamento ao explicar que o 
romance passa a ser fortemente marcado de neonaturalismo 
e de inspiração popular, visando aos dramas contidos em 
aspectos característicos do país como a decadência da 
aristocracia rural e formação do proletariado (José Lins do 
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Rego); poesia e luta do trabalhador (Jorge Amado, Armando 
Fontes); êxodo rural e cangaço (José Américo de Almeida, 
Raquel de Queirós, Graciliano Ramos); vida difícil das cidades 
em rápida transformação (Érico Veríssimo).

Estava aberta a pesquisa do social, privilegiando o 
engajamento político e estabelecendo uma nova sintonia 
com o que ocorria na Europa, entre as duas grandes guerras, 
corrente que passou cada vez mais a ser valorizada na nossa 
literatura.

Sobre o Texto
Antônio Cândido se deteve sobre a obra de Graciliano 

Ramos, apontando o caráter de denúncia ali contido. 

Considerando-se as primeiras obras desse escritor, 
pelo prisma cronológico, Caetés (1933), São Bernardo (1934), 
Angústia (1936) e Vidas Secas (1938) logo chama a atenção 
o caráter rural-urbano de pequenos núcleos de população 
perdidos nos fundões do nordeste, tecendo seu cotidiano 
simples, cercado de penúrias.

A ação nessas obras se objetiva através da linguagem 
curta e áspera do autor, despida de qualificativos e constituída 
de elevados padrões rítmicos e de enquadramentos que 
asseguram o esplendor do texto. 

Com “Vidas Secas”, o tom de denúncia se acentua, o 
êxodo nordestino fica escancarado diante da morte ou da 
partida para integrar-se à urbanização de outros centros, 
debaixo da indiferença do poder público e das autoridades 
constituídas.

Valor Estético e Denúncias
Em nosso país, obras literárias, cinematográficas e 

teatrais, ao lado de seu caráter estético, têm-se constituído 
em vetores de fortes denúncias contra violências tanto 
sociais quanto políticas.
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A ditadura militar, por exemplo, foi duramente criticada 
na época, mas uma pergunta que poderia ser formulada hoje 
indagaria sobre a possibilidade de se elaborar críticas em 
momentos de tão severa e rigorosa censura, como a que 
estava aqui instalada.

Neste caso, é preciso atentar para as técnicas 
utilizadas por escritores para redigirem as obras, de forma a 
ultrapassarem as barreiras censórias e chegarem aos leitores/
espectadores.

Consideremos, como exemplo, o livro de J. J.Veiga, 
publicado em 1966, quando vigorava, com grande força 
persecutória, a ditadura instalada em 1964. A obra, intitulada 
“A hora dos ruminantes”, focalizava exatamente a ditadura 
militar, mostrando como se havia instalado e como agia, 
promovendo o terror. Mas, para construir essa obra, J.J. Veiga 
recorreu a metáforas e alegorias para driblar a censura.

O romance é organizado em três partes: A chegada, O dia 
dos cachorros e O dia dos bois. Fala de uma região brasileira, 
um vilarejo tranquilo, incrustado na zona rural, como se pode 
observar na descrição : ”Mal o sol se afundava atrás  serra(...) 
já era hora de acender os candeeiros, de recolher bezerros, 
de se enrolar em xales”.

A referência ao candeeiro confirma o espaço rural, onde 
ainda não há eletricidade. Trata-se de um espaço bucólico, 
onde o tempo é marcado pelos elementos naturais e por 
intermédio da ação das personagens.

Ali, os moradores têm como ponto de encontro a venda 
do Amâncio, onde compram fumo de corda, linguiça, arame 
para se fazer cercas, e onde sempre se encontram, para 
um bate-papo com o vendeiro Amâncio, o carroceiro, o 
marceneiro e o ferreiro.

Aquela gente simples e trabalhadeira que ali vive, de 
repente é surpreendida pela chegada de alguns forasteiros 
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que se instalam “do lado de lá”, ocupando uma tapera, onde, 
ao lado, num vasto terreno, num piscar de olhos instalam 
um grande acampamento, fumegando e pulsando do outro 
lado do rio.

 A velocidade com que surge aquele estranho 
acampamento espanta os moradores, que se dividem entre 
receios e especulações. Seriam engenheiros, gente do 
governo? Quem era aquela gente que se movia agitada, 
carregando pacotes, organizando coisas, sem nunca lançar 
os olhos para a vila ao lado, completamente indiferentes 
aos moradores da região, que olhavam para eles, cheios de 
curiosidade. No modo de organizar o espaço, a referência é 
a de uma estrutura militar:

(...) aqueles lá acamparam em linha, duas 
fileiras, medidas, deixando uma espécie 
de largo no meio. (...) enquanto os homens 
andavam ativos carregando volumes, 
abrindo volumes, se consultando, sem 
tomar conhecimento da cidade ali perto. 
Seriam engenheiros? Mineradores? Gente 
do governo?

Os comerciantes deixaram o comércio aberto até bem 
tarde, pensando que aquela gente de repente pudesse 
precisar de um maço de vela, de uma lata de querosene. 
Desejavam que tivessem boa impressão de Mainararema. 
Mas os invasores continuaram indiferentes.

Eram pessoas de poucas palavras, autoritárias, que não 
deviam explicações a ninguém, movendo-se como se fossem 
as únicas donas do chão e, por isso, destinadas a implantar 
uma nova ordem naquela região.

À noite, o moradores já não gostavam de olhar para os 
lados do acampamento, como se naquele canto iluminado 
se escondessem desgraças, que pudessem atingir o vilarejo. 
Eram impressões ruins, que denunciavam certo medo, mas 
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nada percebiam de concreto que pudesse justificar aquela 
sensação de estranheza e perplexidade.

(...) À noite, quando iam fechar as janelas 
para dormir e davam com os olhos no clarão 
do acampamento, as pessoas procuram se 
convencer de que não estavam vendo nada e 
evocavam aquele trecho de pasto como ele era 
antes (...). Mais tarde podia haver sonhos com 
os homens figurando como inimigos, mas 
eram apenas sonhos, vigorantes somente na 
escuridão dos quartos, solúveis na claridade 
do dia.

Sentiam que se tratava de gente hostil, que usava paletó 
de cinto e bolsos com tampo e botões, trajes  que lembram 
uniformes militares. Podia ser gente do governo.

Já na chegada haviam fincado mastro no terreno 
da  tapera, como se mandassem um aviso de tomada de 
posse. Caminhavam com arrogância, e quando o carroceiro 
Geminiano os visitou, só arranjou tristeza. Dono da carroça, 
trabalhava prestando serviços à comunidade inteira, mas 
depois a carroça ficou  com os invasores, que o tornaram 
servo, para servidão exclusiva, o que fazia com que o 
carroceiro sentisse sua dignidade arruinada.

  Aquela gente promovia  um descompasso no sistema 
de valores da vila, onde algumas pessoas se transformavam 
em aduladores, servos, e outras sentiam sua  dignidade 
em estilhaços, como ocorria com Geminiano. Aos poucos, 
porém, as pessoas acabaram se acomodando com a presença 
dos violentos invasores, que mandavam prender e matar 
qualquer um que ousasse desobedecer à nova ordem que 
implantavam.

A mudança de valores trazida pelos invasores atingia 
amigos e até namorados, que entregavam os parceiros, 
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colaborando com torturadores. Como aconteceu com 
Pedrinho, que fala de sua prisão:  “Levaram lá para dentro. 
Eu reagi. Muitos me seguraram. Gritei, xinguei, mordi. Eles 
me amarraram. Ela ajudou. Nazaré ajudou. Me jogaram numa 
grota no quintal. Olhe as marcas das cordas. Me davam 
comida numa gamela no chão. Eu tinha de comer enfiando 
a cara, como cachorro. Ela ficava perto olhando, de vez em 
quando empurrava a gamela para longe com o pé, só para 
me ver me arrastar no chão.” 

Nesse caso, o escritor buscou referência no que 
ocorria no Brasil nessa época, quando muita gente ia presa 
após passarem por delação formulada por seus próprios 
companheiros que aderiam à nova ordem. No romance, isso 
é mostrado através de Nazaré, que não apenas entregou o 
namorado à polícia, como ainda colaborou na sua tortura.

Para contar a história, o autor recorre a alegorias. A 
violência das invasões é mostrada de modo metafórico, 
quando ocorre uma segunda invasão, que obedece às ordens 
dos homens de casaco de cinto e botões.

É uma matilha, mais de cem cachorros que parecem 
demônios amotinados, que circulam pelas ruas e invadem 
as casas, atacando os moradores.

Uso de Alegorias
A alegoria é a exposição de uma ideia de modo figurado. 

Algo é utilizado para indicar outra coisa. Esse algo que 
representa de modo concreto uma ideia abstrata, mantém 
com esta uma relação de semelhança. Desse modo, os 
cães raivosos que invadem as casas e atacam as pessoas, 
representam, pela ferocidade e crueldade no ataque, os 
militares que haviam ocupado o país, estabelecendo uma  
nova ordem, e que mantinham sob ataque todos os que 
tentassem desobedecer  às suas determinações. O autor 
descreve a cena da seguinte maneira:
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Escorraçados da frente, os cachorros surgiam 
nos quintais quebrando plantas, revolvendo 
hortas, derrubando cercas, pulando muros, 
perseguindo galinhas, matando pintos, 
parando de vez em quando para retirar 
chumaços de penas da boca com as patas ou 
pelo processo de esfregar o focinho no chão. 
Os homens tentavam espantá-los a pedradas, 
apanhavam uma pedra e ficavam tontos com 
ela na mão, não sabendo para que lado jogar, 
os cachorros eram muitos e vinham de todos 
os lados, nem tomavam conhecimento da 
gente, pareciam estar à procura de alguma 
coisa mais importante. Às vezes se ouvia um 
tiro e um ganido, que o alarido geral abafava.

Aturdidas, as pessoas não  sabiam como reagir, ficavam 
dentro de casa encolhidas, enervadas com tantos latidos, 
tapavam os ouvidos e se lamentavam, sem conseguir 
entender aquela situação absurda em que se encontravam, 
vendo a cidade entregue a cachorros, que ali faziam o que 
bem entendiam, sem que ninguém pudesse  adivinhar  o que  
poderia vir a seguir.

O horror estava instalado. Mas os cachorros não se 
contentavam em atacar e morder. Queriam também humilhar 
as pessoas, por isso enchiam de fezes as suas casas, como 
se quisessem lançar desafios para mostrar de quem era o 
poder:

“Outros parece que entravam numa casa 
apenas para descarregar a bexiga; chegavam, 
farejavam, escolhiam o lugar, às vezes até 
um par de botinas encostado num canto, 
e calmamente se aliviavam; ou rodavam, 
rodavam no meio da sala, o corpo encurvado 
no meio, as pernas traseiras abertas, 
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espremiam, largavam uns charutinhos ou uma 
broa; satisfeitos com o resultado, raspavam 
as patas duas, três vezes e saíam sem 
olhar para ninguém, os donos da casa que 
providenciassem a limpeza. Eram desacatos 
que as pessoas toleravam resignadas, 
consolando-se em pensar que não há mal 
nenhum que sempre dure”.

Quando os cachorros abandonam a cidade, novos 
invasores assumem o comando. 

Uma terceira invasão é realizada por milhares de bois 
que ocupam as praças, as ruas, as vielas. O narrador diz que 
os ruminantes foram chegando devagar: “fazia dois dias que 
os bois vinham aparecendo aqui e ali, nas várzeas, na beira 
das estradas, uns bois calmos, confiantes, indiferentes”.

A questão colocada pelo narrador vai além do texto. O 
número extraordinário de bois começa a provocar estranheza. 
Não são bois comuns, acostumados a conviver com os 
humanos. Indiferentes, arrogantes, autoritários, os bois 
foram tomando posse do chão inteiro, ocupando estradas, 
ruas, praças, vielas, submetendo os habitantes da vila a uma 
dominação feroz, tanto física como psicológica: 

  ”Não se podia mais sair de casa, os 
bois atravancavam as portas e não davam 
passagem, não podiam; não tinham para onde 
se mexer. Quando se abria uma janela, não se 
conseguia mais fechá-la, não havia força que 
empurrasse para trás aquela massa elástica 
de chifres, cabeças, pescoços que vinham 
preencher os espaços”.

Após longo período de sofrimento, de repente os bois 
vão embora e chega um tempo que, cedo ou tarde, haveria 
de vir – ou seja o fim da ditadura, ou como diz o narrador :
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“E o povo que havia ficado longo tempo 
submetido aos bois, agora festeja.(...) O céu 
claro, as ruas limpas, o luar purificando o 
lamaçal de esterco e urina.(...)Gente chamando 
gente, sacudindo gente, arrastando gente para 
ver, todas as janelas se abrindo, por todos os 
lados a claridade, o desafogo”.

Era um instante de libertação, de reconquista de direitos 
que haviam se extraviado e que agora todos, inclusive os 
animais domésticos, comemoram de um modo pleno, como 
somente os que um dia perderam a liberdade conseguem 
festejar:

“Às vezes a lua era vedada por uma massa 
escura de nuvens, mas isso não diminuía o 
entusiasmo do povo. Meninos acenderam 
fogueira na porta da igreja, gente grande 
reuniu-se em volta para aproveitar o calor, 
apareceram garrafas em várias mãos, até 
meninos provaram, ninguém censurou 
porque a noite era de todos, merecida. Os 
cachorros também, tanto tempo presos em 
casa, ou amarrados para não espantarem os 
bois, saíram para comemorar a desocupação, 
pulavam em volta dos donos, montavam 
uns nos outros, rosnavam e se mordiam 
de brincadeira, metiam-se em correrias por 
entre as pernas das pessoas e não sofriam 
ralhos nem pancadas, reconhecia-se que eles 
também tinham direito de estar alegres”.

Mais  Denúncias : A Arte-Histórica  
do Escritor Lima Barreto 

Lima Barreto era uma voz quase isolada na literatura 
brasileira de sua época, que se ocupava principalmente 
de mostrar o Brasil como um país sem preconceitos 



        TEMA       18

ou discriminações raciais, onde o mérito individual era 
plenamente reconhecido, independentemente de raça, cor 
ou condição socioeconômica.

Para contestar a sociedade, Lima Barreto teve de 
ser vanguarda, intencionalmente ou por acaso, criar nova 
literatura com temas sociais, tipos populares, linguagem 
coloquial, ambientação suburbana, valorização da linha 
negra da cultura do país e da produção artística popular, 
em oposição ao artificialismo da matriz oficial parnasiana 
e, desse modo, antecipou a discussão sobre a atualização 
da cultura nacional, que viria a ocorrer com o Modernismo 
Brasileiro, a partir do início da década de trinta do século XX.

Além disso, escreveu sobre os pobres e doentes, 
descrevendo os tratamentos dispensados aos doentes 
mentais, nas dependências destinadas aos indigentes, no 
Hospital Nacional dos Alienados, como registrou em seu livro 
“Diário do Hospício”.

Na obra, o próprio narrador é o paciente, que numa certa 
noite foi levado ao hospital pela polícia, que o havia “laçado” 
com uma corda, na rua, durante uma crise alcoólica que o 
levara a um delírio temporário. Ali foi internado como “louco”, 
passando por todos os castigos, mantendo a lucidez para 
observar e descrever o tratamento desigual dispensado aos 
pacientes, conforme a classe social.

Preocupado com a realidade, o escritor buscava a 
consciência do leitor, conferindo à sua obra um caráter de 
arte histórica.

Desse modo construiu fortes denúncias sobre o que 
ocorria no cotidiano das pessoas pobres, tanto as doentes 
como as sadias.

Lima Barreto escrevia sobre pessoas que nasciam e 
viviam em guetos de miséria, de onde, como queria a elite, 
nunca deveriam sair, conforme está registrado em Clara dos 
Anjos :
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“Tudo e todos pareciam condenar os seus 
esforços e o dos seus para elevar a sua 
condição moral e social”.

Nesse romance, o escritor recupera, no Rio de Janeiro, ”o 
intrincado labirinto de ruas e bibocas”, espaços esquecidos 
onde esquecida e pagando altos impostos, ”vive grande parte 
da população da cidade, a cuja existência o governo fecha 
os olhos”.

Ali, Clara dos Anjos aprendia a tocar piano, instrumento 
sofisticado que expressava o refinamento das músicas 
europeias e o brilho dos saraus elegantes. Seu pai, que 
negara a sua cor escura chamando-a de “clara”, imaginava 
que se adotasse os valores e símbolos das elites, asseguraria 
à menina uma possibilidade de inserção nos estratos mais 
altos da sociedade.

Desse modo, negava sua condição social, acreditando 
que estava exercitando uma prática de resistência, pois não 
compreendia como funcionavam os mecanismos sociais, e 
de que forma se poderia traçar melhor destino para os que 
vivem na miséria.

Lima Barreto vivia em plena guerra, mostrando a 
realidade de seu tempo, tanto como jornalista como na 
condição de ficcionista. Na literatura, capturava o espírito 
de sua época, questionando os valores hegemônicos da 
sociedade de seu tempo, denunciando a política elitista da 
primeira fase da República brasileira, corrupta e indiferente 
aos clamores das populações mais pobres. Por isso, em suas 
obras satiriza as artes rebuscadas das elites, combatendo 
as especulações financeiras que esvaziavam os cofres da 
nação, e ironiza autoridades e modelos de gestão pública.
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O Brasil é um país conservador, cuja origem histórica 
remonta a um patriarcalismo extremado, e a 
sexualidade se configurou pelo heterossexismo 

como única versão possível, portanto é de se imaginar o 
tipo de tratamento dispensado a homossexuais. Sempre 
apresentados como motivo de deboche, discriminação 
e exclusão social, nos últimos anos passaram a ser 
assassinados, como várias vezes ocorreu na cidade de São 
Paulo, na Praça da República, Sé, e outros logradouros.  É 
necessário lembrar que esta cidade, a maior da América 
Latina, é tida como a mais avançada, culta e democrata do 
país! Basta esta assertiva para se imaginar o que esta questão 
representa enquanto rejeição e discriminação na história 
social do país.

Ana Cristina Santos Giotto*

LITERATURA E RELAÇÕES HOMOAFETIVAS
LITERATURE AND HOMO-AFFECTIVE RELATIONS

* Estudou na Universidade de Siena, UERJ e USP. Trabalhou na Universidade Anhembi Morumbi e, 
atualmente, é professora na FRB.

O primeiro romance sobre homossexualide
publicado no Brasil.
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Homossexualismo e Literatura
Focalizar o homossexual na literatura foi sempre coisa 

rara. Como focalizar um alvo de piadas como um ser que tem 
aspirações,sonhos e sofre como todo mundo? 

A primeira tentativa ocorreu no século XlX, com a obra 
“O bom crioulo”, do escritor naturalista Adolfo Caminha, que 
abordou o homossexualismo como tema central, e que foi 
publicada em 1895.

Estruturado em 12 capítulos, narrado em 3ª pessoa, 
construído com linguagem coloquial, ambientado 
predominante no espaço urbano, zona portuária do Rio de 
Janeiro, mas que tem também como espaço, no mar, a bordo 
de uma corveta,  o romance inicia focalizando a tripulação de 
um navio em alto mar, num dia de fortíssimo calor. 

Ali, três marinheiros estão sendo castigados, recebendo 
chibatadas, fato que altera a costumeira calmaria do navio. 
Os três punidos são o adolescente Herculano, por ter sido 
flagrado masturbando-se, Sant’Ana, que fez o flagrante e 
agrediu o rapaz, e Amaro, por ter agredido um colega que 
importunara Aleixo, jovem marinheiro de pele clara e olhos 
azuis que havia encantado Amaro.

O romance conta a história de Amaro, um ex-escravo  
foragido que se alista na Marinha, e lá se torna um marinheiro 
exemplar. Adquire o apelido de “bom crioulo”, porque era 
atento às suas obrigações, sempre muito disposto para o 
trabalho, e, além de executar bem suas tarefas, destacava - 
se pela amabilidade, tratando todas as pessoas com extrema 
gentileza.

