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Título: A Festa, A Queda: romance e cinema no Brasil dos anos 1970 

 

Resumo: Lançados em meados da década de 1970, o romance A Festa (1976), escrito 

por Ivan Angelo, e o longa-metragem A Queda (1977), dirigido por Ruy Guerra e Nelson 

Xavier, meditam esteticamente sobre as mudanças fundamentais operadas na arte e na 

sociedade brasileiras pelo golpe civil-militar de 1964. Diante de um discurso de abertura 

política que já se insinuava à época de lançamento das obras, romance e longa-metragem 

voltam os olhos para o passado recente brasileiro, imediatamente anterior ao golpe, 

quando artes como o cinema e a literatura interagiam intensamente, e um futuro 

progressista ou revolucionário para o país eram possibilidades concretas. Desse modo, A 

Festa e A Queda refletem sobre uma tradição brasileira de arte e de pensamento, 

pesquisam o Brasil da década de 1970 e procuram lançar hipóteses, ao lado do leitor e do 

espectador, acerca de uma nova configuração do país, que emergia após mais de uma 

década de regime militar. Neste trabalho, acompanho os caminhos traçados pelas obras 

e, por meio da interação entre literatura e cinema, procuro jogar luz sobre a contribuição 

delas para a compreensão de um momento decisivo na história brasileira.  

 

Palavras-chave: Ivan Angelo; Ruy Guerra; Nelson Xavier; literatura e cinema; golpe de 

1964. 
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Title: A Festa, A Queda: Brazilian novel and cinema at 1970’s 

 

Abstract: Released in the mid-1970’s, the novel A Festa (1976), written by Ivan Angelo, 

and the movie A Queda (1977), directed by Ruy Guerra and Nelson Xavier, meditate 

aesthetically on fundamental art and society changes caused by Brazilian civilian-military 

coup d’état of 1964. In view of a political opening discourse, which already instilled itself 

by the time these works were released, the novel and the movie glance at Brazilian recent 

past, situated just before the coup d’état, when arts like cinema and literature closely 

interacted to each other, and a progressive or revolutionary future was a concrete 

possibility. Thereby, A Festa and A Queda ponder about a Brazilian tradition related to 

art and thought, they investigate Brazil in the 1970’s and they also try to hypothesize, 

together with the reader and the viewer, about a new country configuration, which 

emerged after more than a decade of military regime. In this thesis, I go along the paths 

traced by such works and, through the interaction between literature and cinema, I seek 

to enlighten their contribution to the understanding of a decisive moment in Brazilian 

history.  

 

Key Words: Ivan Angelo; Ruy Guerra; Nelson Xavier; literature and cinema; 1964 coup. 
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Toda e qualquer reinvindicação da mais elementar reforma financeira 

burguesa, do mais trivial liberalismo, do mais formal republicanismo, da mais 

banal democracia é simultaneamente punida como “atentado contra a 

sociedade” e estigmatizada como “socialismo”. E, por fim, os próprios sumos 

sacerdotes da “religião e ordem” são escorraçados a pontapés dos seus 

trípodes pítios, tirados das suas camas na calada da noite, enfiados em 

carruagens prisionais, jogados em cárceres ou mandados ao exílio, o seu 

templo é arrasado, a sua boca é selada, a sua pena quebrada, a sua lei 

rasgada, tudo em nome da religião, da propriedade, da família, da ordem. 

Burgueses fanáticos pela ordem são fuzilados nos balcões das suas casas por 

pelotões de soldados bêbados, as suas casas são bombardeadas por 

passatempo – em nome da propriedade, da família, da religião e da ordem. 

 

 

   Karl Marx, em “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”  
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Elaboradas em um mesmo momento histórico, A Festa (1976) e A Queda (1977) 

são obras que sondam o destino brasileiro após mais de uma década de ditadura civil-

militar. Para empreender tal sondagem, os objetos lançam um olhar para o passado, 

formulando reflexões, incorporadas às suas formas, sobre os resquícios ou fantasmas do 

“inconformismo de verdade”1 que um dia houve no país. Nesse sentido, é importante 

considerar os diversos cortes operados pelo regime no cerne da sociedade brasileira, 

sobretudo aquele entre produção intelectual e massas, o mais significativo para o campo 

da cultura, como mostra Roberto Schwarz no incontornável “Cultura e política, 1964-

69”. Schwarz assinala como, apesar da ditadura, até 1969 “há relativa hegemonia cultural 

da esquerda no país”. Qualificando tal hegemonia, o crítico afirma:  

 
O seu domínio [da hegemonia cultural da esquerda], salvo engano, concentra-

se nos grupos diretamente ligados à produção ideológica, tais como estudantes, 

artistas, jornalistas, parte dos sociólogos e economistas, a parte raciocinante do 

clero, arquitetos etc., – mas daí não sai, nem pode sair, por razões policiais. Os 

intelectuais são de esquerda, e as matérias que preparam de um lado para as 

comissões do governo ou do grande capital, e do outro para as rádios, 

televisões e os jornais do país, não são. É de esquerda somente a matéria que 

o grupo – numeroso a ponto de formar um bom mercado – produz para 

consumo próprio. Esta situação cristalizou-se em 64, quando grosso modo a 

intelectualidade socialista, já pronta para prisão, desemprego e exílio, foi 

poupada. Torturados e longamente presos foram somente aqueles que haviam 

organizado o contato com operários, camponeses, marinheiros e soldados. 

Cortadas naquela ocasião as pontes entre o movimento cultural e as massas, 

o governo Castelo Branco não impediu a circulação teórica ou artística do 

ideário esquerdista, que embora em área restrita floresceu extraordinariamente. 

Com altos e baixos esta solução de habilidade durou até 68, quando nova massa 

havia surgido, capaz de dar força material à ideologia: os estudantes, 

organizados ou em semi-clandestinidade.2 

 

 
1 A expressão é de Paulo Arantes em “1964”. In: O novo tempo do mundo e outros estudos sobre a era da 
emergência. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 293.  
2 SCHWARZ, R. “Cultura e política, 1964-69”. In: O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1992, p. 62, grifos meus. Esta ideia é central para meu trabalho e será retomada ao longo de seu 
desenvolvimento.  
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Este corte entre classes no campo da produção cultural faz com que as formas 

de A Festa e A Queda se questionem, inclusive acerca das possibilidades de empreender 

pesquisas estéticas que se relacionem com a interpretação dos rumos do país em um 

momento em que a modernização, entendida como parte de um processo civilizacional 

garantidor de direitos e diminuição das desigualdades, que tanto alimentou nossa 

imaginação artística, não se mostra mais franqueada – a despeito do contexto de abertura 

política em que as obras são publicadas. 

Quanto à opção por estabelecer um estudo comparativo entre um romance e um 

longa-metragem, atentei para a forma integrada de desenvolvimento das várias instâncias 

da cultura sobretudo na década de 1960, mas também na de 1970, que é conhecida, 

apontada e analisada por diversos estudiosos do período. Talvez por esse caráter de 

conjunto – trata-se de uma época em que as esferas das artes visuais, literárias e teatrais 

estiveram em profundo contato, conectando-se por sua vez de forma intensa aos processos 

sociais que atravessavam o país – não é raro deparar com estudos panorâmicos sobre a 

cultura brasileira nos anos de 1960 e 1970. Grande parte da bibliografia crítica que se 

voltou para este período parece engajada em tentar traçar as principais linhas de força 

estéticas daquele momento3. 

No caso do romance, tornam-se ainda mais raros estudos específicos de obras e 

mais comuns os estudos panorâmicos; verifica-se constantemente o agrupamento de um 

certo número de romances do período em conjuntos – como “romance jornalístico” ou 

“romance memorialista” – e o levantamento das principais características de cada 

conjunto. Até mesmo alguns trabalhos que indicam um estudo específico de caso, como 

o de Renato Franco, cujo título4 aponta para a articulação entre investigação panorâmica 

e análise de um romance específico, acabam intensificando o desenho do panorama e 

elaborando análises abreviadas do romance central que constitui o corpus.  

Certamente esses trabalhos que traçam as linhas de força do período são 

importantes, pois mapeiam a produção e levantam questões pertinentes sobre ela. 

Assinalamos, contudo, a necessidade de elaborar estudos mais aprofundados sobre 

narrativas específicas do período, de modo a complexificar o olhar crítico sobre aqueles 

anos, uma vez que a análise detida do romance – no caso desta pesquisa, A Festa – pode 

jogar luz sobre questões já levantadas e revelar outras, ainda por ser descobertas. 