Considerava muito boa a vida de marinheiro, que lhe 
parecia bastante leve quando comparada aos trabalhos 
pesados da lavoura tocada por escravos. Sente que ali havia 
encontrado sua oportunidade de ser livre e prosperar.
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Um dia, porém, ficou conhecendo um grumete, Aleixo, 
e encantou-se com sua figura frágil, seus olhos azuis, seus 
cabelos louros e a magnífica alvura de seu corpo. Passou a 
protege-lo, tendo como paga apenas a sua gratidão, mas tê-lo 
por perto já alentava a sua paixão, alimentava seus instintos. 
Desse modo, o crioulo começou a descobrir o outro lado de 
si mesmo, ele que já tivera anteriormente várias relações 
heterossexuais frustradas. Sentia por Aleixo um desejo 
veemente, a carne a ferroar- lhe como urtiga brava, um anseio 
de gozo proibido que lhe queimava os nervos e as vísceras, 
uma insistente ideia fixa, que o atormentava:

“Nas horas de folga, no serviço, chovesse 
ou caísse fogo em brasa do céu, ninguém 
lhe tirava da imaginação o petiz: era uma 
perseguição de todos os instantes, uma ideia 
fixa e tenaz, um relaxamento da vontade 
irresistivelmente dominada pelo desejo de 
unir-se ao marujo, como se ele fora de outro 
sexo, de possuí-lo, de tê-lo junto a si, de amá-
lo, de gozá-lo”.

Nas suas reflexões, o crioulo sofria diante do paradoxo 
de desejar um homem e, ao mesmo tempo, considerar a 
relação homoafetiva como uma anomalia, e essa rejeição, de 
modo paradoxal, o colocava em consonância com o espírito 
da época. Mas, logo cedia aos impulsos que o dominavam, 
tendo cada vez mais clara a certeza de que somente um 
homem poderia satisfazê-lo, embora na sua relação com 
Aleixo ressaltasse a sua força máscula diante de um belo ser 
afeminado, em que faltavam apenas os seios para que Aleixo 
fosse uma verdadeira mulher.

A paixão distorce a razão, levando a mudanças de 
conduta. Amaro passa a se apavorar diante da ideia de um dia 
perder Aleixo para outro homem. Enxergava o grumete como 
homossexual, temia a chegada de outro homem. A ameaça 
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de uma presença feminina estava completamente afastada 
daquele seu universo mental, tanto real como imaginário.  

Aos poucos, seu padrão de conduta começou a se 
alterar. As emoções corroíam seu espírito e Amaro passou a 
embriagar-se com frequência. Envolvia-se, cada vez mais, em 
brigas para defender o grumete sofrendo, por isso,  contínuas 
punições – mas o encantamento não passava.

No Rio de Janeiro, alugou um quarto para si e Aleixo, 
na pensão de dona Carolina, uma portuguesa que, certa 
vez, havia sido salva por ele de uma tentativa de assalto. 
Seu coração se enchera de esperança de encontrar naquele 
pequeno sobrado um pouco de felicidade ao lado do grumete.

Assim, passa algum tempo vivendo naquele espaço uma 
situação quase marital com o jovem louro, contentando-se 
muitas vezes apenas em contemplar o belo corpo branco do 
rapaz, que, irritado, evitava contatos sexuais. Trabalhando 
também em outro navio, seu tempo foi ficando escasso, o 
que o obrigava a rarear suas visitas ao sobrado.

A severa disciplina da Marinha determinava apenas um 
dia de folga por mês, condição a que Amaro se via obrigado 
a obedecer, vendo rarear sua oportunidade de encontros 
com o amado.

Na pensão, dona Carolina tinha tempo de sobra para 
relacionar-se com alguém e, desse modo, seduz Aleixo, que 
se apaixona perdidamente pela mulher.

Amaro se desespera. Sente-se asfixiado de tristeza 
e ódio. Não suporta nem imaginar Aleixo apaixonado por 
uma mulher. Passa a embriagar-se com mais frequência e o 
comandante do navio manda que o punam com chibatadas.

Ferido, é internado no Hospital da Marinha, e ali sofre 
muito, com o desejo de rever Aleixo. Com seus instintos 
machucados, atacados pelo ciúme, pelo desesperado desejo 
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de reencontrar-se com Aleixo, uma única ideia fixa passa 
a dominá-lo, ou seja, fugir daquele hospital, ir para a rua, 
chegar ao sobrado.

Passa a sentir-se como um animal feroz pronto para 
gozar sua liberdade, rumando para junto do amado. Sente-se 
pronto a cobri-lo de amor e de castigos pela traição. De certa 
feita, foge, e, ao ver-se na rua, marcha no sentido da pensão. 
No caminho, cruza com Aleixo e, sem hesitar, no meio dos 
transeuntes, ataca-o com uma navalha e o mata.

A Obra e o Escândalo
Ao ser lançado, em 1895, este romance causou mal 

estar na crítica literária por tratar de um tema tabu, como a 
homossexualidade, agravado ainda pela ousadia de abordar 
o sexo interracial e, mais que isso, pela denúncia de prática 
homossexual entre militares.

Ousado, colocava-se em posição de conflito em relação 
ao purismo sexual exigido pela sociedade conservadora 
da época, e contra o preconceito racial vigente, e, por isso, 
teve contra si o silêncio pesado de público e crítica, o que 
o deixou no esquecimento por cerca de sessenta e cinco 
anos. As poucas críticas recebidas no século XlX foram 
massacrantes, como, por exemplo, a de Valentim Magalhães, 
publicada em 1895 no jornal “A Notícia” onde declarou que 
“o Bom Crioulo excede tudo quanto se possa imaginar de 
mais grosseiramente imundo”.  E sobre o autor afirmou que 

“Este moço é um inconsciente, por obcecação 
literária ou perversão moral. Só assim se pode 
explicar o fato de haver ele achado literário 
tal assunto, de ter julgado que a história dos 
vícios bestiais de um marinheiro negro e boçal 
podia ser literariamente interessante”.

Somente nos anos 1950 o romance despertou a atenção 
de alguns críticos, e, mesmo assim, com ressalvas. Como 
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exemplo, pode-se lembrar o texto de Lúcia Miguel Pereira, 
que referiu-se ao romance como uma obra imoral e abjeta:

“O tema já de si abjeto é tratado de modo 
que o torna extremamente chocante, com 
pormenores de todo em todo desnecessários.”

Ao mesmo tempo que vergasta o romance, reconhece e 
proclama que ele, ao lado de “O cortiço”, de Aluísio Azevedo, 
é o ponto alto do naturalismo no Brasil.

Paradoxos
O narrador estabelece diversas vezes, na obra, relações 

entre homem e animais, além do paradoxo de mostrar que 
o protagonista entra em conflitos internos por desejar e 
rejeitar a homossexualidade. Estabelece   descrições, que 
mostram o amor de Amaro por Aleixo constituir-se numa 
obsessão instintiva de posse, o que remete à animalização 
do personagem; mostra, ainda, o conflito interno vivido por 
Amaro que não entendia como era impossível resistir a uma 
imoralidade, que era o desejo da posse animal entre duas 
pessoas do mesmo sexo. Isso dá a ideia de como o desejo 
homoerótico era tão fortemente condenado pela sociedade, 
que marcava internamente os próprios homossexuais. 

O protagonista reflete sobre a questão, ao mesmo tempo 
que constata como rotineira essa prática entre os militares 
dentro do navio, apesar de ser considerada delituosa:

“Mas – instinto ou falta de hábito – alguma 
coisa de si revoltava-se contra semelhante 
imoralidade que outros de categoria superior 
praticavam quase todas as noites ali mesmo 
sobre o convés”.

Apesar desses momentos de autoquestionamento, 
Amaro se entregava cada vez mais aos delírios daquela 
paixão :
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“Nas horas de folga, no serviço, chovesse 
ou caísse fogo em brasa do céu, ninguém 
lhe tirava da imaginação o petiz: era uma 
perseguição de todos os instantes, uma ideia 
fixa e tenaz, um relaxamento da vontade 
irresistivelmente dominada pelo desejo de 
unir-se ao marujo como se ele fora de outro 
sexo”.(...)

Ao pensar nisso, Bom Crioulo transfigurava-se de um 
modo incrível, 

“sentindo  ferroar-lhe a carne, como a ponta de 
um aguilhão, como espinhos de urtiga brava, 
esse desejo veemente – uma sede tantálica 
de gozo proibido, que parecia queimá-lo por 
dentro as vísceras e os nervos”.

A  descrição da relação entre Amaro e Aleixo é 
marcada no romance por forte caráter animalesco, como a  
“ flexibilidade e destreza felinas” do negro, ou “um animal 
com formas de homem” ou ainda quando explica que “dentro 
do negro rugiam desejos de touro ao pressentir a fêmea”.

Aleixo, por sua vez, sempre descrito como passivo, 
suave e afeminado. ao aproximar-se da portuguesa da pensão 
transforma-se, passa a ser caracterizado como animal macho 
: “o efebo teve um arranque de novilho excitado”. O narrador 
também focaliza  a portuguesa, dona Carolina, transformada:

“Ela, de ordinário tão meiga, tão comedida, tão 
escrupulosa mesmo, aparecia-lhe agora como 
um animal formidável, cheio de sensualidade, 
como uma vaca do campo extraordinariamente 
excitada, que se atira ao macho antes que ele 
prepare o bote”.

Proibições
Este romance, que feria como inaceitável escândalo 

a sociedade conservadora, foi proibido em bibliotecas e 
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escolas públicas, ao longo do século XX, inclusive durante 
o Estado Novo (1937), quando a Marinha brasileira pediu 
que fosse proibida a reedição da obra. O ódio da Marinha 
era reforçado pelo fato do autor do livro, Adolfo Caminha, 
ter servido a aquele órgão no período de 1880 a 1888, 
o que contribuía para difundir a suposição de que, em 
questão de vida sexual, o autor falava do que conhecia de 
perto, pela convivência ali mantida. O fato de ter ocupado, 
concretamente, cargos na Marinha, parecia indicar que, no 
mínimo, conhecia os costumes dos marinheiros – e isso era 
intolerável para comandantes da corporação.

Mas, o tempo foi passando, o Brasil foi se tornando 
menos atrasado, aprendendo a valorizar a liberdade de 
expressão, enquanto ocorria a expansão do ensino superior,  
e se tornavam, cada vez mais, habituais os debates culturais 
e literários.

A partir de 1980, esta obra passou a ser reconhecida 
por suas qualidades literárias, não só dentro do país, mas, 
também, no exterior, representando o naturalismo brasileiro, 
ao lado de outras produções do gênero, como as de Aluísio 
Azevedo e Júlio Ribeiro. E, acima de tudo, foi ressaltada sua 
condição de ter sido o primeiro romance brasileiro a abordar 
a homossexualidade.
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BRIEF TOUR THROUGH “O CORTIÇO” BY THE BRAZILIAN WRITER ALUÍSIO AZEVEDO

Na literatura brasileira, Aluísio Azevedo afirmou-
se como um artista múltiplo, onde relatos 
patológicos adquirem complexidade, variando 

entre o alcoolismo, a histeria, a loucura, as doenças nervosas 
e os distúrbios sexuais. A pintura permeia seus textos, como 
telas onde a cor e os efeitos estéticos das formas se mesclam 
compondo atmosferas que estimulam a imaginação do leitor 
que observa a obra. 

Suas descrições são construídas com força e beleza 
tão surpreendentes que encantam o leitor, como ocorre ao 
tomar contato com este trecho de “O Cortiço”, onde já ao 
amanhecer a vida explodia tão vigorosa, que o simples ato 
de respirar enchia de satisfação aquela gente que ali vivia, 
com sua sexualidade exacerbada, seu gosto poético por eiras 
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de flores campestres que cresciam no entorno, e quando 
adormeciam era para gozar de um sono profundo, de chumbo: 

Eram cinco horas da manhã e o cortiço 
acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua 
infinidade de portas e janelas alinhadas.

Um acordar alegre e farto de quem dormiu de 
uma assentada, sete horas de chumbo.

[…].O rumor crescia, condensando-se; o 
zunzum de todos os dias acentuava-se; já 
se não destacavam vozes dispersas, mas 
um só ruído compacto que enchia todo 
o cortiço. Começavam a fazer compras 
na venda; ensarilhavam-se discussões e 
rezingas; ouviam-se gargalhadas e pragas; 
já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela 
fermentação sanguínea, naquela gula viçosa 
de plantas rasteiras que mergulham os pés 
vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o 
prazer animal de existir, a triunfante satisfação 
de respirar sobre a terra.

Observa-se, aqui, que a descrição é aberta com uma 
prosopopeia, em que o cortiço é assemelhado a uma criatura 
viva, abrindo seus “olhos”, ou  seja suas portas e janelas, ao 
acordar. Em seguida, o autor modifica um pouco a expressão 
popular “sono de chumbo”, alterando-a para “horas de 
chumbo” a fim de enfatizar o sono profundo e ininterrupto 
dos trabalhadores que, sobre seus colchões pobres, buscam 
alívio para tanto cansaço. 

Uma leitura atenta do texto permite que o leitor mergulhe 
na sua força descritiva rica e envolvente, que desvela os 
trabalhos diários e as canseiras do cortiço. Ali, as roupas 
falam através dos cheiros que as atividades e os objetos 
impregnam nos tecidos e nos ares. A roupa lavada umedecia o 
ar, “fartum acre de sabão ordinário”, ”pedras esbranquiçadas 
pela lavagem ou azuladas pelo anil”. A passagem do estado 
de sono para o de vigília é expressa por intermédio de 



        TEMA       33

expressões fragmentárias e sensoriais, imagens sonoras, 
visuais, olfativas e táteis, essas últimas combinadas em 
sinestesia, de grande efeito estilístico. Desse modo, temos 
expressões como: cabeças congestionadas de sono, ouviam-
se bocejos, pigarreava-se grosso, xícaras a tilintar, o cheiro 
quente do café aquecia as primeiras palavras, os bons dias.

Sons de homens e animais se misturam na manhã 
recém chegada, e ouvem-se risos, grasnar de marrecos, 
cantar de galos, cacarejar de galinhas, os louros ( ou 
seja, os papagaios), cumprimentavam-se ruidosamente 
(personificação); uma aglomeração de machos e fêmeas; 
suspendendo o cabelo para o alto do casco; entre outras 
expressões, como  “molhar o pelo”, ou  “esfregavam com 
força as ventas e a barba, fossando e fungando”.

Os habitantes do cortiço, sempre apressados, faziam 
uso das mesmas bicas e dos mesmos banheiros, nas 
manhãs ruidosas, numa “festa comunal de limpeza e alívio 
das necessidades fisiológicas: lavavam as caras, metiam a 
cabeça debaixo da água, esfregavam com força as ventas e 
a barba; as portas das latrinas não descansavam”, (homens 
e mulheres) “ vinham amarrando as calças e as saias”.

A descrição procura tornar clara a impressão do 
movimento contínuo que ali ocorre, fazendo o autor uso de 
expressões como “abrir e fechar”, “entrar e sair”, “vinham 
amarrando as calças e as saias”, recorrendo a antíteses que 
elevam a expressividade ao teto.

Os costumes ali se modificam, e desse modo observam-
se as mudanças até através da alimentação, como o imigrante 
português que substitui o bacalhau com batatas pela carne 
seca e o feijão preto; o vinho pela aguardente de cana; a 
pimenta de cheiro e a malagueta, por sua vez, iriam invadir 
aquela mesa, onde desaparecia o caldo verde e outras 
iguarias portuguesas.

Desse modo, o romance narra um processo de 
transformação histórico-social de pequena comunidade 
constituída de gente muito pobre. As mudanças atingem não 
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apenas cada morador em sua vida pessoal, mas, também, a 
estrutura organizacional daquele espaço, a ponto do narrador 
contar, ao final da história, que “o cortiço já não era o mesmo; 
estava muito diferente, mal dava ideia do que já fora”.

Realismo, Naturalismo: Um Novo de 
Escrever e de  Enxergar o Mundo e o Brasil 

O Realismo teve início em 1857, na França, com “Madame 
Bovari”, de Gustave Flaubert, representando um movimento 
marcado pela busca de objetividade no ato narrativo, em 
oposição ao subjetivismo do Romantismo.

O advento do Realismo foi favorecido pelo grande 
avanço científico do final do século XlX, que apontava a 
possibilidade de uma abordagem cética, formal e racional 
da vida e do homem. formulando a construção de um reflexo 
da realidade.

Em 1880, na França, surgiu o Naturalismo, com o 
ensaio Romance Experimental, de Émile Zola, que, como o 
Realismo, tinha por base a interação homem e sociedade, 
mas numa perspectiva em que ressaltava no homem, em sua 
constituição natural (inata, atávica) as patologias, as mazelas, 
as taras, os vícios oriundos de sua hereditariedade.

No Brasil, os dois movimentos enlaçaram-se, construindo 
um percurso em que se respaldam, complementam-se e 
fundem-se. A simbiose pode ser observada em “O cortiço”, 
onde o espaço cênico é elevado à categoria de personagem.

Ali ocorre, também, um processo de equalização 
entre animais e homens, por intermédio da atribuição de 
características humanas aos animais, e de animais aos seres 
humanos. Há, ali, cães que uivam emitindo sons de gemidos 
humanos  - e mais que isso,  como ocorreu com Bertoleza, 
que mandada de volta à escravidão, ao ser procurada por 
policiais, expõe seu lado animal ao erguer-se com ímpeto de 
uma “anta bravia”, recuou de um salto, e antes que alguém 
conseguisse alcançá-la, já, de um só golpe e fundo rasgara 
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o ventre de lado a lado. E depois emborcou para a frente, 
“rugindo e esfocinhando numa lameira de sangue”.

Fiel ao Naturalismo, não faltam, seja em “O cortiço” ou  
em outras de suas obras, os casos de histeria, dos impulsos 
incontroláveis, da loucura real ou simulada, das doenças 
nervosas e das alucinações.

Em todas as suas obras, o autor revela extraordinária 
capacidade de praticamente jogar o leitor para dentro da 
cena ou paisagem descrita, envolvendo-o em tramas onde 
existe a procura do ar para respirar e renovar-se, o sonho de 
transformação, de reconstrução do que está mal construído.
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RESUMO
Este trabalho tem como proposta central descrever e avaliar o 
caráter flâneur de artistas que promoviam eventos poéticos em 
espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro, na década de oitenta 
do século passado, época que também ficou conhecida como a 
que deu início ao processo de redemocratização brasileira. Mais 
especificamente, colocaremos em foco dois movimentos de rua que 
são bastante simbólicos e que ficaram muito conhecidos do grande 
público e do meio artístico: a “Feira de poesia independente”, que 
atuava propositalmente no maior centro de debates políticos no 
Rio de Janeiro da época (e de hoje) – a Cinelândia, e o “Passa 
na praça que a poesia te abraça”, evento que, sendo itinerante, 
rodava por várias praças cariocas semanalmente, nos domingos, 
levando poesia, teatro, música e outras artes a muitas regiões da 
cidade, preferencialmente às chamadas áreas periféricas do Rio 
de Janeiro. Este trabalho possui também como objetivo analisar 
as representações dessa cidade e de certos personagens que 
a habitam, presentes em um corpus de poemas de alguns dos 
principais poetas pertencentes a estes dois movimentos que foram 
escolhidos para nossos estudos.
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PALAVRAS-CHAVE

ABSTRACT

KEYWORDS
Poesia. Movimentos Artísticos. Política.

The main purpose of this work is to describe and evaluate the flâneur character of artists who 
promoted poetic events in public spaces in the city of Rio de Janeiro in the eighties of the last 
century, a time that was also known as the one that initiated the process of redemocratization 
Brazilian More specifically, we will focus on two street movements that are quite symbolic and 
that were well known to the general public and the artistic milieu: the “Independent Poetry 
Fair”, which purposely operated in the largest center for political debates in Rio de Janeiro 
at the time (and today) - Cinelândia, and the “Pass in the square that poetry embraces you”, 
an event that, being itinerant, rotated through several places in Rio every week on Sundays, 
bringing poetry, theater, music and other arts to many regions of the city, preferably to the 
so-called outlying areas of Rio de Janeiro. This work also aims to analyze the representations 
of this city and certain characters that inhabit it, present in a corpus of poems of some of the 
main poets belonging to these two movements that were chosen for our studies.

Poetry. Artistic Movements. Politics.
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FEIRA DE POESIA E PASSA NA PRAÇA: A 
POESIA FLÂNEUR NO RIO DE JANEIRO DOS ANOS 1980

Fair of Poetry and Passes in the square: the poetry flâneur in Rio de Janeiro of the years 1980

A partir do contato com poetas de gerações anteriores 
à minha (comecei a atuar no meio poético carioca 
a partir do ano de 2007), pude tomar conhecimento 

de muitas histórias sobre alguns grupos que movimentaram 
a mesma cena artística, só que durante os anos 1980. Ao 
mesclar esses tantos relatos com as aulas da disciplina 
Tópicos especiais, ministrada pela professora Giovanna 
Dealtry, acabei por construir a tese central que defenderei 
nesse trabalho, a de que, nos anos 1980, os movimentos 
coletivos de apresentação pública de poesia produziram e 
disseminaram uma arte de caráter genuinamente flâneur. 

Porém, estes artistas não se restringiram a beber na fonte 
das ruas para compor seus trabalhos, eles também usavam as 

*Mestrando em Literatura brasileira, UERJ, Rio de Janeiro-RJ; Especialista em Literatura 
brasileira - UERJ, RJ.

Uma intensa diversidade humana e 
artística, verificada tanto na “Feira de 
poesia” quanto no “Passa na praça”.
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mesmas vias públicas para, pessoalmente, mostrar e vender 
essas suas artes.

Durante a década de oitenta, no Rio de Janeiro, vemos 
aparecer fortes movimentos coletivos não só nas mais 
variadas instâncias sociais – movimentações estas inseridas 
no imenso processo que ficou mais conhecido como 
“redemocratização brasileira” -, mas também, pari passu, há 
o surgimento e a multiplicação de uma gigantesca quantidade 
de artistas que optou por fazer das ruas “a sua casa”, o seu 
habitat artístico, o seu palco popular em espaço aberto. 
Carlos Alberto Messeder Pereira confirma que esse imenso 
pluralismo acabou tornando-se a característica-mor desse 
período:

Houve, com essa mudança de década, uma mescla, uma 
fusão maior de personagens, de projetos e de diferentes 
dicções poéticas. Noto atualmente, uma certa convivência 
pacífica de diferenças e mesmo um entrelaçamento. Isso 
me parece uma novidade – e de peso. (PEREIRA, 1993, p.56)

Dois dentre esses muitos movimentos conseguiram 
marcar de forma acentuada a cena artística da época: o 
“Passa na praça que a poesia te abraça”, criado, produzido e 
coordenado pelo grupo Poça d’água, oriundo da Zona Norte 
carioca, e a “Feira de poesia independente”, sarau político-
poético, organizado pelos poetas Douglas Carrara e Flávio 
Nascimento. Ambos eram realizados na rua; só que, enquanto 
o “Passa na praça” era um sarau itinerante, que rodava por 
todas as praças do Rio de Janeiro, aos domingos, a “Feira de 
Poesia” acontecia nas sextas-feiras, sempre ali no tradicional 
palco de atividades políticas do centro do Rio de Janeiro, a 
Cinelândia. 

Estes dois movimentos artísticos realizavam aquilo que, 
ao que parece, passou a ser uma tendência levada adiante por 
vários outros artistas e coletivos poéticos da época: a mistura 
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entre a escrita poética e a realidade da vida urbana e de seus 
personagens: uma poesia do cotidiano das cidades. No caso, 
melhor dizendo, uma poesia da cidade do Rio de Janeiro. 
Esse tipo de arte revela-se nitidamente no depoimento de 
Sérgio Alves, integrante do “Passa na praça”:

Fazíamos recitais no meio das passeatas. 
Na época da Constituinte, montamos um 
esquete chamado “O Que é Constituinte?”, 
com a intenção de fazer uma discussão 
com o público sobre a importância da 
Assembleia Nacional Constituinte, que 
mais tarde daria origem à Constituição de 
1988. Montamos também a peça “Brasil 
Quem Descobriu?”, onde contávamos a 
história do Brasil desde o descobrimento. 
Sempre levando questionamento, poesia e 
participação popular do público em nossas 
peças e saraus. (informação verbal)1.

O dialogismo estabelecido entre esses artistas e suas 
plateias promovia uma troca constante de experiências e 
percepções sobre a vida que estava sendo vivida na cidade e 
no país. O pedestre comum necessita da visão aprofundada 
do flâneur, pois este faz uma leitura apurada do contexto 
urbano e a registra em suas obras artísticas, que, por sua vez, 
serão consumidas por este público, num ciclo permanente 
de permutas de percepções. Ao percorrer a urbe e fixá-la 
em seus escritos, o flâneur apresenta-a de um modo nunca 
visto ao transeunte comum para que ele também a estranhe 
e, assim, passe a conhecer mais a fundo a própria cidade 
em que vive. 

Tudo isso posto, vamos agora tentar compreender melhor 
como essa espécie de flânerie foi se procedendo e como os 
textos aqui analisados formam retratos tanto dos artistas 
quanto da cidade que os abrigou.
1- ALVES, Sérgio. Entrevista a mim concedida. Rio de Janeiro, 27 jul.2017.
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1 - A poesia carioca oitentista invade as ruas: a arte 
flâneur da Feira de Poesia e do Passa na praça.

Nos anos de regime militar, mesmo sob a vigilância 
ferrenha da censura, as artes não deixaram de ser produzidas 
e de circular. Porém, com a aproximação dos anos 1980, o 
processo de difusão das obras foi intensificando-se cada 
vez em maior escala: quanto mais a ditadura recuava mais a 
poesia e as outras artes conquistavam espaços expressivos 
na sociedade brasileira. E foi nesse momento que as ruas e 
outros locais públicos foram escolhidos como as principais 
vias de disseminação dessas obras. 

Enquanto nos anos 1970, os chamados poetas marginais 
iam, de pessoa em pessoa, oferecendo e vendendo seus 
livretos, agora, já nos anos 80, os artistas podiam, em saraus 
públicos, mostrar e vender seus trabalhos para uma gama 
muito maior de pessoas.

Devido a esse e outros fatores, irá acontecer, no Rio de 
Janeiro, o que acabou por ser chamado de boom poético. 
Carlos Alberto Messeder Pereira, em seu ensaio publicado em 
1993, “O novo network poético 80 no Rio de Janeiro”, percebe 
uma estreita ligação entre o processo de redemocratização 
brasileira e o surgimento de múltiplos grupos, movimentos e 
eventos poéticos espalhados por todo o estado fluminense:  

Rio de Janeiro. Anos 80. Segunda metade da década. No 
ar, depois de muitos caminhos e descaminhos, um certo clima 
de esperança mesclada com uma dose talvez excessiva de 
euforia. E a poesia, mais uma vez sintonizada com seu tempo, 
vive o que parece ser um novo boom. Pelo menos é o que se 
diz; na imprensa, nos bate-papos de bar e, como não podia 
deixar de ser, na praia. (PEREIRA, 1993, p.53)

Nota-se claramente que esse “abrir de comportas” para 
passar a “enxurrada”, o tal boom poético, trouxe consigo um 
painel extremamente plural, na forma dos mais variados tipos 
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de artistas, textos, atuações e performances. Todos estavam 
indo em busca de suas plateias nos mais variados espaços 
públicos. Depois de tortuosos e longos 21 anos de ditadura, 
era natural que aparecesse uma intensa fome por liberdade de 
expressão, por movimentos coletivos, por horizontes outros 
e vastos. Isso não só no âmbito social e político, mas, como 
estamos vendo, também nas áreas cultural e artística.

Esse novo cenário prometia diversas mudanças, 
principalmente por ter nascido sob novos signos, como 
os da Anistia, da reorganização partidária e do fim do AI-
5. Neste mesmo período, cresciam exponencialmente as 
manifestações populares nas ruas e novas e velhas palavras 
de ordem mesclavam-se, passando a circular mais livremente, 
assim como muitas novas ideias surgiam.

A poesia carioca produzida já em fins dos anos 1970 
se afastou completamente de qualquer oratória que se 
queria pragmática, hermética e, inevitavelmente, maçante, 
incomunicável com os grandes públicos. Era importante 
agora adotar uma linguagem que dialogasse melhor com o 
público médio e não só com os intelectuais. Chacal (2010, 
p.56), poeta surgido em meados dos anos 70, a respeito 
disso, nos fala: 

“Longe da poética engajada de um Violão de 
Rua, uma poética de intelectuais abismados 
com a miséria do povo, nosso drible era a 
nossa própria vivência, a rua, a boemia, o 
carnaval. A vida pulsando nas artérias da 
cidade.”

Partindo de tal premissa, a poesia carioca dos anos 1980 
buscou preferencialmente os espaços públicos para fazer 
dele um palco de dialogismos intensos com as massas. Nesse 
momento, ganha um extraordinário alcance a arte de rua, 
aquela que se mistura com o grande público, que se mescla 
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com as multidões, que observa e representa a realidade, uma 
arte tipicamente flâneur.

Com a chegada dos anos 80, as artes deveriam ser vividas 
e criadas na malemolência do cotidiano, na dança da vida, no 
calor do dia a dia. Foi com esse pensamento que a “Feira de 
Poesia Independente” acabou gestada e parida justamente 
na Cinelândia, praça conhecidíssima do Rio de Janeiro, 
que era/é o principal centro de manifestações e debates 
políticos. Foi ali, no dia 29 de agosto de 1980, que surgiu 
esse núcleo de artistas das mais variadas artes apresentando 
suas performances, divulgando suas obras, vendendo seus 
livros, expondo varais com poemas para serem lidos pelos 
passantes e também proclamando suas ideologias, crenças 
e visões políticas as mais díspares possíveis.

Essa intensa diversidade, humana e artística, verificada 
tanto na “Feira de poesia” quanto no “Passa na praça” é bem 
caracterizada no artigo “A força dos recitais”, de Mano Melo, 
célebre poeta que surgiu nesta mesma época:

A Feira de Poesia da Cinelândia abriu a década 
de 80 como o espaço mais democrático do 
Rio de Janeiro. Acontecia toda noite de sexta-
feira, em frente ao bar Amarelinho. Da zona 
oeste vinha Flávio Nascimento e seu cinema 
lambe-lambe, uma caixinha de imagens com 
que ilustrava seus versos; da zona norte 
chegavam Hélio de Assis, Zeca Magalhães, 
Margarete Castanheiro, Douglas Carrara, 
Jania Cordeiro e o grupo Passa na praça que 
a poesia te abraça; Brasil Barreto, Samaral, 
Leniel Jair, Tanussi Cardoso e a Gang Pornô, 
estes desciam do Flamengo e de Copacabana. 
A participação popular era imediata – crianças 
de rua, bêbados, mendigos, prostitutas, 
travestis. Bastava entrar na roda e dizer 
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qualquer coisa parecida com versos. (MELO, 
2001, p.201)

A opção desses tantos artistas pela principal praça da 
região central do Rio de Janeiro pode ser explicada não só 
por ser um lugar tradicionalmente ligado às manifestações 
políticas, mas, principalmente por ser o centro do centro da 
cidade; lá, pode-se dizer, é o coração do cotidiano agitado, 
pulsante da metrópole. Tudo e todos acabam passando 
por ali. Um local em que a intensa diversidade humana se 
faz presente, justo porque a urbanização ali empreendida 
propiciou que isso acabasse acontecendo.

Essa espécie de planejamento urbanístico, que 
proporciona um enorme agrupamento de pessoas em um 
mesmo ambiente, é alvo de análises no livro Morte e vida 
de grandes cidades, de Jane Jacobs. Nessa obra, a autora 
descreve o que ela mesma chama de um “complexo balé” 
(JACOBS, 2009, p.53), que, a propósito, ela vê acontecer 
cotidianamente na calçada de sua rua no Greenwich Village. 
A dança é a imagem escolhida para retratar o movimento dos 
mais diversos indivíduos que passam desde o início até o 
fim do dia: as crianças que “desfilam” em direção à escola, 
o “ritual matinal” do movimento dos táxis, trabalhadores 
que seguem o mesmo curso todos os dias, “dançarinos 
excêntricos” como homens de barba em lambretas ou 
bêbados de chapéu, adolescentes de patins, até chegar a 
noite, quando “o balé continua sob as luzes, rodopiando 
para cá e para lá, mais forte nas poças brilhantes das luzes 
da barraca de pizzas do Joe, dos bares, da confeitaria, do 
restaurante e da farmácia” (Ibidem, p.53-55). 

Jacobs explica que pessoas e grupos os mais diversos 
possíveis, ao fazerem usos tão distintos da rua em inúmeros 
momentos, geram a necessidade de que essa mesma rua 
abrigue uma imensa multiplicidade de funções para que tudo 
possa funcionar da melhor maneira possível. Certamente 
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esse “balé” não ocorreria – ou não aconteceria com a 
mesma diversidade e intensidade – se a rua de Jacobs fosse 
estritamente residencial. Como há uma combinação de 
moradias com estabelecimentos comerciais de vários tipos 
e tamanhos, a rua é capaz de atrair públicos distintos que 
passam a também “entrar em cena” (Ibidem, p.53). Podemos 
perceber, aplicando esse mesmo raciocínio de Jane Jacobs, 
que a escolha da praça central do centro do Rio de Janeiro 
foi a mais acertada, visto que a imensa diversidade de lojas, 
prédios, bancos, escolas e outras construções acaba por 
propiciar uma multidão muito vasta de pessoas passando 
e/ou se concentrando ali (esse local abriga até a Câmara de 
vereadores do estado do Rio de Janeiro, uma das principais 
sedes da política fluminense!). Sendo assim, fica claro que 
a Cinelândia foi e é, com certeza, o palco perfeito para que 
os artistas de rua se comuniquem com as massas, situação 
que até hoje encontramos facilmente por lá. Jane Jacobs 
(Ibidem, p. 110) também destaca o papel fundamental das 
praças como centros agregadores de pessoas: 

“Os parques pequenos e bons geralmente têm 
um lugar reconhecido por todos como sendo o 
centro – no mínimo, um cruzamento principal 
e ponto de parada, num local de destaque. 
Certos parques e certas praças pequenas são 
quase unicamente um centro.” 

Sendo assim, com gente fervilhando por todos os lados, a 
“Feira de poesia independente” acontecia em todas as sextas-
feiras, a partir das 19 horas, propositalmente na hora em que 
as pessoas saíam de seus trabalhos – a famosa “hora do 
rush”. O que os seus artistas queriam acima de tudo era ir ao 
encontro das grandes massas, elevando as interações entre 
público e autores ao grau máximo possível de diálogo. No 
prefácio da coletânea “Varal de Poesias ao sabor do vento”, 
lançada em 1986, Douglas Carrara confirma essa vontade:
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Basicamente uma recusa à clausura, a 
nova poesia mostrou seus dentes na praça, 
exibindo seu texto não apenas na folha de 
papel branca e solitária para um consumo 
igualmente solitário. A busca da solidariedade 
se traduzia na criatividade exacerbada exposta 
nas praças para o público e o espetáculo 
era a própria alma do artista estendida no 
calçadão para aplauso ou escárnio público. 
[...] Evidentemente, os textos poéticos não 
podem mais destinar-se apenas ao papel do 
livro e servirem somente à fruição individual. A 
busca da oralidade e da teatralidade promove 
o novo texto destinado ao espetáculo. [...] O 
contato com o público passou a determinar 
certos caminhos novos ou redescobertos2. 

Os artistas da Cinelândia, vindos das localidades mais 
diversas do Rio, traziam em suas bagagens as mais variadas 
experiências para, através de suas artes, compartilhar com 
esse enorme público. A maioria dessas experiências eram 
frutos de suas andanças pelas ruas da cidade e das vivências 
em suas comunidades de origem. 

O flâneur, abordado por Walter Benjamin em trabalhos 
como “O flâneur” e “Charles Baudelaire, um lírico no auge do 
capitalismo”, é aquele que anda pela cidade e vai ao encontro 
das grandes multidões para observá-las e observar a cidade 
em seus mínimos detalhes e, com isso, poder compor suas 
obras a partir dessas suas experiências e descobertas. Porém, 
nem Benjamin nem Baudelaire descrevem o flâneur como 
um artista que se apresenta nas ruas, mostrando as suas 
artes pessoalmente para o público, como se um saltimbanco 
2-CARRARA, Douglas. Varal de poesias ao sabor do vento. Disponível em: <http:// 
www.varaldepoesia.com.br>. Acesso em: 9 jan. 2019.
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fosse. Na verdade, originalmente, este observador das 
ruas era o artista que iria compartilhar as suas impressões 
citadinas através de seus textos, de seus livros publicados, 
tal como o próprio Baudelaire fez em muitas de suas obras, 
principalmente em sua célebre As flores do mal. 

No caso dos artistas cariocas oitentistas, não só suas 
artes eram criadas a partir dos fatos presenciados nas 
ruas, mas também essas mesmas obras eram transmitidas 
igualmente nas ruas, no contato direto com o grande público, 
através desse corpo a corpo artista-plateia que, neste caso, 
era uma via de mão dupla, pois tanto os artistas quanto o 
público acabavam trocando experiências e saberes entre si.

O flâneur, em suas andanças por ruas e espaços públicos, 
esbarra nos mais diversos personagens, e estes podem lhe 
causar imensas surpresas (estranhamentos, estupefação) 
e, por isso mesmo, acabam sendo capazes de lhe propiciar 
conhecimentos. Calvino (1990, p. 73) chama a atenção para 
o fato de que a cidade torna-se discurso e conhecimento 
quando se entra em contato com tudo aquilo que é novo ou 
diferente. E isso é o que faz o artista flâneur: ele transforma 
em discurso tudo o que chama a sua atenção na cidade. E 
era isso também que os poetas de rua procuravam colocar 
em prática em suas andanças pela cidade e nas experiências 
feitas no palco aberto da Cinelândia: observar os mais 
diversos tipos humanos que ali estavam e/ou passavam na 
intenção de construir as suas obras e apresentações. Como 
veremos mais adiante, muitos foram os poemas, esquetes 
e personagens criados a partir de lugares e indivíduos 
observados no dia a dia da cidade.

O flâneur é aquele habitante que vive, sente e estabelece 
relações mais diretas e intensas com a cidade. Por isso 
Benjamin (1989, p.35) considera que:

A rua se torna moradia para o flâneur que, 
entre as fachadas dos prédios, sente-se em 
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casa tanto quanto o burguês entre suas quatro 
paredes. Para ele, os letreiros esmaltados e 
brilhantes das firmas são um adorno de parede 
tão bom ou melhor que a pintura a óleo no 
salão do burguês; muros são a escrivaninha 
onde apoia o bloco de apontamentos; bancas 
de jornais são suas bibliotecas, e os terraços 
dos cafés, as sacadas de onde, após o 
trabalho observa o ambiente.

O flâneur, ao adquirir tamanha intimidade com a 
cidade, consegue fazer essa leitura apurada das ruas, seus 
habitantes e acontecimentos, e tenta, a partir das suas 
observações subjetivas, traduzir o efêmero da cidade a seus 
contemporâneos que, absortos em seus cotidianos restritivos 
e atarefados, não param para perceber as contradições 
e nuances da metrópole na qual habitam. Esse pedestre 
comum, que vê na figura do flâneur o seu filósofo-guia, com 
seu corpo escreve o texto urbano sem, contudo, ter condições 
de lê-lo. Daí a contribuição preciosa que o flâneur tem para 
lhe dar, como seu substituto na leitura atenta da cidade. 
Conforme nos diz Certeau (2002, p. 171), os caminhantes 
comuns. jogam com espaços que não se veem; têm dele um 
conhecimento tão cego como no corpo-a-corpo amoroso. Os 
caminhos que se respondem nesse entrelaçamento, poesias 
ignoradas de que cada corpo é um elemento assinado por 
muitos outros, escapam à legibilidade. Tudo se passa como 
se uma espécie de cegueira caracterizasse as práticas 
organizadoras da cidade habitada.