 
3 Destacam-se os trabalhos de Marcos Napolitano (Cultura brasileira: utopia e massificação. São Paulo: 
Contexto, 2001) e Marcelo Ridenti (Em busca do povo brasileiro. São Paulo: Ed. UNESP, 2014). 
4 FRANCO, Renato. Itinerário político do romance pós-64: A festa. São Paulo: Ed. UNESP, 1998. 
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Quanto ao cinema, se os estudos voltados para filmes específicos são mais 

abundantes, talvez pela importância que o Cinema Novo conferiu a ele como uma forma 

fundamental para compreender o pré e o pós-golpe, pode-se dizer que a análise detida de 

um longa-metragem como A Queda – continuação, elaborada mais de uma década depois, 

de um dos filmes mais importantes do Cinema Novo, Os fuzis (1964) – também encerra 

um potencial revelador sobre aquele momento da história do país,  já que se trata de um 

filme que retoma e repensa o processo artístico-social do Brasil pré-golpe a partir de um 

olhar fincado nos desdobramentos da ditadura e nas possibilidades da abertura, valendo-

se de estratégias que diferem em grande medida das empreendidas pelo cinema marginal.  

Além disso, por meio do estudo articulado de uma obra literária e de uma obra 

cinematográfica procurei apreender a articulação mesma que existiu entre essas duas 

esferas artísticas no referido período, bem como discutir as diferenças e convergências 

das respostas que literatura e cinema formularam frente a um momento de convulsão 

histórica. Certamente, questões trabalhadas por essas obras dos anos 1970 – em cujo cerne 

reside a ideia de corte operado pelo regime civil-militar – têm desdobramentos até os dias 

atuais, notadamente no que concerne à noção de desintegração das “ilusões nacionais”5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 A expressão é de Roberto Schwarz, em “Fim de século”. In: Sequências brasileiras. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, p. 155-162. O crítico elabora as reflexões contidas neste ensaio em 1994, 
sondando as possíveis consequências advindas da impossibilidade de “convergência (...) entre progresso e 
sociedade brasileira em formação” – isto é, Schwarz medita sobre o fim das possibilidades de uma 
modernização democrática em contexto brasileiro, processo cujo ponto de partida é o golpe de 1964. As 
expressões entre aspas encontram-se nas páginas 160 e 161, respectivamente. 
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A FESTA: 
UMA REVERIFICAÇÃO DA FORMA ROMANCE NO BRASIL DOS ANOS 1970 
 
 

1. Romance: contos 

 

O leitor que abrir a primeira edição de A Festa (1976), de Ivan Angelo, 

encontrará na terceira página, abaixo do nome do autor e do título do livro, a curiosa 

indicação do gênero da narrativa (ou de seus gêneros): “Romance: contos”. A indicação 

é relativamente discreta, figurando apenas nessa página do volume, mas insinua que A 

Festa corresponde a uma forte tendência da prosa brasileira da década de 1970, 

caracterizada pela mobilização de formas estéticas e não estéticas heterogêneas: de 

maneira geral, os anos 1970 nos entregam uma prosa que privilegia a descontinuidade 

dos materiais e dos enredos, questionando classificações mais convencionais como 

romance ou conto6. Nesse sentido, um crítico como Antonio Candido, que durante sua 

trajetória acompanhou, analisou e debateu minuciosamente os caminhos da prosa 

brasileira, notadamente do romance, afirma que na ficção dos 1970 o romance e conto 

“deixam de ser gêneros”, resultando “textos indefiníveis” feitos da incorporação de 

materiais distintos e da mistura de técnicas narrativas no corpo dos textos7.  