Em “Eles eram muitos cavalos” (2010), o autor Luiz 
Ruffato age como esse leitor experiente da vida citadina, um 
flâuner que irá revelar, através de flashs, fragmentos, uma 
cidade de São Paulo a seus leitores. O uso que faço desse 
artigo “uma” se justifica pelo fato do autor não apresentar “a” 
cidade real, mas “uma” cidade possível, já que esta urbe real 
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passa pelo prisma de sua subjetividade. A visão de um autor 
é sempre mais uma entre as tantas outras possibilidades de 
leitura da mesma realidade. Mesmo que ele viva nela, ela lhe 
escapa, como a Buenos Aires que Borges canta em seus 
poemas escritos após voltar da Europa em 1921, como afirma 
Beatriz Sarlo (2014, p.143). O romance Quarenta dias é um 
outro exemplo. Nele, encontramos a cidade de Porto Alegre 
transformada em discurso, uma cidade escrita. Por se tratar 
de uma obra literária, Maria Valéria Rezende não escreve a 
“cidade real”, mas, sim, a “cidade como ideia”, como já disse 
Sarlo (2014, p. 135) sobre o mesmo Borges. A respeito dos 
discursos empregados na configuração da cidade escrita, 
devemos salientar:

Os discursos produzem ideias de cidade, 
críticas, análises, figurações, hipóteses, 
instruções de uso, proibições, ordens, ficções 
de todo tipo. A cidade escrita é sempre 
simbolização e deslocamento, imagem, 
metonímia. [...]. Escrever a cidade, desenhar 
a cidade, pertencem ao ciclo da figuração, 
da alegoria ou da representação. A cidade 
real, por sua vez, é construção, decadência, 
renovação e, sobretudo, demolição... (SARLO, 
2014, p. 139).

Paulo Roberto Tonani, em seu artigo intitulado “Ler a 
cidade pela janela de um ônibus”, dedicado à análise do 
romance Passageiro do fim do dia, também irá descrever bem 
o que é essa composição do retrato de uma cidade a partir 
da subjetividade do artista:

[...] É possível identificarmos o princípio 
prismático da subjetividade que determina 
a forma de narrar e ler a cidade. Ao ser 
classificada enquanto um palco de uma 
disputa discursiva, ela surge como espaço que 
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se constrói não apenas em sua materialidade 
física, mas, igualmente, no próprio ato de 
narrá-la. A edificação da narrativa resulta no 
estabelecimento de uma imagem que entra 
em choque com outras imagens já existentes, 
evidenciando a perpetuação de uma guerra 
de relatos. [...] Por esse viés, não se trata 
do estabelecimento dos relatos enquanto 
verdades acerca da cidade, mas sobretudo, 
como construções discursivas que refletem 
a subjetividade do próprio sujeito que as 
produziu. (TONANI, 2014, p.44-45)

O flâneur é, pois, esse “alegorista da cidade, detentor 
de todas as significações urbanas, do saber integral da 
cidade, do seu perto e do seu longe, do seu presente e do 
seu passado” (ROUANET, 1992, p.50). Os poetas oitentistas 
de rua, com suas artes, buscavam de fato não só fazer um 
desenho do que seria essa realidade citadina, mas também 
provocar em cada um dos que faziam parte de suas plateias 
a construção de leituras diversas da realidade e do espaço 
urbano. 

João do Rio, em sua crônica “A rua”, nos fala sobre a 
capacidade que o flâneur tem de apreender, a partir do estudo 
de seus moradores e passantes, a “alma” de determinada 
localidade. Assim, o flâneur seria aquele que é capaz de 
“concluir uma lei magnífica por ser para seu uso exclusivo, 
ei-lo a psicologar, ei-lo a pintar os pensamentos, a fisionomia, 
a alma das ruas” (RIO, 2008, p.53).

Se por um lado a rua tem a sua “alma” constituída 
por seus integrantes, por outro, ela também pode ajudar 
a construir a alma de cada um de seus integrantes numa 
relação de ampla reciprocidade. Gaston Bachelard percebe 
justamente isso: que o espaço também é um “instrumento 
de análise para a alma humana” (2008, p.20). Em sua obra A 
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poética do espaço concebe cada lugar como uma importante 
imagem simbólica a ser decodificada. Bachelard traz à 
tona também a seguinte questão: se podem os espaços da 
casa representar um caminho para a compreensão da alma 
humana, a cidade igualmente pode constituir-se como um 
espaço capaz de revelar a alma de seus habitantes. Olhar para 
uma rua pode nos ajudar a conhecer mais sobre as almas de 
seus moradores e, consequentemente, também tem como nos 
auxiliar no entendimento maior do “espírito” dessa mesma 
rua. Isto porque assim como a cidade possui o dom de ir 
moldando as pessoas, as pessoas também vão modelando 
a cidade, como bem salientou Bachelard. E podemos ir ainda 
mais além nesse raciocínio: as próprias pessoas, moradores 
de um mesmo lugar, acabam também moldando-se entre si.

O mundo urbano deve ser percebido sobretudo como 
um lugar de intensas e variadas trocas, embates, diálogos, 
desajustes e reajustes do indivíduo e da coletividade, em 
um processo dialético no qual as pessoas e as ruas/cidades 
moldam-se entre si e que, por isso mesmo, foge a tudo 
que possa ter sido planejado por arquitetos, engenheiros 
e paisagistas. Isto se dá porque, como diz Renato Cordeiro 
Gomes, “Romper com o racional é a condição indispensável 
para a realização do humano e suas potencialidades 
inventivas” (1994, p.26). Michel de Certeau afirma que a 
cidade, montada e pensada de determinado jeito pelos 
governos e seus urbanistas, tende a acabar fugindo de todo 
e qualquer tipo de planejamento racional matemático prévio: 
“temos de constatar que se, no discurso, a cidade serve de 
baliza ou marco totalizador e quase mítico para as estratégias 
socioeconômicas e políticas, a vida urbana deixa sempre 
mais a remontar àquilo que o projeto urbanístico dela excluía” 
(CERTEAU, 2002, p. 174). 

Há, por outro lado, uma outra questão interessante a 
ser levantada: a cidade real e a cidade suposta, imaginada, 
transformada em discurso acabam também interpolando-
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se mutuamente. No livro Passageiro do fim do dia, há uma 
cena em que um jogo de vídeo game que parece ser uma 
evidência dessa dialética. A realidade violenta das cidades 
grandes serviu como base e inspiração para a criação de um 
jogo bárbaro e, ao mesmo tempo, esse jogo tem chances de 
acabar influenciando seus jogadores a agirem brutalmente, 
seja no mundo virtual ou até fora dele, na nossa realidade. 
Isso é ilustrado quando um garoto diz ao outro: ‘ “Vai, não 
pode perder tempo, pega logo a pistola. Não vai atirar só 
porque é mulher?” atiçou o menino de pé, num tom de voz 
impaciente, dando a entender que se fosse ele agiria mais 
rápido’ (FIGUEIREDO, 2010, p. 141).

As condições histórico-sociais são também um fator 
muito importante neste processo dialético estabelecido 
entre as ruas e seus moradores, ou entre a própria cidade 
e seus habitantes. No livro Passageiro do fim do dia (2010), 
percebemos que as relações que se estabelecem entre os 
personagens (ou a falta delas) e a maneira como eles enxergam 
o mundo estão intimamente ligadas com uma nova forma de 
habitar que surge com um determinado quadro histórico 
social: o nosso momento atual. A história do romance se 
passa nos dias de hoje, época em que o desenvolvimento das 
tecnologias de comunicação, a expansão e aprofundamento 
do neoliberalismo, a velocidade exigida pelo trânsito e pela 
correria do dia a dia, o crescimento irregular e ininterrupto 
das cidades, que afasta os pobres cada vez mais para 
as periferias, o aumento das desigualdades sociais, o 
crescimento vertiginoso das violências (no plural mesmo) e o 
surgimento de fronteiras invisíveis, que separam as pessoas 
umas das outras através do medo do próximo, são todos 
elementos da nossa realidade e que exercem uma grande 
influência sobre as pessoas.

O sentimento de insegurança, por exemplo, cada vez 
maior e mais presente em nossa sociedade nos dias de hoje, 
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faz com que um número crescente de indivíduos, sobretudo 
os mais abastados, venha optando por viver em condomínios 
fechados, em “guetos voluntários” (BAUMAN, 2009, p.40) 
ou “espaços fortificados” (Ibidem, p.43), que tendem a 
desintegrar a vida comunitária. O objetivo desses “espaços 
vetados” é “claramente dividir, segregar, excluir, e não de 
criar pontes, convivências agradáveis e locais de encontro, 
facilitar as comunicações e reunir os habitantes da cidade” 
(Ibidem, p.42). A ânsia por segurança leva a cidade a ficar 
cada vez mais dividida, desigual e polarizada; seus habitantes 
passam a não manter relações entre si e se conhecer, o que, 
num círculo vicioso, acaba reforçando ainda mais os medos 
e os preconceitos existentes.

Já o quadro histórico-social dos saraus da década de 
oitenta, que é o nosso tema aqui, era muito diferente. Nessa 
época específica, se fazia presente um espírito muito grande 
de coletividade, de comunhão, de socialização intensa. Após 
duas décadas de enorme repressão - nas quais, qualquer 
agrupamento de pessoas já dava origem a um clima de 
suspeita e perseguição-, surgia uma propensão muito 
grande ao aparecimento de sindicatos, partidos, associações 
e grupos das mais diversas espécies. Esse painel dos 
anos 80, totalmente avesso a individualismos, egoísmos, 
egocentrismos, facilitou bastante a intensa proliferação de 
coletivos poéticos no Rio de Janeiro pós-ditadura militar e, 
mais que isso, favoreceu demais o surgimento de inúmeros 
saraus de rua, que mostraram ser ótimas ferramentas de 
diálogo das artes com as massas.

Voltando a falar sobre o flâneur, é importante lembrarmos 
que ele é uma figura histórica que nasce no bojo do 
capitalismo industrial, mas que se coloca como um elemento 
que é subversivo e transgressor das leis desse sistema, já 
que cultiva o ócio e a sua total liberdade individual, sendo 
dono de seu próprio tempo e de todos os seus passos.
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O ócio, praticado e valorizado pelo flâneur, contraria os 
padrões da sociedade de mercado: é produtivo enquanto 
alimento para a inspiração do artista, mas não contribui em 
nada para fomentar a produção capitalista; bem ao contrário 
disso, é um ato de resistência à obsessão neurótica pela 
produtividade máxima. Não é apenas a exploração inerente 
ao mundo do trabalho que o flâneur põe em xeque, mas, 
também, as regras disciplinares e a uniformidade monótona 
e mecânica deste mesmo mundo.

Os poetas da “Feira”, ao seduzirem com suas 
performances as pessoas que passavam apressadas pela 
Cinelândia e ao fazê-las pararem para vê-los, induziam 
esse mesmo público a quebrar com suas rígidas rotinas 
e com o poder tirano do relógio capitalista. Os poetas e a 
plateia acabavam desfrutando de um tempo que somente 
a eles pertencia, o tempo da poesia, do sonhar, da abertura 
das percepções humanas. Segundo Gaston Bachelard, na 
profundeza do ser do poeta “o tempo já não tem ontem nem 
amanhã” (2009, p.166). “O devaneio coloca o sonhador fora 
do mundo próximo, diante de um mundo que traz o signo do 
infinito” (Ibidem, p.189). Sendo assim, pode-se dizer que o 
devaneio do flâneur o conduz para “um tempo desaparecido” 
(ROUANET, 1992, p.50). Uma espécie de “destempo” que 
representa, na verdade, o tempo subjetivo de cada indivíduo, 
o tempo de cada um no processo de descobrir-se. E era isso 
o que ocorria com os poetas de rua e seus públicos no palco 
popular da praça.

A maioria das pessoas segue para o trabalho obedecendo 
a um roteiro pré-estabelecido para depois, na volta para 
suas casas, trazer igualmente um produto pré-programado 
e pronto. Esses indivíduos não estão imbuídos do espírito 
aventureiro, de “cair no mundo” sem saber quais surpresas 
pelo caminho irão encontrar, do gosto de desfrutar de suas 
andanças, de suas viagens e dos trajetos não-programados 
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que as ruas da cidade podem lhe oferecer. O homem da cidade 
percorre-a como um autômato que corre contra o tempo. E 
isso tudo contribui muito para que esse tal “homem comum” 
tenha dificuldades em ler a sua própria cidade, delegando 
essa função para o flâuner, conforme já foi dito anteriormente 
neste mesmo artigo.

Esse tipo de vida movido por tamanha pressa transforma 
a cidade tão somente em um ambiente transitório, repleto de 
espaços de passagem, que Marc Augé achou por bem chamar 
de “não lugares”: 

“Se um lugar pode se definir como identitário, 
relacional e histórico, um espaço que não 
pode se definir nem como identitário, nem 
como relacional, nem como histórico definirá 
um não lugar.” (Augé, 2012, p.87) 

Augé explica que no mundo multiplicam-se os hospitais, 
os pontos de trânsito, praças, shoppings, cadeias de 
hotéis, os clubes de férias, em suma, lugares de ocupação 
provisória, transitória, que levam “à individualidade solitária, 
à passagem, ao provisório e ao efêmero” (Ibidem, p.88). Augé 
também ressalta que os não lugares são repletos de placas 
com sinais ou mensagens escritas que buscam fixar regras. 
São espaços em que interagimos especialmente com textos 
e muito pouco com outros seres humanos. 

Ao contrário disso tudo, o lugar, segundo Augé, vai se 
constituir na “[...] possibilidade dos percursos que nele 
se efetuam, os discursos que nele se pronunciam e da 
linguagem que o caracteriza” (Ibidem, p. 90). Ou seja, o 
lugar se forma pela interlocução das narrativas constituídas 
pelas experiências individuais e coletivas ali construídas 
pelos seus ocupantes na ação da própria ocupação, pelo 
compartilhamento de significados acerca do lugar e dos 
próprios sujeitos que ali inscrevem suas marcas.
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Dessa forma, podemos compreender que os artistas 
da “Feira de poesia independente” e os do “Passa na 
praça” conseguiam transformar lugares de passagem, 
transitórios, os tais não lugares, em lugares. Os artistas de 
rua conseguiam quebrar todos os pré-condicionamentos e 
automatismos da realidade e das pessoas que passavam pela 
praça correndo, absortos em seus afazeres. E, mais ainda, 
conseguiam restabelecer laços e valores humanísticos nestes 
mesmos indivíduos. Essa grande façanha é comprovada pelo 
depoimento do ator Arthur Mendes, um daqueles que não 
perdiam um só evento do “Passa na praça”: “Uma graça! Eu 
acho importante estar sendo feito esse trabalho, pois vem 
desconvencionar os espaços existentes, que são limitados”. 
(GRUPO POÇA D’ÁGUA, 1990, p.125 grifos nossos)

Por alguns motivos que não cabe aqui enumerar, a 
“Feira” da Cinelândia chegou ao fim e os poetas buscaram 
novas formas de colocar as suas artes à disposição das 
massas populares. Uma das novas opções era fundar outros 
movimentos que mantivessem com a população vínculos 
mais imediatos, num processo semelhante ao que deu origem 
à “Feira de poesia independente”. E foi dessa necessidade 
que nasceu o evento poético “Passa na praça que a poesia 
te abraça”.

O “Passa na praça” surgiu, então, seis meses após o 
término das atividades na Cinelândia, exatamente no dia 12 de 
fevereiro de 1984, herdeiro das ideias e experiências ocorridas 
na própria “Feira”. Só que, logo de cara, um fator importante 
já os diferenciava: enquanto a “Feira” se realizava de forma 
fixa na Cinelândia, o “Passa” rodava por uma vasta gama 
de lugares. Itinerante, peregrinava por pátios de escolas, 
vagões de trens, conveses de barcas, metrôs, ônibus, praias. 
Qualquer espaço público podia virar palco para a arte popular. 
Porém, como o próprio nome do evento indicava, eram as 
praças os pontos preferenciais das, digamos, artes de massa. 
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Mais especificadamente ainda, a eles interessava rodar pelas 
praças da Zona Oeste e da Zona Norte. Segundo eles, as 
populações dessas áreas eram as que mais precisavam de 
contato com as artes, já que esses públicos pouco ou nunca 
tinham ido a teatros, livrarias, cinemas, bem ao contrário, por 
exemplo, dos intelectualizados, de maior poder aquisitivo, 
residentes na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sérgio Alves, 
um dos produtores do “Passa na praça”, fala sobre essa 
preferência pelos públicos das chamadas “periferias”:

Sabíamos que a maioria dos espectadores 
nunca tinha sequer entrado num teatro ou 
qualquer outro espaço cultural. Por isso 
mesmo, vale dizer que aquele era um público 
inteiramente novo para a poesia, para o teatro, 
para as artes em geral e, paralelamente a 
isso, as praças voltavam a ser espaços em 
que tanto poderia ocorrer um comício ou um 
evento cultural, e os nossos eventos eram 
repletos de meninos de rua, de vendedores 
ambulantes, de bêbados, de prostitutas, 
de travestis, de todo tipo de gente, que 
constantemente adentravam, sem cerimônia, 
nos nossos esquetes. (informação verbal)3

Segundo Canclini (1997, p.88), nas grandes metrópoles, 
muitos são os habitantes que não conseguem ter a 
experiência física do todo da cidade. Aqui, no Rio, por 
exemplo, há pessoas que nunca foram ao Corcovado, que 
jamais pisaram na praia de Ipanema, que nem sabem onde 
ficam e como são as ruas do bairro do Flamengo. E esse era 
justamente o tipo de público que o “Passa na praça” queria 
atingir com as suas artes, um público que é segregado não só 
geograficamente, mas também mantido afastado das esferas 
culturais e educacionais.

3-ALVES, Sérgio. Entrevista a mim concedida. Rio de Janeiro, 27 jul.2017.
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A segregação geográfica é o primeiro dos obstáculos que 
são colocados para essas populações. Embora no papel, na 
teoria, haja uma considerável fartura de meios de transporte 
disponíveis para toda a população carioca, sabemos que 
muitos são os motivos que acabam causando a dificuldade 
de deslocamento dos habitantes de determinadas áreas para 
outras. Podemos citar aqui alguns: o cansaço acumulado 
pelas várias viagens (longas) de ida e volta para o trabalho 
feitas durante a semana, que faz com que as pessoas que 
moram afastadas dos grandes centros, nos sábados e 
domingos, prefiram ficar em casa, vendo TV e descansando; 
a enorme distância que essas mesmas pessoas se encontram 
da maioria dos centros de lazer, teatros, cinemas e casas 
de cultura e espetáculos (algo que as lonas culturais locais 
relativamente ajudaram a sanar); a precariedade e a falta 
de segurança dos transportes públicos; a má remuneração 
salarial, que mal dá para suprir o básico para a sobrevivência 
e por aí vai. Todos esses fatores e outros contribuem muito 
para dificultar ou até mesmo impedir o acesso de uma grande 
quantidade de pessoas a determinados locais. O que acaba 
ajudando muito a enfraquecer bastante a comunicação e a 
interação entre diferentes regiões e populações.

Ao mesmo tempo em que há esse distanciamento 
entre os moradores das regiões da cidade que são 
afastadas geográfica e economicamente, é perceptível uma 
aproximação muito grande entre os moradores da periferia, 
onde a distância entre os corpos diminui bastante, conforme 
nos informa Beatriz Sarlo (2014). Essa autora também afirma 
que se constrói entre essas pessoas uma relação maior de 
solidariedade devido justamente a essa grande aproximação. 
Em Passageiro do fim do dia, o personagem Júlio, amigo de 
Pedro, observava “que era comum morarem todos juntos, 
com as famílias, em casas muito próximas ou enfileiradas, 
como pequenas aldeias de índios...” (FIGUEIREDO, 2010, p. 
75). Essa proximidade entre os moradores do Tirol, que se 
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conheciam e até tinham estudado na mesma escola, faz com 
que eles se ajudem nas situações mais diversas.

A “Feira de Poesia” e o “Passa na praça” utilizavam 
em seus textos temáticas e personagens que refletiam o 
cotidiano e as pessoas mais simples e seus problemas. 
Além de representarem personagens populares, os próprios 
componentes tanto da “Feira” quanto do “Passa” eram 
também oriundos dessas camadas da sociedade, o que 
acabava reforçando mais ainda a identidade entre os artistas e 
os públicos dessas praças das zonas norte e oeste do Rio de 
Janeiro. Esse alto grau de identificação se devia justamente 
a essa proximidade apontada por Beatriz Sarlo e verificada 
entre essas pessoas que vivem nas mesmas realidades das 
periferias da cidade.

Nos eventos do “Passa na praça”, as visões e reflexões 
acerca da vida cotidiana da cidade e do país eram debatidas 
entre os artistas e o público, dialética que ajudava muito 
a construir um imaginário vasto sobre a metrópole e seus 
atores sociais. Buscava-se o tempo todo provocar a reflexão 
do público sobre assuntos que estavam por toda parte 
da cidade e do Brasil, tais como: as lutas de classes, a 
exploração capitalista, a liberdade de expressão, o racismo, 
a violência doméstica, a reforma agrária, as demarcações 
das terras indígenas e dos quilombolas, as questões da 
mulher e do idoso etc. O “Passa na Praça” funcionava como 
um grande teatro a céu aberto, para onde eram levados os 
dilemas que afligiam a população naquele momento. Como 
exemplo disso, em 1988, foi montado um esquete para discutir 
a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, intitulado “O 
que é Constituinte?”, em que era debatido a importância de 
se votar em candidatos comprometidos com o trabalhador, 
com a população carente, que luta arduamente dia após dia. 
Os problemas regionais e nacionais eram todos postos em 
discussão nos palcos das praças para, ao fim de tudo, ao 
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invés de convencer alguém de algo, cada qual formasse o 
seu próprio imaginário. Segundo João Batista Alves, um dos 
produtores do “Passa”, afirmou para mim em entrevista, 

(...) o que importava era o debate plural, o 
choque entre ideias distintas e, ao fim de tudo, 
quando todos íamos pra casa, que cada qual 
levasse consigo as suas próprias certezas, 
fossem elas reavaliadas ou, pelo contrário, 
ainda mais fortificadas, depois de tudo que 
foi feito e visto durante o evento. (informação 
verbal) 

Heloísa Buarque de Hollanda, em sua obra 26 poetas 
hoje, na introdução, tece comentários sobre a safra de poetas 
que surgia naqueles anos 70, mas, ao descrevê-la, também 
poderia estar igualmente falando sobre as ações tanto do 
“Passa na praça” quanto da “Feira de poesia”. Vejamos:

Assim também, há uma poesia que desce 
agora da torre do prestígio literário e aparece 
com uma atuação que, restabelecendo o elo 
entre poesia e vida, restabelece o nexo entre 
poesia e público. Dentro da precariedade 
de seu alcance, esta poesia chega na rua, 
opondo-se à política cultural que sempre 
dificultou o acesso do público ao livro de 
literatura e ao sistema editorial que barra a 
veiculação de manifestações não legitimadas 
pela crítica oficial. (HOLLANDA, 1998, p.11)

A arte flâneur é esta em que os autores saem de seus 
escritórios, de seus gabinetes, de suas nefelibáticas “torres 
de marfim” e invadem e se misturam com as ruas na busca 
por conhecer o novo, o inusitado, o surpreendente, as 
realidades que estão nas ruas, na cidade e não estagnadas 
em alguma clausura. Dessa forma, pode-se dizer que as artes 
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praticadas nos eventos de rua do Rio de Janeiro da década 
de 1980 foram, como estamos podendo ver através destes 
estudos, artes imbuídas de um genuíno espírito flâneur.
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O teatro moderno costuma privilegiar temas 
sociais, e, de modo geral, o ambiente da peça 
é contemporâneo. Não há dramas messiânicos, 

disputas entre Deus e o homem, a opção é pelo homem, o 
que envolve também o seu entorno e desnuda a sociedade 
em que ele vive.

 A estrutura é compacta, a linguagem reproduz a fala 
cotidiana, forte, clara e simples. A temática ora enfatiza o 
político, ora o existencial. Fatores psicológicos, econômicos, 
políticos e sociais muitas vezes mesclam-se, interagindo 
com intensa dramaticidade, digladiando-se de forma radical.

A plateia ora é convidada a refletir, com apelos à sua 
inteligência, trazendo para si a problemática que se desenrola 
no palco, ora se encanta, envolvendo-se na confiabilidade 
gerada pelo toque de aparência científica advindas de vínculos 
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ficcionais com ciências como a Psicologia, a Antropologia, a 
Medicina, a Sociologia, a Política ou a Economia. 

Os problemas dos protagonistas advêm não só de 
caracteres internos, mas, também, de aspectos externos que 
se enroscam no cotidiano de cada um, impedindo avanços, 
sugerindo a necessidade urgente de mudanças.

A rebeldia, a necessidade de confrontação, a resistência,  
colocam-se de modo explícito ou não, às vezes levemente 
insinuadas, atestando sempre a postura rebelde de quem 
constrói o enredo.

Sobre o Dramaturgo
Já foi dito que o dramaturgo rebelde coloca-se como um 

artesão que sonha e submete seus sonhos a uma prova real. 
Sua imaginação esboça o conflito entre a ilusão e a realidade, 
dois polos que marcam profundamente a dramaturgia 
moderna.

Ele age como um pregador alucinado que semeia a 
discórdia e propaga a insurreição, acionando armas contra 
as convenções, a moral, os costumes, os valores vigentes na 
sociedade, propondo mudanças, de modo claro ou insinuado.

É o que se observa, por exemplo, em Brecht, que, na 
segunda fase de sua obra, construiu um teatro político, 
onde os problemas sociais constituem o fundamento de sua 
complexa estrutura teatral, que coloca no palco os pobres, 
as prostitutas, os mendigos, os desvalidos de toda ordem, 
ou seja, os derrotados pelo capital que rege a sociedade 
burguesa. 

Bertold Brecht
A influência de Bertold Brecht no teatro de sua época 

tem origem principalmente nas produções por ele criadas 
no Grupo de Berlim.
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Os analistas costumam dividir linearmente a sua obra 
em duas fases: antes e depois de seus estudos aprofundados 
sobre marxismo, na Escola Operária de Berlim, em 1922.

Durante sua permanência em Munique, havia sofrido 
forte influência de Buechner, que o precedeu no processo 
de renovação da dramaturgia alemã.

Esse autor, que faleceu aos 24 anos de idade, deixou 
duas importantes obras: “A morte de Danton” e um 
fragmento dramático  “Wozzeck”, que haviam sensibilizado 
profundamente o jovem Brecht. Aderiu a uma concepção 
expressionista de arte, que marcou seus primeiros trabalhos. 

Desse modo, as peças de Brecht desta fase, “Baal”e 
“Tambores na Noite”(que ganhou o prêmio Kleist), mostram 
acentuados traços expressionistas e naturalistas, no seu 
pessimismo, no seu culto ao caos e no seu desespero diante 
da insolúvel condição miserável do homem.

A segunda fase de sua obra se inicia com “Opera dos 
três vinténs” em que abandona o expressionismo, e adquire 
uma atitude mais serena diante dos problemas sociais, 
que constituem o fundamento de sua complexa estrutura 
teatral. Seus personagens são os mendigos, os pobres, as 
prostitutas, os ladrões, os marginais que sofrem sem nenhum 
amparo na sociedade burguesa,  ou seja, todos os derrotados 
na batalha social que constitui a luta de classes, segundo 
afirmações do próprio Brecht.

Brecht também estudou um pouco de teatro japonês, 
o “No”e seus rituais de ensinamentos e preceitos morais. 
Praticou atividades intertextuais, inspirando –se em outros 
autores, fazendo releituras de outras obras, enriquecendo, 
desse modo, sua capacidade de ler e representar o mundo.

Viveu sete anos nos Estados Unidos,no período da 
guerra, e voltou para a Alemanha em 1949.
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Escreveu sua “Mãe Coragem”,inspirando-se num tema 
barroco espanhol; em “A alma boa de Setsuan”, ambientada 
na China, descreveu a maldade humana e sua capacidade 
de não sentir piedade de quem sofre, explorando-o para ter 
lucro; o seu “Galileu” se insurge contra o aparato poderoso 
da Inquisição.

Brecht queria falar à inteligência do espectador, ajudá-lo 
a politizar-se, entendendo que a sociedade pode ser mudada, 
e só depende das ações políticas das pessoas para que se 
torne mais justa e solidária.

O Teatro de Eugene O’Neill
Eugene O’Neill criou um teatro de protesto vivo e 

moderno, abordando temas de natureza existencial numa 
sociedade onde predomina a ganância, a brutalidade e a 
ignorância. 

Tecia críticas ácidas à sociedade burguesa, a que 
enxergava como doentia, criticava a sociedade norte-
americana, vendo-a como materialista, puritana e racista, 
combatia a automação da vida, o poder destruidor do ideal 
romântico. 

Aponta a “hopeless hope”, ou seja, a esperança 
desesperançada dos personagens que apesar de todos os 
infortúnios conseguem manter uma força interior que os 
impulsiona para a frente, para a luta e a dignidade.

Eugene O’Neill marcou, nos Estados Unidos, o fim do 
teatro escapista, de inspiração romântica e dicção empolada, 
trazendo para o palco temas tabus, que dividiam as platéias 
dentro do país, como a repressão sexual de natureza puritana, 
a perda da fé religiosa, as relações entre brancos e negros, 
o suicídio, a loucura.

Por ser muito ampla e complexa a sua obra, os analistas 
costumam dividi-las em quatro blocos. 
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O primeiro grupo reúne peças que se caracterizam 
por um realismo de tintas fortes, que chegam a atingir, às 
vezes, um franco naturalismo. Essas obras estão situadas na 
primeira fase de produção de O’Neill, aproximadamente entre 
1913 e 1920. Integram esta fase peças como: “Bound east for 
Cardiff” (1914), “Ile”(1917), “The moon of the Caribees(1917), 
“Beyond the horizont”(1918), “Anna Christie”(1920), “Desire 
under the elm”(1924).

No estilo, estas obras remetem à Ibsen, na temática 
e no tratamento dos personagens refletem a influência de 
Dostoievski, Conrad, Emile Zola e Melville.

O segundo agrupamento reúne trabalhos que apresentam 
fortes tonalidades expressionistas, que indicam a influência 
de um dramaturgo muito admirado por O’Neill, August 
Strindberg, e, em menor escala, as presenças dos alemães 
Georg Kaiser e Ernst Toller. Essas obras foram escritas 
na primeira metade dos anos 1920, sendo “The emperor 
Jones”(1920), “The hairy ape(1921) e “All God’s chillen got 
wings”(1923).

O terceiro grupo apresenta como principal característica 
o experimentalismo. Escritos na segunda metade dos anos 
1920 até inícios de 1930, O’Neill traz para a sua dramaturgia 
a exaustiva exploração de temas que envolvem a psicologia 
dos personagens. Eram peças bastante longas, com produção 
muito cara e espetáculos que duravam até sete horas.

Entre técnicas, recursos e posturas utilizados, havia 
fluxo de consciência, uso de máscaras, longos monólogos, 
alegorias, misticismo, exotismo, amplo emprego de símbolos, 
digressões filosóficas, linguagem poética.

É de se observar nesses trabalhos, no plano filosófico, 
os pensamentos de Nietzsche e Schopenhauer, no plano 
religioso o uso da Bíblia, no plano psicológico as teorias 
de Freud, além da tradição oriental e das fortes marcas da 
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tragédia grega. As principais realizações deste grupo foram: 
“The great god Brown”(1925), “Marco Millions”(1925),”Lazarus 
laughed”(1926), “Strange Interlude”(1927),”Dynamo”(1928), 
“Mourning becomes Electra”(1931) e “Days without 
end”(1933).

Este grupo é visto por analistas como o menos bem 
sucedido de todos os quatro agrupamentos de obras, mas, 
ao mesmo tempo, é considerado como de fundamental 
importância para que o autor alcançasse amadurecimento 
pleno e elevado grau de aprimoramento de sua arte.

O quarto conjunto de obras representa o período de 
plena maturidade e domínio técnico alcançado por O’Neill. As 
peças desse período foram escritas entre 1939 e 1943, tendo 
abandonado o experimentalismo e retomado a tendência 
realista, agora, porém, enriquecida com as experiências 
acumuladas pelo autor. Reúne obras primas onde o caráter 
autobiográfico toma vulto, tendo como pano de fundo o 
panorama social.

Entre outras, foram escritas neste período as seguintes 
obras:”The iceman cometh”(1939), “Long days journey into 
night”(1941), “Hughie”(1941),”A touch of the poet”(1942), “A 
moon for the misbegotten”(1943).

Arthur Hobson Quinn, historiador do teatro americano, 
em 1925,recebeu uma carta de Eugene O’Neill, onde o 
dramaturgo falava sobre a condição trágica do ser humano, 
de que ele tratava em sua obra. Em certo ponto da carta, ele 
diz o seguinte:

“Tenho profunda convicção de que este é 
o único assunto sobre o qual vale a pena 
escrever e de que é possível – ou poderia vir 
a ser – desenvolver uma expressão trágica 
em termos de valores ou símbolos modernos, 
transfigurados no teatro, que pode, até certo 
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ponto, fazer que uma audiência moderna possa 
experenciar uma enobrecedora identificação 
com as figuras trágicas em cena. É claro que 
isso é um sonho, mas, quando se trata de 
teatro, é necessário sonhar, e o sonho dos 
gregos na tragédia é o mais nobre de todos 
os tempos”.

Conclusões
Em linhas gerais, pode-se dizer que o teatro social 

de protesto coloca a sociedade no palco e a desnuda para 
exibir suas mazelas. Já não existe a preocupação com os 
dramas messiânicos, numa disputa entre Deus e o homem, o 
dramaturgo opta pelo homem, e na forma dramática abandona 
a peça episódica para adotar a estrutura sólida, em três ou 
quatro atos. 

O drama é compacto e coeso, frequentemente escrito 
no estilo realista ou naturalista, para manter com mais 
facilidade e de forma mais segura a objetividade. Alguns, 
em determinados casos podem  preferir recorrer ao estilo 
expressionista, que favorece o uso de distorções.

O fatos são narrados num tom de imparcialidade. O 
espetáculo fala por si próprio, muitas vezes escorando-
se em conceitos científicos, de natureza sociológica, 
antropológica, econômica ou médica – pode ser também 
psicológica ou política – que confere o necessário toque de 
confiabilidade que advém das verdades científicas. Teorias 
sobre hereditariedade, distúrbios mentais, efeitos das drogas 
lícitas e ilícitas sobre o cérebro e sobre o comportamento, 
ou até mesmo as consequências a que leva o analfabetismo 
político, são elencados por dramaturgos que dão aos seus 
textos elementos que sugerem o entrelaçamento entre as 
ciências e a literatura, mesclando o conhecimento científico 
com a estética.
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O anarquismo apresenta-se como uma ideologia 
libertária que defende a ruptura com todas as 
formas de autoridade política e religiosa, a 

propriedade privada e quaisquer outros tipos de normas 
institucionais que coíbam a liberdade do indivíduo tanto em 
sociedade como na vida pessoal.

No Brasil, tivemos a experiência de uma colônia 
concebida e instalada sob os princípios anarquistas, no 
Paraná, a Colônia Cecília, e nela o escritor Afonso Schmidt 
inspirou-se para produzir seu romance, sob o mesmo nome, 
obra publicada em 1942 e que teve sucessivas publicações 
até o ano de 1980.O registro do sonho da construção de uma 
sociedade sem pátria e sem patrões.

                                 A Verdade Histórica
A Colônia Cecília foi uma comuna experimental, 

Uma sociedade sem pátria e sem patrão.
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sustentada por fundamentos da filosofia anarquista. Essa 
comuna foi instalada no Paraná, no município de Palmeira, sob 
a liderança de Giovanni Rossi, em 1890, reunindo, de início, 
150 pioneiros italianos. Giovanni era militante anarquista 
na Itália, apesar disso não conferia à Colônia Cecilia a 
designação de “anarquista”, preferindo a qualificação de 
“socialismo experimental”.

Ali pretendia implantar um modelo de sociedade sem 
hierarquias, onde as relações se pautassem por serem 
horizontais, uma vida sem regulamentos e sem patrões, 
acreditando que o modelo se espalharia, através do contágio 
que o exemplo promoveria.  

Os que chegavam eram profissionais urbanos, que 
vinham para trabalhar no campo – primeira dificuldade. Os 
que tinham origem rural, por sua vez, sentiam diferenças no 
solo brasileiro em relação ao solo italiano.

Ali havia escassez de tudo. Terra vasta, coberta de matas 
e lama, cabendo aos imigrantes providenciarem moradias, 
cercados para animais de criação, ferramentas e sementes, 
tornar o solo propício ao cultivo, plantar e colher milho. 
Logo perceberam que as espigas demorariam para chegar, 
e até poderem colher o milho correria muito tempo, então, 
como o dinheiro para sobreviverem era muito curto, muitos 
tiveram de se dedicar a outras atividades, indo trabalhar nas 
estradas do governo. Estes, com seus minguados ganhos 
diários forneciam ao grupo o dinheiro necessário para o 
pagamento das despesas contraídas a crédito no comércio 
da cidade de Palmeira.

Entre as aspirações dos colonos estava a construção de 
um forno para fazer pão. Enquanto não conseguiam o material 
e cal, compravam pão no comercio da região e comiam 
polenta, que se tornou a refeição básica e verdadeiramente 
possível.
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 Alguns não aguentavam a dureza da vida de pioneiros 
e partiam. Logo, porém, outros chegavam, reanimando a 
vida local.

Nessa época, a Itália, em grave crise econômica 
exportava trabalhadores, principalmente camponeses. 
Logo após a unificação, o país apresentava um processo de 
industrialização pouco expressivo, que incorporava reduzido 
número de trabalhadores industriais urbanos, ficando a 
grande maioria da população trabalhando nos campos. 

Os camponeses possuíam forte tradição insurrecional, 
lutavam contra o “maccinato”, uma taxa sobre a farinha de 
trigo, que encarecia o custo de vida, levando a fome aos 
lares das famílias pobres. Essa tradição insurrecional era 
conhecida pelo nome de “brigantaggio”- e produzia situações 
muito incômodas para as elites governantes. Por outro lado, 
a instabilidade da situação tornava os camponeses italianos 
mais sensíveis às mensagens libertárias dos anarquistas do 
que outros povos da Europa.

A revolta era vista como um saída; outra saída era a 
emigração. A América, nessa época, era vista pelas camadas 
pobres da população italiana como um lugar quase mágico, 
onde, através do trabalho, se poderia alcançar um melhor 
padrão de vida, crescimento econômico, vida confortável.

Essa visão idílica da América abriu as comportas de 
um grande êxodo na Itália, rumo a países como os Estados 
Unidos, a Argentina e o Brasil. Nesse movimento populacional, 
Giovanni Rossi percebeu que estaria a chance de criar uma 
colônia anarquista no Brasil.

Ele era um homem culto, formado em Medicina pela 
Escola Superior de Pisa e em Cirurgia Veterinária pela 
Academia de Perugia – e, ao mesmo tempo, participava de 
movimentos anarquistas, além de escrever artigos políticos 
em jornais desses grupos.
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Em 1878, escreveu um romance – “Un comune socialista”, 
cujo principal objetivo era divulgar ideias anarquistas, a fim 
de tentar criar condições para a implantação de um núcleo 
socialista experimental.

Imaginou que seria mais fácil reunir adeptos nos 
próprios grupos de que participava, e desse modo formulou 
um projeto para implantar a Colônia no Brasil.

O entusiasmo com que emigrantes buscavam a América, 
com a esperança de uma vida melhor coincidia com seu 
desejo, de modo que a vinda desses imigrantes anarquistas 
inscreve-se na história geral da emigração italiana para o 
Brasil, independentemente de uma ou outra experiência 
realizada. 