Candido também nota na prosa da referida década o “ânimo de experimentar e 

renovar”8 , espírito que certamente encontramos em A Festa. Porém, indefinição talvez 

não seja um termo adequado especificamente ao nosso objeto; ao experimentalismo e 

renovação talvez possamos acrescentar o substantivo pensamento, instância que 

fundamenta a forma fragmentada da narrativa de Ivan Angelo: o ímpeto de pensar com 

as formas, através delas, atravessa A Festa de ponta a ponta, inclusive na abordada 

indicação “Romance: contos”. Se abordarmos esse pequeno segmento como uma oração, 

notamos que o autor escolheu iniciá-la pelo Romance; os contos figuram depois dos dois-

pontos, sinal de pontuação que pode indicar “um esclarecimento, uma síntese ou uma 

 
6 Entre as obras teóricas que abordam a heterogeneidade compositiva da prosa dos anos 1970 destaco os 
estudos de Flora Süssekind (Literatura e Vida Literária. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004), Heloisa 
Buarque de Holanda (Impressões de viagem. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2004), Janete Gaspar Machado 
(Os romances brasileiros nos anos 70. Florianópolis: Ed. UFSC, 1981), Malcolm Silverman, (Protesto e o 
novo romance brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000) e Renato Franco (Itinerário político 
do romance pós-64: A festa. São Paulo: Ed. UNESP, 1998). Trata-se de obras que abordam o período de 
maneira panorâmica (inclusive o de Franco) e que se dedicam a discutir os vieses dos gêneros literários no 
período abordado.  
7 CANDIDO, A. “A nova narrativa”. In: A educação pela noite. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006, p. 
253.  
8 Idem, ibidem, p. 258. 
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consequência do que foi enunciado”9. Partindo de tais definições gramaticais, a indicação 

do(s) gênero(s) de A Festa pode encerrar algo como: estes textos configuram um romance 

e também são contos autônomos10. Além disso, se pensarmos nos dois-pontos como uma 

boca aberta11, a pequena oração também pode remeter a um romance que subsome contos 

(assim como o sertão subsome veredas, lembrando de outro romance que se vale do sinal 

de pontuação, mas em seu título). 

Como veremos, a leitura e análise do conjunto de A Festa confirmam que o 

volume é configurado como um romance que integra contos, não se tratando, pois, de 

apenas simultaneidade entre as duas formas, que por sua vez levaria a uma indefinição 

quanto ao gênero da narrativa12. A Festa se configura como um romance entroncado na 

tradição moderna na medida em que é uma obra interessada em sondar a sociedade 

contemporânea com a qual sua fatura, também sondada ao longo do andamento do 

conjunto, se relaciona. Como se sabe, o romance em sua acepção moderna está ligado à 

ascensão da burguesia como classe, de modo que a investigação das forças motrizes de 

uma nova sociedade, mediada pela forma mercadoria, constitui um dos núcleos de 

interesse do gênero. No célebre A teoria do romance, em que aborda majoritariamente 

obras do XIX europeu, o jovem Georg Lukács, até então alheio à centralidade da forma 

mercadoria como chave para a interpretação de obras artísticas, retoma a formulação de 

Hegel e de seus antecessores de que o romance seria a “epopeia burguesa”, epopeia de 

um tempo em que eu e mundo estão cindidos; o romance busca, então, “construir, pela 

 
9 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2001, p. 655.  
10 Os capítulos de A Festa de fato circulam como narrativas autônomas. Destaco a recente antologia 
organizada por Luiz Ruffato, Nos idos de março (São Paulo: Geração Editorial, 2014), em que o capítulo 
“Documentário”, o primeiro de A Festa, figura como conto ao lado de textos de contemporâneos de geração 
como Ignácio de Loyola Brandão. A intenção da antologia é constituir um panorama das abordagens da 
ditadura militar na “voz de 18 autores brasileiros”.   
11 Ao refletir sobre o “status fisiognomônico” dos sinais de pontuação, Theodor Adorno retoma a 
observação de Karl Kraus, para quem “os dois-pontos (...) abrem a boca: coitado do escritor que não souber 
saciá-los”. Na mesma esteira, Adorno sugere que o ponto de exclamação se assemelha “a um ameaçador 
dedo em riste”, que os pontos de interrogação se parecem com “luzes de alerta ou com uma piscadela” e 
que o ponto-e-vírgula “lembra um bigode caído”. “Sinais de pontuação”. In: Notas de literatura I. São 
Paulo: Duas Cidades/ Ed. 34, 2003, p. 141.   
12 Apesar da classificação relativamente ambígua do gênero de A Festa a que nos referimos (Romance: 
contos), a fortuna crítica que abordou a obra costuma tomá-la como um romance. É o caso, por exemplo, 
de Davi Arrigucci Jr., que considera A Festa (ao lado de Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, e de Quatro 
Olhos, de Renato Pompeu) um romance narrado “numa ‘primeira pessoa’ muito brutal”, considerando as 
múltiplas personagens espécies de “artimanhas da consciência do narrador, ou narradores” (“Jornal, 
realismo, alegoria”. In: Achados e perdidos. São Paulo: Polis, 1979, p. 95). Já no estudo de Renato Franco, 
Itinerário político do romance pós-64: A festa, há um tópico aparentemente dedicado a discutir a questão 
do gênero da narrativa (“Contos e/ou romance?”), porém já na primeira linha desse tópico o livro é 
classificado como “romance original e complexo” que transgrede “gêneros literários então dominantes” 
(Op. cit. p.159, grifo meu). 
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forma, a totalidade oculta da vida”, não sem incorporar à configuração artística “todos os 