 Muitos anarquistas europeus, contudo, criticavam a 
fundação da Colônia Cecilia por entenderem que Giovanni 
Rossi adotara uma posição equivocada. Entendiam que 
cabia aos libertários lutarem contra a miséria no local onde 
se encontravam, ou seja, na velha Europa, e o modo de 
lutar era a promoção de rebeliões contra o governo e contra 
os patrões, para tomarem de volta o que lhes pertenciam, 
porque aos que trabalham cabe o direito de usufruir do que 
constroem com o seu trabalho.

Entendiam, ainda, que a construção da Cecilia derivava 
de um modo ilusório de tentar atingir a emancipação, 
sem necessidade de passar pela revolução. Para eles, a 
emancipação somente poderia surgir por intermédio do 
necessário estágio da revolução.

Giovanni Rossi, contudo, não se importava com as 
críticas expostas nos jornais anarquistas da época, na 
Europa. Rebatia apenas esclarecendo sua crença de que a 
construção de uma colônia anarquista no Brasil mostraria a 
viabilidade dos princípios defendidos, deixando claro a todos 
que se tratava de uma proposta justa e realizável, além de 
funcionar como propaganda desse ideário.
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Os italianos, na colônia, trabalhavam pesado e 
lamentavam a ausência de mulheres. Havia, de início, apenas 
uma, de quem o marido tinha ciúmes, o que era debitado na 
conta de seu egoísmo. A prática da masturbação era vista 
como geradora de doenças, causava preocupação entre os 
pioneiros. A questão sexual foi, portanto, um dos problemas 
que dificultava a adaptação dos trabalhadores à sua nova 
terra.

Giovanni Rossi exaltava o amor livre e múltiplo, forma, 
segundo ele, mais próxima das leis da natureza e, ao mesmo 
tempo, um modo eficaz de destruir a instituição família, que 
representava, conforme dizia, um forte braço de sustentação 
do capitalismo.

Era difícil às mulheres aceitar a ideia do amor livre, 
associada, como queria a Igreja, à ideia de pecado, embora 
muitas aceitassem outros elementos da proposta anarquista, 
como a construção de um novo tipo de sociedade, no campo 
da economia e da política.

Os valores da Igreja Católica pesavam muito sobre o 
comportamento das mulheres, definindo, quase sempre, 
seus modelos de conduta, mas isto apenas contribuía para 
que Giovanni inflamasse mais ainda seu discurso contra a 
Igreja e a Família.

Depois de devidamente instalados no Paraná, os 
imigrantes italianos viveram bons e maus momentos na 
Colônia Cecília, procurando sempre construir e manter uma 
imagem de que estavam formando uma sociedade pautada 
nos valores da liberdade e de uma conduta respeitosa intra 
e extra grupo. Como, porém, os seres humanos não eram 
tão dados à perfeição como Giovanni sonhava, não faltaram 
incidentes desagradáveis como pessoas que se apropriassem 
do dinheiro da caixa comum, ou pessoas que, abandonando o 
grupo, praticassem roubos na região, o que acabava por levar 
a polícia a investigar os pioneiros, causando transtornos.
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O maior problema enfrentado, porém, pelos anarquistas 
foi a revolução federalista de 1893, que, do Rio Grande do 
Sul chegou ao Paraná, quando tropas legalistas invadiram a 
Colônia Cecília. Em 1884, a vibrante colônia estava reduzida 
a cerca de vinte habitantes.

O fracasso, segundo seu idealizador, derivava apenas do 
fato de que faltara maturidade para sustentação do evento, 
as pessoas ainda não estavam prontas para um novo tipo 
de sociedade.

Mas a contribuição das ações militares não pode ser 
descartada. Basta lembrar o clima vivenciado na época, que 
levou comerciantes italianos radicados no Brasil, com apoio 
do governo da Itália, a pedirem indenização por prejuízos 
sofridos na revolução Federalista (1893 a 1895) e Revolta da 
Armada,entre 1893 e 1894, que acabou sendo aprovada mas 
gerou descontentamento e conflitos internos, especialmente 
em São Paulo, acendendo revoltas contra os italianos, 
colocando em pauta a questão nacional. Houve revides 
e novos ataques, a situação fiou tão tensa que chegou a 
provocar a proibição provisória da imigração italiana para o 
Brasil. A solução chegou só em 1896, com a execução pelo 
governo brasileiro de novos protocolos. É certo que tudo isso 
contribuiu de algum modo para que se findasse a experiência 
socialista promovida por anarquistas italianos no Paraná.

Durante a Revolução federalista, imigrantes da colônia 
Cecilia também foram convocados, visto que, nela, segundo 
suas próprias palavras, o próprio Giovanni Rossi chegou a 
participar na condição de capitão médico.

A Colônia na Literatura
Em 1942, o escritor Afonso Schmidt publicou seu 

romance “Colônia Cecilia”, que passou por várias edições até 
1980. Nessa obra, Schmidt conta de modo ficcional a história 
da colônia, de um modo em que funde lirismo e crítica social.
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 Era um momento de reconstrução da literatura brasileira, 
que, desde 1922, vivia uma efervescente busca de saídas; 
vivia-se também momentos de explosões políticas, com a 
fundação, no país, do Partido Comunista, a revolução de 
1930, com Getúlio Vargas, o Estado Novo, a segunda grande 
guerra, a queda de Getúlio, as eleições, que levaram para o 
Congresso Nacional membros do Partido Comunista, como 
o escritor Jorge Amado.

O romance “Colônia Cecília” chegou numa hora certa, 
como obra inovadora, tratando de um tema de grande 
interesse humano e histórico, onde não faltava a intenção do 
autor de mostrar a experiência anarquista como algo positivo, 
apesar das dificuldades para que se pudesse  concretizar.

A bandeira preta e vermelha, no romance, adquire 
contornos alegóricos, para vivificar a crença numa sociedade 
mais justa e mais fraterna, reanimando quem está cansado, 
fortalecendo quem sente que vai fraquejar, reacendendo o 
sonho e o desejo de lutar. 

Ali está Gióia, personagem que vê no anarquismo a 
saída de que precisa para uma vida digna. Está sempre 
limpo, camisas aniladas de tão brancas, mas os sapatos 
não tem solas. Os salários tão baixos mal lhe permitem uma 
alimentação simples, vive apenas para trabalhar, e com a 
chegada da velhice, o prêmio que poderá esperar é o olho 
da rua – tudo que desejava era trabalhar para viver.

Nele se inscrevia a situação real do trabalhador numa 
sociedade organizada sobre o esquema da exploração. Na 
colônia ele vislumbra a esperança de dias melhores, de 
trabalhar para viver, o que lhe daria de ganho espaço e tempo 
para comungar com a natureza que o encanta.

Abraça o ideal anarquista com paixão, trazendo 
renovadas alegrias aos que se entristecem na colônia e 
esperança aos que vacilam. Na floresta, sente-se meio 
indígena, em comunhão com a natureza e a liberdade, e, em 
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certos momentos, parece um duende, romântico, bebendo a 
beleza da mata, o colorido das aves e da natureza.

A narrativa também se enriquece com Ciccio, que 
quando a fome assola o grupo, traz pão, traz carne, o abraço 
solidário que mata a fome e possibilita a retomada do sonho, 
do ideal que não pode ser abandonado.

A obra se insere numa concepção romântica que não se 
desvincula do teor revolucionário. Ali os homens enegrecidos 
pelo sol e pela rudeza do trabalho são fortalecidos pela 
solidariedade do companheiro que transita  pelo mesmo ideal, 
que tece o mesmo futuro.

O amor livre está presente, de forma diluída, natural, 
algo assemelhado à pureza do Gênesis, tal como o próprio 
Giovanni Rossi o enxergava, com a normalidade das afeições 
múltiplas que estão na natureza, já que amar várias pessoas 
ao mesmo tempo seria apenas uma necessidade da condição 
humana.

Hoje, porém, as críticas são severas à obra de Afonso 
Schmidt. A preocupação do autor em conferir beleza à 
experiência anarquista acabaria enfraquecendo o conteúdo 
histórico, segundo dizem.   O imperador Pedro ll, que teria 
recebido uma carta de Giovanni Rossi havia se encantado 
com a ideia da colônia e doado as terras, é um desvio da 
realidade, quando a monarquia estava inerte, destroçada 
pela República.

As críticas apontam, de modo geral, que Afonso Schmidt, 
neste romance, falha na reconfiguração do passado. Mas, 
na verdade, esses críticos não têm sequer a generosidade 
de lembrar que o escritor não se preocupou em escrever 
uma obra histórica. Escreveu uma obra de ficção, onde o 
sonho pode tomar o lugar da realidade, onde a fantasia pode 
descrever itinerários que a História não traçou, onde o que 
não aconteceu poderia ter acontecido.
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E se a Colônia Cecilia não tivesse desaparecido? O 
sonho de uma sociedade fraterna teria se concretizado? 
Porque,   até hoje, na História da Humanidade, o sonho dessa 
sociedade justa persiste e mobiliza o empenho de milhões 
de pessoas. 

A aridez dos fatos não pode matar a utopia romântica, 
que ressurge sempre que é convocada, em diferentes 
momentos da História, em diferentes tipos de sociedade, 
em diferentes textos, escritos por diferentes seres humanos.
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A literatura como resistência acontece quando o 
autor é movido por sua consciência crítica, diante 
de determinado fato, e isso tem ocorrido com 

bastante frequência no Brasil.

Euclides da Cunha poderia ser considerado, com muita 
justiça, o fundador da consciência crítica brasileira. Isto 
porque, ao lado da beleza literária de seus textos, tinha a 
visão do ensaísta, que sustentava suas ideias com erudição, 
colocando em discussão pontos cruciais relacionados com 
a terra e o povo do sertão; a raça, o meio e o momento; a 
colonização litorânea; os caminhos tortos da República.

Quando foi cobrir a Guerra de Canudos para o jornal “O 
Estado de São Paulo”, Euclides era um intelectual marcado 

* Jornalista pela Faculdade Cásper Libero. Atuou no jornal A Gazeta e Jornal da Tarde. Fez 
Mestrado em Letras.

Aos poucos, Euclides começou a enxergar aquele 
conjunto de casebres como uma Tróia de taipa.
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pelas ideias de seu tempo : evolucionismo, determinismos 
climático e biológico e positivismo.

Nessa época, o sertão era visto pelas elites de um modo 
pejorativo, um território da barbárie; afinal a colonização do 
país havia se iniciado pela costa litorânea.

No pensamento de Euclides da Cunha é evidente a 
influência do positivista Hippolyte Taine, cujo método de 
compreensão do homem e da História consistiam em três 
fatores determinantes : o meio ambiente, a raça e o momento 
histórico.

Essa influência fica evidente quando se observa a 
maneira como Euclides estruturou seu livro “Os sertões”, 
dividindo em “A terra”, “ O homem” e “A luta”. Além disso, 
na Nota Preliminar dessa obra, o escritor afirma com todas 
as letras sua crença no progresso, na civilização e na ciência 
do século XlX. Ali há o seguinte registro :

“A civilização avançará nos sertões impelida 
por essa implacável força motriz da história 
que Gumplowicz, maior que Hobbes, lobrigou, 
num lance genial, no esmagamento das raças 
fracas pelas raças fortes”.

Euclides cultuava nessa época o determinismo 
consolidado de Gumplowicz, de Comte e de Spencer, embora 
fosse também adepto de ideias de autores românticos como 
Victor Hugo e Alfred Musset.

Esses aspectos dicotômicos de seu modo de ler o 
mundo com certeza interferiram no seu pensamento e na sua 
produção textual, em diferentes oportunidades.

                                Chegada aos Sertões

Euclides da Cunha chegou ao sertão da Bahia em 1897,  
com a intenção de denunciar o beato Antônio Conselheiro 
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e seus seguidores de separatistas, gente contrária à recém 
proclamada Republica no país. Para alcançar melhor 
rendimento em seu trabalho, organizou um diário para reunir 
o máximo possível de informações, a fim de realizar dois 
trabalhos. O primeiro, imediato, era a realização da cobertura 
da guerra para o jornal “O Estado de São Paulo”, e o segundo 
era a elaboração de um livro, que deveria ter o nome de 
“Nossa Vendeia” ou “Vendeia Brasileira”.

Tinha certeza que a palavra “Vendeia” no título desse 
futuro livro era muito importante para uma alusão imediata à 
Vendeia francesa, onde camponeses atrasados e religiosos, 
manipulados por nobres, haviam organizado e participado de 
uma luta sangrenta, em 1793, pela restauração da Monarquia.

O governo brasileiro acusava os adeptos de Antônio 
Conselheiro de serem contra a recém proclamada República 
no Brasil e Euclides tinha convicção de que isto era verdade. 
Além disso, achava o episódio de Canudos bastante parecido 
com o que havia ocorrido na França, por isso considerava 
aqueles sertanejos como um sério perigo à segurança 
nacional se não fossem combatidos. Estava certo de que 
havia chefes monarquistas seduzindo e instrumentalizando 
jagunços para promoverem levantes antirrepublicanos.

Euclides era republicano convicto e acreditava que 
a República era chave para o desenvolvimento social, 
econômico e político do Brasil, por isso fazia de seus artigos 
uma arma alinhada com o Exército Brasileiro – o mesmo 
exército que logo marcharia com extrema crueldade contra 
os sertanejos pobres e seus casebres, destruindo Canudos.

A Coragem de Construir Um 
Novo Jeito de Olhar

Após haver publicado vários artigos contra os sertanejos, 
Euclides chegou ao sertão da Bahia e começou a mudar de 
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opinião. Com sua sensibilidade romântica, de admirador de 
Musset e Victor Hugo, passou a enxergar no arraial pobre de 
Canudos uma “Troia de taipa”.

Naqueles casebres de taipa enxergou os moradores. 
Eram seres estranhos, compostos por uma mistura do herói 
grego Hércules com o anão disforme Quasímodo, da obra de 
Victor Hugo “O Corcunda de Notre Dame”.

Era surpreendente como aquele ser de aparência frágil e 
desnutrida se tornava extremamente forte, enfrentando o sol, 
a seca, o agreste para arrancar da terra, num trabalho duro, o 
que necessitava para viver, para sustentar seus filhos, para 
cuidar de seus animais, para produzir o seu artesanato, para 
rezar suas rezas.

A terra denunciava que ele era antes de tudo um forte! 
Não se parecia com os neurastênicos que viviam no litoral.

Embora na época, como já foi dito, pontificassem o 
positivismo, o determinismo filosófico e geográfico, e que 
as doutrinas racistas preponderassem no ocidente; e que 
já estivessem estabelecidas as doutrinas racistas que 
legitimavam a expansão imperialista europeia, comandada 
pelo eurocentrismo; embora. como intelectual, Euclides 
tivesse bebido nessas fontes e aderido a essas ideias, ele 
teve coragem para mudar.

Criou uma teoria nova, passando a falar sobre a existência 
de um povo em formação, autenticamente brasileiro, que seria 
a matriz da verdadeira brasilidade. Este se adequava ao meio, 
que o atraia e o guardava.

Esse povo, ele logo imaginou como resultante do 
cruzamento, ao longo de três séculos, de raças diversas, cujo 
caldeamento havia se processado lentamente, nos confins 
interioranos do país, como resultado do isolamento em que 
haviam vivido, divorciados do resto do Brasil.
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Nos sertões estava um homem a quem Euclides definiu 
como o “cerne vivo da raça”. Um homem moldado pelo 
meio que tinha de desbravar, forte, corajoso, trabalhador, 
que enfrentava doenças como a malária, a cegueira noturna, 
buscando sozinho suas próprias saídas, que precisava lutar 
forte com a terra ressequida para forçá-la a gerar alimentos. 

Um ser hercúleo que havia sido excluído do projeto 
político nacional, e que merecia imediata inclusão.

Euclides passou a combater os ataques contra os beatos. 
Chegou a  escrever que o país alcançaria a verdadeira vitória 
com a imediata inclusão social daqueles brasileiros, e apelou 
para que fossem incorporados “definitivamente à nossa 
existência política”.

                          A Espantosa Coragem

Os beatos haviam sofrido já dois ataques, quando o 
exército começou a preparar o terceiro, que seria comandado 
pelo general Moreira Cesar, em março de 1897. 

Embora não conseguissem compreender com clareza 
porque eram tão atacados, os beatos se defendiam muito 
bem. Usavam armas obsoletas, mas conheciam algumas 
técnicas rudimentares de guerrilha que surpreendiam o 
adversário nos momentos chaves dos confrontos.

Foi o que ocorreu durante o terceiro ataque, quando 
os beatos escorraçaram com tiros o enorme pelotão de 
soldados, e levaram à morte o general Moreira Cesar.

Após a luta, houve rezas e cantorias nos casebres, pois 
os beatos acreditavam que só conseguiam vencer porque 
tinham Deus ao seu lado, e que Deus fica sempre do lado 
dos mais fracos.

Para os militares, porém, a derrota havia sido humilhante 
e começaram a preparar com apuro a quarta batalha.
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Não se sabe ao certo quanto soldados participaram desta 
luta. Os números que costumam ser citados variam entre seis 
e vinte mil soldados. Seja de que forma for, já se vê tratar-se 
de uma força descomunal contra uma população que tinha 
na agilidade e nas rezas suas principais armas.

O ataque ocorreu em 22 de setembro de 1897, sob 
o comando do general Artur Oscar de Andrade . Foi um 
massacre, que destruiu com bombas e incêndios 25 mil 
barracos, matando cinco mil pessoas.

Euclides esteve presente e assistiu ao horror. Descreveu 
da seguinte forma :

“E despedaçados pelas explosões fortíssimas, 
que dispartiam em todas as direções, o resto 
das casas destruídas sob os escombros 
fumegantes, sob um chuveiro de balas, 
apertados num círculo de baionetas e 
de incêndios, aquela gente estranha não 
fraqueou sequer na resistência”.

A luta desigual encheu Euclides de tristeza. A amargura 
remetia a uma espécie de remorso por haver, de início, 
combatido aquela gente, que, como ele mesmo escreveu, 
apenas “defendia o lar invadido, nada mais”. 

Aquela gente que “no último dia de sua existência 
inconcebível, como bem poucas idênticas na história, os 
seus últimos defensores, três ou quatro anônimos, três ou 
quatro titãs famintos e andrajosos, iriam queimar s últimos 
cartuchos em cima de seis mil homens.”

Desse modo, entre chamas e fumaça, desaparecia a Troia 
de Taipa, não pela falta de coragem de seus defensores, 
os sertanejos pobres, vestidos de andrajos, esmagados 
pelo excessivo número de militares do Exército Brasileiro, 
fortemente armados. Sem um minuto de hesitação, o exército 
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de ferro destruía a vida dos sertanejos, de seus animais, de 
suas plantações, explodindo  suas casas, como se tudo não 
passasse de um simples jogo de cartões de papelão.
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Luciano Sodré*

COMO PODE O HOMEM COMUM ENFRENTAR O
 NOVO MUNDO EDITADO?

HOW CAN THE COMMON MAN FACE THE NEW EDITED WORLD?

Estamos vivendo numa era em que tudo envelhece 
rapidamente e a perspectiva que se tem é de que 
esse envelhecimento só tenderá a se tornar cada 

vez mais rápido. É a velocidade com que novas tecnologias 
são introduzidas no cotidiano da população, engendrando 
novos hábitos , que produzem mudanças rápidas , sendo  
algumas,  inclusive, surpreendentes, gerando a emergência 
de um novo mundo cultural.

Mas, uma indagação logo se coloca : esse novo mundo 
cultural , que se apresenta de modo inevitável, é   desejável?  
A quem se destina? Para quem trará benefícios?

Comecemos por verificar quem detém grande poder 
nesse novo mundo cultural a ponto de ditar normas, padrões 
de conduta, procedimentos. É, segundo parece, cada vez 

* Formado pela Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero, com especialização em Cinema.

São milhões de servos que
se creem livres, porque

já não têm mais a noção
do que seja a liberdade.
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mais, a publicidade, que por sua vez é comandada por grupos 
de grande força econômica e política , orientados no sentido 
do lucro máximo e do poder a qualquer custo.

A publicidade integra o reino da Comunicação Social, que 
reúne uma pluralidade de meios, que realizam a mediação 
cultural, respondendo pelas relações homem-mundo. Mas 
esse mundo que é mostrado não corresponde exatamente 
ao mundo real, concreto, cotidiano, porque é um mundo 
editado conforme a conveniência dos detentores tanto do 
poder econômico como do poder político. Quanto mais 
sofisticados ficam os meios de comunicação, mais esses 
grupos os concentram em suas mãos, afirmando seu poder 
sobre os receptores, procurando torná-los passivos, prontos 
a assumirem, sem contestação, ideias, normas, padrões, 
estilos que são apresentados de forma sedutora, prendendo 
todos pelo seu enganoso padrão encantatório.

Desse modo, deve ficar claro que os meios de comunicação 
divulgam notícias, comentários, opiniões, anúncios que 
correspondem menos ao interesse  social e principalmente ao  
interesse  político e econômico dos agentes que produzem 
essas notícias. 

Para transmitir essas mensagens, usa estratégias que 
visam a informar, seduzir ,convencer e persuadir o público.

Digamos, então, que para elaborar uma notícia, os 
mass media realizam recortes na realidade, valorizando 
determinados aspectos, fazendo inferências a partir de 
detalhes, construindo representações sobre o que pode 
interessar ou emocionar os destinatários. 

A linguagem se transfigura e essa transfiguração a  
distancia  daquilo a quem ela se refere. Isto significa que a 
linguagem utilizada obedece  aos interesses dos agentes que  
produzem essa notícia e   não  exatamente  ao relato fiel do 
fato que eventualmente tenha ocorrido  e está sendo relatado.



        TEMA       95

 Isto posto, equivale a dizer que na elaboração e veiculação 
de uma notícia existe manipulação,  algo foi escondido, algo 
foi distorcido ou algo deixou de ser dito.  Portanto a notícia 
do real , sempre  tão enfaticamente ressaltada  pela televisão, 
por exemplo, não trata exatamente da realidade, como se 
poderia supor. 

Num jogo permanente de sedução, a publicidade,  o 
jornalismo, e outras áreas da comunicação, convencem o 
homem comum que o mundo real é o mundo que ela mostra, 
ou seja o mundo editado. 

Esse mundo editado parece o real, e a ele  o telespectador, 
leitor,  ouvinte, usuário busca se ajustar. O que comer, o que 
vestir, o que calçar, e – pior, o que pensar, como pensar e 
como proceder passa a compor o cotidiano dos integrados, 
direcionando suas ações.

O consumo torna-se centralizador de um estilo de 
vida marcadamente individualista, e certa sensação de 
pertencimento  coletivo muitas vezes advém apenas do uso 
de determinado produto, que o integraria a uma categoria 
fantasiosa, a das pessoas mais apresentáveis, mais  
interessantes  e mais aptas para o sucesso, exatamente como 
o anúncio induz a pensar.

 Nesse universo, a mercadoria  é  posta à venda embalada  
nas próprias fantasias do comprador, que são a matéria 
prima dos produtos à venda, o que equivale a dizer que não 
escolhemos os produtos, eles já se apresentam com as 
matrizes de nosso imaginário  e nós os compramos com a 
ilusão de que fizemos uma escolha, sem perceber que, na 
verdade, fomos escolhidos. 

 Na gôndola do supermercado, os consumidores 
são diariamente consumidos por signos e ícones de si 
próprios, sob o comando dos mass media .Uma legião de 
receptores passivos  se ajustam ao panorama dos mass 
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media, acompanhando com empenho as mudanças da 
moda, participando da troca veloz de produtos, para fugir do 
envelhecimento rápido que é atribuído a bens de consumo, 
que precisam ser repostos com urgência porque já são 
produzidos com  vencimento programado. E sempre que não 
podemos trocar um produto ainda em excelente condições 
de uso, por um novo, anunciado, a sensação de frustração 
em que nos abatemos sugere a dimensão de nosso fracasso.

Assim, uma grande servidão se processa, com o aumento 
indiscriminado de consumidores que se auto - consomem. 
São servos que se creem livres, porque já não têm mais a 
noção do que seja a liberdade.

Os mass media decidem e os servos cumprem o script, 
acreditando que a decisão  foi tomada por eles próprios , 
porque o modo sedutor, encantatório de agir dos mass media 
levam a esse convencimento. Esse modo de agir dos mass 
media dá excelentes resultados porque não resulta de atos 
casuais,mas de produção planejada com cuidado, sustentada 
em elementos científicos e esteticamente adornadas.

A elaboração e veiculação de notícias de caráter político, 
econômico, social recorrem  a técnicas onde existe a intenção 
de provocar determinados efeitos, como aprovar, desaprovar, 
sentir raiva, ódio, desejo de aplaudir ou de renegar.

As técnicas utilizadas, a escolha da linguagem com 
seus verbos intencionalmente selecionados, seus adjetivos 
marcados com dubiedade, seu jogo de dito e não-dito  jogado 
como se houvesse neutralidade na composição da narrativa, 
a beleza de traços, cores ,sons imagens, tudo isso, e muito 
mais, compõem o tecido narrativo que embala, seduz e 
convence.

Os aplausos são quase unânimes. Apesar de ser fechada 
à crítica e à partilha de saberes, os mass media em nosso 
país contribuem para uma uniformização de atitudes, 
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impulsionados pela inércia social. Muitos parecem não 
perceber que , de modo especial, a televisão apresenta certa 
visão monolítica do mundo, em que nega o acolhimento 
enquanto fomenta e intensifica a exclusão, ao mostrar grupos 
minoritários, negros e mulatos com deboche, de modo 
particular nos programas de humorismo. 

Um legião de surdos, deficientes visuais, mancos, 
homossexuais, negros, mulatos, estrangeiros desfila 
em diferentes programas de diferentes emissoras, como 
alvo de caçoadas e humilhações, que provocam o riso de 
milhões de telespectadores, em todo o país. Sem nem uma 
paradinha para refletir sobre o que está acontecendo. Por 
que? Satisfação com o status quo? Falta de vontade de 
mudar? Ou incapacidade de entender que está fora das telas 
a capacidade de superação do embotamento dos sentidos ?

Como Fica a Escola nesse Quadro?
Nesse mundo onde tudo se torna obsoleto rapidamente, 

porque até os eletro-domésticos já são produzidos com data 
marcada para serem substituídos, a escola continua parada, 
inerte na sua tradicional obsolescência.

Não existe, por exemplo, nenhuma disciplina orientada 
para uma leitura crítica da mídia. Não existe o menor 
empenho em se discutir o caráter ideológico dos meios de 
comunicação, procurando desvendar o que se esconde sob 
seu discurso cotidiano.

Não existem discussões ,sinais de alerta, avisos. Tudo 
fica como está porque ninguém se lembra de que a escola 
deveria ser o espaço da liberdade, do pensamento crítico. 
Um lugar onde além de se aprender a ler, escrever e contar, 
se aprenderia também a fazer uma leitura do mundo, a 
refletir sobre o mundo , a posição do homem e seu papel na 
sociedade.
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Uma leitura do mundo possibilitaria ao aluno compreender 
o caráter ideológico dos meios de comunicação, a decodificar 
os elementos que estão   implícitos numa mensagem , numa 
narrativa, numa imagem, em determinado som. Uma leitura do 
mundo alertaria para um fato terrível e que ninguém parece 
perceber, que é, por exemplo, a inexistência de objetividade 
num noticiário televisivo que se  apresenta  como  espelho 
da realidade, fonte e modelo do que seria a objetividade.

Caberia à escola o papel de formadora de leitores críticos 
mas, infelizmente, ainda temos muitas batalhas a vencer até 
atingirmos esse desejado patamar.

A primeira dela é formarmos leitores que, diante de 
um texto, consigam atribuir sentido ao que vêem, sendo 
perfeitamente capazes de interpretarem o conteúdo que ali 
está registrado, de  fazerem comparações e selecionarem  o 
que desejam reler, adicionando novos conteúdos, fazendo 
revisão crítica.

Esse tipo  de  leitor , que é diferente do outro que é apenas 
alfabetizado, tem condições de desvelar o que está implícito 
num texto, e ,portanto, pode aprender na escola a fazer outro 
tipo de leitura, a leitura dos mass media.

Conclusões
Para fazer uma leitura crítica dos mass media, é 

necessário conhecer técnicas e estratégias utilizadas pelos 
meios de comunicação. No caso da escola, bastaria um 
conhecimento introdutório, que se tornasse base para seu  
crescimento posterior.

A tomada de consciência da existência da manipulação 
existente na construção e divulgação de uma notícia, ´por 
exemplo, a partir de um caso concreto em que se mostrem as 
fragmentações e ocultamentos de fatos, a seleção e ênfase 
de determinados verbos ou adjetivos, será importante, e, 
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com certeza, estimulará a curiosidade e o interesse dos 
jovens escolares para esse tema. Ficará evidente a tentativa, 
por exemplo, de ganhar adesão para determinada ideia, ou 
fomentar a hostilidade em relação a outra. No caso de um 
anúncio, por exemplo,  mostrar  como lida com o imaginário 
da pessoas ,seduzindo-as com a ilusão de que o simples uso 
de um produto de mercado pode conferir beleza, liberdade,  
riqueza, luxo, poder, alcançando ,de modo surpreendente, 
excelentes resultados.

 Ao aprender a realizar uma leitura crítica dos mass media, 
o aluno é estimulado também a produzir seu próprio discurso. 
Poderá, se quiser, utilizar elementos das comunicações para 
trabalhar, sem, contudo, apenas reproduzir o que vê/lê/ouve, 
mas reorganizando o material referencial para  lhe dar um 
formato novo, criativo, pessoal.

O incentivo à produção dos alunos contribuirá para que 
ele desenvolva sua criatividade, seu juízo crítico e alcance 
sua autonomia, elaborando textos fundamentados, que 
expressem sua visão de mundo de modo singular, mesmo 
quando use como referência os mass media.
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Maria Célia Nunes*

A INOCENTE REVOLTA ESTUDANTIL QUE MARCOU 
PARA SEMPRE DE LUTO UMA CIDADE

THE INNOCENT STUDENT REVOLT THAT HAS FOREVER MARKED A CITY MOURNING

No silêncio enorme, apenas os pés falavam, 
ressoando forte sobre o asfalto da rua. A força 
dos passos abafava o uivo do vento que, de vez 

em quando, arrepiava o arvoredo – e era terrível assistir 
àquele desfile onde as pessoas perdiam a individualidade, 
tornando-se parte de um conjunto uniforme, marcado pelo 
mesmo pesar.

Havia dor e decisão no imenso cortejo que caminhava 
pela rua arborizada, carregando o caixão roxo, de última 
qualidade, a opção mais barata. Nas paredes do cemitério, 
acima do portão largo, anjos recortados em lâminas de 
cobre tocavam trombetas e uma frase em latim rogava paz 
eterna. “Este corpo pede vingança”, respondia o único cartaz 
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A cidade, havia longos anos, era
vítima de apagões.



        TEMA       102

conduzido pela multidão, que imprimia no chão, indelével, a 
marca de sua passagem”.

Deste modo inicia-se o livro “Abril Amargo”, novela de 
caráter memorialístico onde a autora, Zenaide Ribeiro Soares, 
reúne a memória e a livre criação artística para narrar um 
episódio ocorrido numa cidade do interior paulista, cujo 
nome não é citado, mas que Lúcia Helena Lodi, professora 
da Universidade Estadual Paulista, campus de São José do 
Rio Preto, numa das orelhas das três primeiras edições da 
obra identifica como Catanduva:

“Abril Amargo focaliza ficcionalmente um 
episódio ocorrido no interior do Estado 
de São Paulo (Catanduva), na década de 
sessenta”(LODI,1988,1989,1994).

Tratava-se de uma revolta, iniciada em tom de brincadeira 
por adolescentes, principalmente estudantes do ensino 
médio, contra uma empresa de força e luz, que, há muitos 
anos, impedia ali a implantação de fábricas e atravancava  o 
progresso da cidade, que, havia longos anos, era vítima de 
apagões.

Naquela noite de sábado, os jovens estavam no centro 
da cidade, numa praça onde acontecia o fútingue, ao som 
das músicas que o Serviço de Alto-Falantes transmitia. Ali, 
na calçada, numa face da quadra, as moças desfilavam e:

“ Os rapazes, bem vestidos, cabelos 
empastados de creme, ficavam ao longo 
da calçada, parados, olhando. As moças 
passavam, indo e vindo. Vaporosas, bonitas, 
bem vestidas, muito pintadas.com cabelos, 
bocas e caras de artistas de cinema. 

Tinham um porte altivo, um jeito de deusas, 
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bronzeadas, displicentes, eternas, passando, 
sempre com ar distante, embriagadas da 
música que jorrava dos alto-falantes.

D e  v e z  e m  q u a n d o ,  t o r n a v a m - s e 
condescendentes e lançavam vagos olhares 
para a plateia. Por entre os cílios longos, 
tingidos com rímel, escovados, retorcidos, 
lançavam um breve olhar e um esboço de 
sorriso para alguém, especial. E um namoro 
começava ali. Como se fosse por acaso, como 
acontecem as boas coisas da vida. Mas tinham 
se preparado a tarde inteira para aquele breve 
instante. Com bóbis nos cabelos, algodão 
embebido em camomila sobre os olhos, 
máscaras de clara de ovo  na pele do rosto. 
Valia a pena tanto empenho, porque duravam 
uma semana inteira - às vezes uma vida 
toda - as recordações do esplendor daquele 
momento “

Era abril, a noite de temperatura muito agradável trazia 
no ar um perfume de dama-da-noite que acentuava o toque 
poético das músicas que os Platters cantavam através do 
Serviço de alto-falantes, “Only You”, “My Prayer”, “Smoke 
Gets in Your Eyes”, “The Great Pretender”.

De repente, a música parou, as luzes se apagaram, a 
escuridão tomou conta das ruas e dos bares onde jovens 
batiam papo:

“Silvio acendeu um isqueiro para clarear 
a mesa (...) Fora, a multidão assobiava, 
vaiando, mas a luz não vinha. Dentro do 
bar, vários fósforos foram riscados até que 
alguém acendeu duas velas”(...) Mais de 
trinta minutos já se haviam passado (...) O 
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cinema abriu suas portas, os espectadores 
foram saindo devagar. Nas casas e bares 
acenderam-se velas; nas ruas, a escuridão, 
de vez em quando era perfurada pelo farol de 
um carro. No meio dos vultos que se moviam 
nas sombras apareceu um grupo de rostos 
juvenis, iluminados por tênues luzes de velas. 
Passavam em procissão rezando:

Fiat lux!
Amém!
Fiat luuuuux!
Aaaaamém!

(...) Logo surgiram muitas velas, pontilhando a 
escuridão. Uma voz forte e adocicada emergiu, 
celebrando uma invisível missa
Oremus por nostra
Civitatem escuram!
O coro respondia: aaaamém!

................................................................

No céu, um pedaço de lua apontou, derramando um 
pouco de claridade no chão. Por isso, delinearam-se nítidas 
as silhuetas escuras da multidão, parada na praça, divertindo-
se com a garotada.

- Vamos lá ? Só de farra !
- Lá aonde?
- Lá na sede da Empresa de Força e Luz.
- Só se for em fila, rezando.

(...) Um coro de dezenas de vozes agora 
cantava um hino religioso, brincando de 
procissão:

Os anjos
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Todos os anjos
Louvem a Deus
Para sempre 
Amém!

Novo coro, mais forte, cobriu as vozes que rezavam, 
cantando uma marchinha improvisada: 

Cidade maravilhosa
Cidade que me seduz
De dia falta água
De noite falta luz.

A cidade, durante longos anos, era vítima de apagões. A 
energia elétrica, precária, gerada  por pequena hidrelétrica 
situada no rio Grande, divisa do Estado de São Paulo com 
Minas Gerais, era particular, cobrava caro o péssimo serviço 
e não fazia investimentos para mudar a situação.

O cortejo seguia, entre cantos, rezas e vaias contra a 
escuridão :

(...)Os puxadores do cortejo já se aproximavam 
da sede da empresa, uma casa enorme, de 
esquina, que tinha na entrada alguns degraus, 
a partir da calçada. Subiram os degraus e 
ficaram de frente para a multidão,dirigindo a 
reza :
- Dominus Vobiscum, escurus estis !
- Aaaaamém !

A multidão continuava chegando, rindo, e 
até os velhos pareciam meninos. Era uma 
divertida vingança estar ali, de velas acesas 
nas mãos, cantando, inventando rezas, num 
latim sem sentido, mas cheio de intenções.

Quando o cortejo se aproximava da sede da 
Empresa de Força e Luz, o destacamento 
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policial da cidade movimentou-se no sentido 
de proteger a propriedade.

O sub-delegado estava furioso:

- São dois ou três comunistas que querem 
tumultuar. Deviam levar chumbo!

A procissão avançava lentamente na 
rua,cantando. O Sargento comandante do 
destacamento policial reuniu seu pequeno 
contingente :

- Temos que proteger a empresa. Avancem 
rápido e mandem bala!

- O que?

- Mandem bala. Mas atirem para o alto que a 
macacada foge !

(...) A viatura da polícia dobrou a esquina, 
entrou na rua com o escapamento aberto e os 
tiros golpearam a noite escura.  As pessoas 
começaram a correr, gemendo de horror. Os 
corpos se empurravam e se comprimiam, 
na ânsia da fuga, pisoteando um e outro 
atropelado pela viatura.

- Rasteja, bando de minhoca! - gritava um 
policial”.

As balas zumbiam e havia muitos feridos, vários mortos. 
Médicos da cidade correram para os hospitais para acudir 
feridos, e no bar preferido dos estudantes um garçon estava 
caído, morto. Mas, apesar do medo, de modo inexplicável, a 
multidão começou uma inesperada reação:

“De repente, a multidão começou a se mover. 
Era uma grande força compacta, avançando 
sem medo das balas. Cega de dor e de ódio.
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Ninguém sabia de onde vinha tanta força. Nem 
como a individualidade desaparecia, para dar 
origem àquela massa uniforme que caminhava 
de modo decidido e sem temor.

Cada braço se multiplicava, misteriosamente, 
como uma engrenagem veloz e harmônica, 
arrancando os paralelepípedos da rua. De 
todos os lados choviam pedradas, enfrentando 
a polícia que começou a recuar.

Feridos urravam de dor, mas a massa 
enfurecida não se detinha. Avançou sobre a 
caminhonete da polícia que ficou de rodas 
para cima e explodiu num fogaréu. Depois, 
caminhou compacta sobre a sede central da 
Empresa de Força e Luz. As barras de ferro da 
porta foram retorcidas como arames. Máquinas 
de escrever, atiradas contra as janelas ruíam 
os vidros e os estilhaços voavam, enquanto 
mesas e cadeiras de madeira viravam lenha.

A polícia desapareceu completamente. O 
sargento comandante refugiou-se na casa 
de um parente, pedindo socorro à polícia de 
São José do Rio Preto, que pediu socorro à 
São Paulo.

A multidão continuava urrando, quebrando 
balcões, caixas registradoras, paredes. 
Médicos corriam aos hospitais para o plantão 
inesperado. Pelos corredores, feridos eram 
carregados em padiolas, e as sirenes das 
ambulâncias enchiam a escuridão com seus 
apelos doloridos.

Era quase madrugada quando chegou a 
polícia regional, soltando gás lacrimogêneo, 
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dispersando a multidão. Quando a fumaça 
clareou, as ruas estavam vazias, com grandes 
manchas de sangue no chão.

* * *

Deitada, a Nonna ouviu os tiros e estremeceu. 
‘Mama mia!‘, gemeu assustada.
Pulou da cama e apertou o interruptor para 
acender a lâmpada. Não havia luz. Movendo-
se no escuro, foi até o quarto da neta, que 
dormia profundamente.
- Bambina! - chamou com suavidade.
O luar jorrava dentro do quarto, através da 
janela semiaberta.
- Bambina ! - tornou a chamar.
Juliana remexeu-se na cama, abriu os olhos, 
sonolenta.
- Tiros! - disse a velha.
- O que ? 
- Tiros.
- Não são tiros, Nonna. Vá se deitar.
- Como não são tiros? Escutei.
- Devem ser rojões. Por causa do jogo do 
Corinthians. 
-Jogo ? In questa hora?
Juliana rolou na cama e continuou dormindo.
A avó ficou ali, parada, por alguns instantes. 
Depois, aproximou-se da janela, pé ante pé, 
e ficou escutando. 
O rio trazia apenas sons imprecisos. Cerrou a 
cortina de voal, fechou a janela.Foi novamente 
para seu quarto, tateando no escuro.
Deitou-se, mas não conseguia dormir. Ficou 
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pensativa, remoendo lembranças antigas.
De longe, ouviu as badaladas do relógio da 
igreja matriz. Não conseguiu contar. Que 
horas seriam ?Passou por um cochilo. De 
repente estremeceu de susto. Alguém batia 
na porta. 
- Dio mio!, gemeu, levantando-se.
-Sou eu, Nonna, a Assunta! Abra a porta !
A velha arrastou-se até a sala, abriu a porta. 
Dona Assunta entrou, ficando de costas para 
o vitrô, informando :
- A multidão quebrou a sede da Força e Luz !
- O que? 
- É .Quebrou tudo. Meu Bertino chegou agora 
lá do centro, contando. O povo quebrou a 
Força e Luz a pedrada! A polícia bateu em todo 
mundo. Até meu Bertino levou uma lambada 
no lombo.
A velha ficou ouvindo, ofegante.
- Dio mio!
Dona Assunta torcia as mãos, nervosa. Sua 
silhueta, recortada contra o luar que batia na 
janela, denunciava  seu estado de angústia.
A velha percebeu e perguntou:
- Que mala cosa a sucesso, heim, dona 
Assunta ?
A mulher cobriu o rosto com as mãos :
- Mataram o filho de dona Ernestina !
A velha sentiu um soco no peito:
- Luigi ?
- Isso mesmo! disse a outra, chorando:
- A polícia matou Zé Luís !”
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                              xxxx

O romance, nas suas primeiras páginas, descreve  fatos 
ocorridos durante e logo após o enterro :

“O sol estava baixo, vermelho, quando o 
imenso cortejo foi entrando no campo santo. 
Os curiosos que, nas escadarias do Colégio 
Estadual, assistiam à passagem do enterro, 
desceram os degraus e caminharam de cabeça 
baixa, engrossando ainda mais o cortejo.

De terno branco, o deputado havia esperado 
na porta do cemitério e agora caminhava, 
preocupado, ao lado do caixão. Seus olhos 
espertos estavam atentos a todos os detalhes 
que pudessem desencadear novos tumultos. 
Sentia o ar impregnado de pólvora seca, 
bastando um riscar de fósforo para a explosão. 
Mas, ali, naquele momento, ninguém parecia 
disposto a qualquer ato tresloucado 

A multidão caminhava devagar pelas alamedas 
estreitas, passando por jazigos imponentes, 
em direção ao setor mais pobre do cemitério 
onde predominavam sepulturas baixas, com 
inscrições de lata. Na passagem, ia triturando 
folhas secas e talos de plantas sobre os 
pedregulhos, carregando o que restava de 
Zé Luís.

O caixão roxo foi colocado no chão, ao lado 
da cova aberta.

A mãe do morto soltou um gemido, pensando 
naqueles vinte anos destruídos por um rombo 
de bala:
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- Ai, meu filho!

Mulheres engoliram soluços, lágrimas 
escorrendo até os cantos da boca. Ninguém 
falava.

Alguma força desconhecida pairava entre o 
céu e a terra, exigindo silêncio. Um estranho 
silêncio, que tornava estáticas todas as 
coisas, como um pássaro em pleno voo, que, 
de repente, ficasse parado no ar.

O caixão permanecia fechado e ninguém fazia 
menção de abri-lo para o último adeus.

Um rapaz ruivo, de olhos azuis, tentou 
aproximar-se e o deputado teve medo dos 
efeitos de um discurso naquele momento. Fez 
um gesto, pedindo ao rapaz que se detivesse, 
e ele parou onde estava, obediente como um 
autômato.

Os coveiros puseram imediatamente o caixão 
do morto no fundo da campa. O deputado 
apressou-se em atirar três punhadinhos de 
terra sobre o esquife e seu gesto foi imitado 
pelos que estavam próximos. Em alguns 
segundos, enormes pás atiravam terra sobre 
o cadáver. Flores e coroas foram depositadas 
na terra fresca,velas acesas em pontos 
protegidos do vento. Tudo terminado, as 
pessoas faziam o pelo-sinal, murmurando um 
pedaço de reza, e saiam do cemitério. Agora, 
havia somente ódio nos olhos decididos. 

- A gente tem de vingar essa morte! -disse um 
homem manchado de graxa.
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- Mas nós não temos força! - ponderou uma 
voz ao seu lado, que logo foi encoberta pelo 
rumor dos passos dos que seguiam para a 
frente.

A marcha crescia em direção ao centro da 
cidade.

A mãe de Zé Luís saía também do cemitério, 
amparada pelas vizinhas (...) Ao seu lado 
e indiferentes a ela, centenas de pés 
desconhecidos continuavam a sair do 
cemitério, rumando para o centro da cidade, 
como se fossem guiados por invisíveis 
condutores.

Caminhando no meio da multidão, Antônio 
Rufino parou de repente e disse:

- Aqui é a farmácia do subdelegado! 

A frase soou como uma descoberta, ecoou 
como uma senha e rompeu as comportas 
do ódio que cada um trazia no peito. A porta 
de aço da farmácia foi arrombada e rasgada 
em poucos segundos, e começou o quebra-
quebra. Vitrinas ruíam em milhares de cacos. 
Armários e mesas viravam pilhas de madeira, 
amontoadas na rua e logo ardiam em grossas 
labaredas.

A Rádio Difusora passou a noticiar em edições 
extraordinárias. Informava que outro bando 
de revoltosos seguia para a casa do sargento 
comandante do destacamento policial, do 
outro lado da cidade.

Pelas esquinas, apareciam pessoas educadas 
que desviavam mulheres e crianças, 
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desavisadas, dos lugares perigosos, indicando 
as ruas onde ocorriam os pega-para-quebrar:

- Não vá pela rua Minas, dona. Lá na frente, os 
revoltosos estão acabando com a farmácia do 
subdelegado de polícia.

Os passantes dobravam os dedos, fazendo 
figa para se protegerem e escolhiam caminhos 
mais seguros para transitarem.

Com os avisos da Rádio Difusora, logo a 
cidade ficou vazia, entregue apenas aos 
homens que cuidavam da vingança.

Centenas de pés rumavam para um ponto 
extremo da cidade, do outro lado da linha 
férrea, onde morava o sargento comandante 
do destacamento policial. Era casa alugada, 
de fundo de quintal, o proprietário esperava na 
rua. O velho viu a muralha de corpos humanos 
avançando e sentiu medo. Mas gritou :

- Não queimem a casa, pelo amor de Deus. É 
tudo o que tenho para ganhar meu pão!

A massa continuou avançando em silêncio. 
Entrou pelo quintal, arrombou a porta da 
casa e começou a retirar os móveis. Camas, 
colchões, mesa, fogão, máquina-de-costura, 
rádio – tudo foi amontoado no meio da rua. 
Alguém se apressou em jogar álcool e riscar 
um fósforo. E tudo virou de repente uma 
grande fogueira.

Corria de boca em boca o rumor de que os 
revoltosos só parariam a caçada quando 
pegassem – vivos ou mortos – o delegado 
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e o sargento comandante do destacamento 
policial. Dizia-se que todas as saídas da cidade 
estavam patrulhadas por gente revoltada e 
que ia haver uma chacina. Ninguém continha 
as centenas de pés que cruzavam as ruas, 
procurando os assassinos, tendo como armas 
apenas os braços e o ódio.

A tensão cresceu com a noite, mas a cidade 
não adormeceu”.

A Forte Presença da Realidade
Nesta Obra de Ficção

Os acontecimentos reais ocorreram num sábado e 
domingo, dias dos e três de abril de 1960, na cidade de 
Catanduva, e estão registrados nos jornais da cidade “A 
cidade” e “O Bandeirante, além da “Folha de São Paulo” e 
outros . Existe ainda os preciosos registros do pesquisador 
catanduvense Nelson Bassanetti, na internet, em “Catanduva 
conta a sua história” e em “Catanduva, Cidade-Feitiço”. 
Num documento intitulado “1960 – Depredação do prédio da 
Companhia Nacional de Energia Elétrica” esse pesquisador 
reúne grande elenco de informações incluindo a relação dos 
mortos e campanhas solidárias com arrecadação de dinheiro 
na cidade para auxiliar as famílias dos que haviam perdido a 
vida. Estas informações estão disponíveis no site em 2019, 
com muitos acessos o que comprova que o impacto sobre a 
população da cidade ainda permanece vivo.

Na ficção, a narrativa é centrada num único morto, que 
era efetivamente um garçom, que apresenta nome fictício 
( Zé Luís), bem como os dados sobre a sua família, foram 
livremente criados. No mais, os relatos, apesar do tratamento 
artístico conferido ao texto, estão fortemente ancorados 
na realidade, como os dados ocorridos com a farmácia do 
subdelegado, o comandante do departamento de polícia, que, 
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na realidade se chamava José Benedito Júlio e que teve como 
única punição sua transferência para a cidade de Matão.

Em síntese se pode dizer que a autora realizou uma 
reconstrução memorialística, em busca de um fato real 
perdido no passado. Centrada na memória, promoveu o 
registro literário de um tempo, de um local, de um grupo e 
de um fato, mas não parou aí. 

Ao recuperar o tempo, ultrapassou os limites da cidade, 
para recuperar o tempo político, marcado pela guerra-fria, 
como observa o professor e crítico literário Paulo Petri : 

“A obra, porém, vai além desses fatos – 
compõe o perfil da cidade e da época. Através 
da emergência de lembranças em flashback, 
articuladas com cenas do cotidiano local, vai 
captando situações reveladoras do Brasil da 
época: um país que se urbanizava dividido 
entre a asfixia alienante de um estilo de vida 
que a mídia norte-americana exportava e a 
crueldade da política de guerra fria, que se 
insinuava até nos lugares mais insuspeitos, 
tendo a própria Igreja Católica como sua fiel 
escudeira”.

Quando se iniciavam os anos 1960, em todos os cantos 
do país se falava muito sobre os perigos do comunismo; 
até nos catecismos havia alertas sobre a ameaça vermelha, 
e orientações para que pedissem, em oração, uma chuva de 
rosas para proteger o país.

No romance, esses pedidos são citados, bem como são 
relatadas caçadas e prisões de comunistas que panfletavam a 
cidade com campanhas para sindicalização de trabalhadores 
rurais ou contra a carestia. Descreve como na realidade 
eram feitos esses panfletos, em reco-recos, nome que 
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era dado aos mimeógrafos rudimentares que utilizavam. 
Essas mensagens pretendiam alcançar os letrados, já que 
predominava o analfabetismo. Era costume a realização de 
discretas reuniões de pequenos grupos, onde os letrados 
promoviam a leitura dos panfletos. O romance registra, 
também, uma história que era sussurrada de boca em boca 
sobre a estranha morte de um homem tido como comunista 
que teria sido preso e depois jogado vivo, num pântano. Essa 
figura, real ou não, é apresentada na novela como Mario Poli, 
o pai da protagonista Juliana :

“O preso tentou salvar-se, agarrando-se 
numa rama de planta aquática, mas o chão 
tremia e afundava, com o peso de seu corpo. 
Mario Poli se debatia, movido pelo instinto 
de conservação, mas, a cada movimento, o 
lodo cedia mais ainda e o corpo começou a 
descer, levantando borbulhas. Num último 
esforço para salvar-se. Mário Poli deu um 
arranque para cima. O chão abriu-se mais e ele 
desapareceu completamente sob a camada 
de lodo”.

Os fatos narrados, como aqui já foi dito, ocorreram 
em abril de 1960, portanto bem  antes da ocorrência do 
golpe militar, e servem para mostrar que   perseguição aos 
comunistas antecediam a esse golpe. Tinham se acentuado a 
partir de 1947/1948, quando ocorreu o fechamento do PCB no 
país, e se alimentado com o crescimento da guerra fria, entre 
Estados Unidos e União Soviética, e se falava que bastava 
apenas apertar um botão para metade do mundo desaparecer.

O romance termina em dezembro de 1963, quando a 
protagonista deixa a cidade para viver em São Paulo. Nos 
cafés da cidade, brindando o fim do ano com taças de 
champanhe, políticos locais. assessores e amigos fazem 
referência a  inquietantes rumores  e pressentem fortes 
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mudanças políticas no país, com a participação de religiosos 
e militares :

“ Esses rumores de golpe militar... essas 
beatas de terço na mão ,exorcizando o 
presidente João Goulart... Eu não sei não... 
Tudo isso funde a cabeça da gente, que passa 
a ver fantasma até debaixo do sol”.

Sobre a revolta contra a Companhia de Força e Luz, 
porém. consideram fato encerrado, fadado a um definitivo 
esquecimento:

“Tomou outro gole de champanhe, recobrando 
aquela postura eficiente e segura de homem 
do staff do parlamento:
- Você tem razão! Além de tudo, o povo tem 
memória curta: mais um ano e ninguém se 
lembrará desse caso!

A autora, logo abaixo dessa frase, assina: “São Paulo, 
Agosto, 1987.  Sobre este artigo, dato seu término: 6 de junho 
de 2019, o que mais uma vez nega que a nossa memória seja 
tão curta!

Sobre a qualidade estética da obra ficcional, relembro que 
a crítica literária e professora da USP, Guaraciaba Micheletti, 
situou-se entre os primeiros a saudar este romance, 
ressaltando sua expressividade e riqueza estilística. Chama 
a atenção para as figuras de linguagem, como na descrição 
dos pés, que “falavam”, no silêncio enorme, ressoando forte 
sobre o asfalto da rua; ou na construção de antíteses para 
descrever os olhos de Zé Luís, uma cor indecisa entre o verde 
e o castanho, o verde da esperança do início e o castanho, 
cor de ferrugem, do fim, das coisas se desintegrando. 

A maneira de falar sobre o silêncio pesado da hora do 
enterro foi também ressaltada por Rosa Eulitério, da Folha 
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de São Paulo:  “ Alguma força desconhecida pairava entre 
o céu e a terra, exigindo silêncio. Um estranho silêncio que 
tornava estáticas todas as coisas, como um pássaro em pleno 
voo, que, de repente, ficasse parado no ar”.

Assim o real e o ficcional, “a memória e a livre criação 
artística se entrelaçam, gerando uma obra vigorosa e 
necessária”, como escreveu Paulo Petri.

É, também, bastante interessante observar a cidade 
como protagonista. Primeiro, o modo em que  é mostrada 
quando ainda não era cidade, descrita por gente antiga que 
ali habitava:

“Contavam que tudo começara quando 
a cidade ainda nem existia. Era, naquele 
tempo, uma vila que se tornava próspera 
com a chegada da estrada-de-ferro. Tropeiros 
começaram a chegar dos fundos do sertão, 
puxando café, em lombos de mulas, para 
embarque nos cargueiros, rumo a São Paulo 
e ao porto de Santos”.

Juntas de bois puxavam carretas levando fardos de 
algodão em caroço, sacas de mantimentos, pelas ruas 
poeirentas, que se tornavam cada vez mais movimentadas :

“Todos os dias chegava gente, com mapas e 
plantas, vendendo terras, comprando lotes. 
Todos os dias passavam pela Rua Principal 
filas de carrocinhas verdes, puxadas por 
compenetrados burrinhos, carregando areia 
para a olaria fincada depois do rio. Na olaria, 
crescia o número de oleiros, cresciam as 
pilhas de tijolos e telhas. E a vila também 
crescia, tomando corpo de cidade. Foi nesse 
momento de transição que chegaram os dois 
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estranhos (...) Era um homem e um rapazote, 
que chegaram numa charrete de capota 
arriada, mas não desceram. A charrete ficou 
de esguelha, parada na Rua Principal, de 
forma ostensiva, chamando a atenção. Mas 
os visitantes se comportavam como se não 
existisse mais ninguém, ali, naquela rua”.

Os dois estranhos, vestiam roupas quentes, apesar do 
calor. O “homem vestia terno e colete de casimira quente, 
chapéu de feltro escuro” tinha “cara fechada e nariz ossudo, 
meio asfixiado por um bigode preto e parecia um juiz severo 
avaliando o movimento”. Para fazer referência à origem árabe, 
o rapaz é descrito como tendo “pele morena, olhos escuros 
e oleosos como azeitonas”; o homem, de vez quando dizia 
“coisas numa língua indecifrável”, depois voltava a “fixar o 
olhar na rua”, ”como quem faz um inventário”.

A comunidade estranhava, curiosa:

“Nas casas e vendas, uns chamavam outros e 
mostravam, apontavam, indagavam. Ninguém 
sabia, ninguém conhecia. Então ficavam de 
longe, em manga de camisa, olhando”.

Essa comunidade dialogante logo iria perder essa forma 
de existir, porque surgiriam cercas, disciplinando suas 
caminhadas. É que a cidade começou a perder seu caráter 
plural para ganhar individualidade, aquela particularidade de 
promover exclusões, que incluía o descarte dos trabalhadores 
manuais, das pessoas mais simples, retalhando o chão 
urbano em bairros dos ricos e bairros dos pobres, além da 
manutenção e crescimento da zona mista que incluía casas 
comerciais, lojas, oficinas de conserto e residências.

 O marco dessa mudança ocorre quando  os estranhos 
da charrete voltaram para morar numa casa nova, ou seja, 
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quando “o casarão de pedra, na esquina da rua Paralela ficou 
pronto”.

Logo, algo estranho começou a acontecer, com a 
passagem  de milhares de fios, tubos, turbinas – uma 
parafernália de ferros tortos, rodas, carretéis, postes, - e 
se dizia que era o progresso que estava em andamento, 
ligando-se com o salto de Avanhandava. Para confirmar, logo 
foi aberto um enorme escritório, perto da praça principal, 
num terreno gigantesco, onde os espaços dos fundos tinha 
mangueiras, cajueiros, pés de dama-da noite. 

Os pés de dama da noite marcam as ruas novas que 
surgiam, sem comércio, só residências, casas ajardinadas 
de gente de posses. As praças também definiam os públicos 
que as usariam, para passeios, encontros e o fútingue. Antes 
do rio, a praça principal, com árvores, flores e fonte luminosa, 
era das moças e moços que se vestiam bem, que estudavam. 
Depois do rio, próximo à estação ferroviária, um grande 
e lindo Parque, ajardinado, florido era usado por negros, 
mulatos e brancos pobres, que contavam ali com um canal 
de retransmissão do Serviço de Alto-Falantes.

O dialogismo estabelecido entre o espaço social, definido 
pela geografia urbana, permite uma leitura de uma  cidade 
viva e sensível, que aguardava indústrias para que houvesse 
empregos para os jovens, e, ao mesmo tempo, mostra velhos 
e jovens negros e mulatos, fortes, trabalhando nas sacarias 
de café, carregando e descarregando caminhões, e, nos 
dias de festas dançando num clube a eles destinado ou 
aproveitando os espaços disponíveis nos depósitos de café 
ou de algodão. 

O  “clube dos homens de cor”, como era identificado 
também mantinha um cordão carnavalesco, chamado 
“Cruzeiro do Sul”, que participava ativamente dos festejos 
momísticos da cidade, um carnaval que ficou famoso 
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por seus blocos e a participação dançante do povo nas 
ruas, após a passagem dos carros alegóricos. Um tipo de 
carnaval chamado por Nelson Werneck Sodré de “carnaval 
participativo”, enquanto classificava o do Rio de Janeiro 
como “carnaval espetáculo”, que se caracterizava por ser 
visto pelo povo apenas na condição de observador, postado 
de “fora” dos cortejos, olhando a partir das calçadas, e, 
mais tarde, sentado em arquibancadas. Por esta razão, a 
cidade tinha um carnaval de rua atraente, em que cada um 
participava como protagonista. Isto o levava a constituír-se 
em importante atração turística.
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