abismos e fissuras inerentes à situação histórica”13. Sobre o romance do século XX, e já 

atento às formas mais recentes de reificação da sociedade, Theodor Adorno contesta 

Lukács, corrigindo o olhar do pensador húngaro acerca das possibilidades de 

formalização da totalidade social na fatura de romances, possibilidades estas defendidas 

por Lukács desde o mencionado Teoria do romance até seus escritos materialistas, como 

“Narrar ou descrever”. Ao entender a totalidade da sociedade capitalista como o único 

nexo entre os homens e as classes, Adorno afirma que sua representação deve ser negada 

no âmbito estético, uma vez que a imitação de tal totalidade na fatura artística não faria 

senão duplicar a “mesmice” e a “estandardização” do mundo administrado, escamoteando 

assim a alienação que constitui os indivíduos e seus nexos. É sob tal viés, que compreende 

e nega Lukács, que Adorno afirma que o romance, “forma específica da era burguesa”, 

procura “decifrar o enigma da vida exterior”, tendo como objeto “uma sociedade em que 

os homens estão apartados uns dos outros e de si mesmos”14.  

Em contexto brasileiro, foi preciso que os romancistas encontrassem estratégias 

estéticas para articular a forma do gênero à matéria do país, uma vez que os fundamentos 

sociais que permitiram a emergência do romance na Europa eram distintos no Brasil: 

enquanto no centro do capitalismo o dinheiro figura, no romance e fora dele, como forma 

universal que articula todas as instâncias da sociedade, no Brasil do século XIX é a lógica 

do favor, fundamentada no trabalho escravo, que rege a vida social dos homens livres. É 

a compreensão cristalina de tal manifestação do capitalismo global na periferia do sistema 

que permite a Machado de Assis formalizar, em sua fase madura, o comportamento 

volúvel da elite brasileira daquele tempo na voz de Brás Cubas, personagem cujos 

discurso e comportamento oscilam caprichosamente entre adesão e infração às normas 

burguesas. Interessado em investigar as dinâmicas sociais específicas do Brasil, interesse 

que, por sua vez, lança um olhar crítico desde a periferia para as sociedades burguesas 

europeias, Machado escapa à cópia acrítica de modelos literários do centro – que, não 

obstante, em determinados momentos pode revelar por meio do empreendimento 

mimético certas incongruências nacionais, como acontece em José de Alencar – e logra 

empreender uma “epopeia burguesa” sui generis, que revela criticamente a postura 

 
13 LUKÁCS, G. A teoria do romance. São Paulo: Duas Cidades/ Ed. 34, 2000. A retomada de Hegel por 
Lukács encontra-se na página 55, e as citações entre aspas encontram-se na página 60. 
14 ADORNO, T. “Posição do narrador no romance contemporâneo”. In: Op. cit. As citações entre parêntesis 
encontram-se nas páginas 56, 55 e 58, respectivamente.  
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arbitrária e violenta de uma elite escravocrata15. Assim, pode-se dizer que a forma 

romance no Brasil emerge em sua maturidade por meio de reverificações formais em 

relação à matriz europeia e ao próprio desenvolvimento do romance em contexto 

nacional. Em Formação da literatura brasileira, Antonio Candido atribui a maturidade 

de nosso romance a Machado de Assis justamente pelo fato de o autor ser um 

“continuador genial” de Alencar ao retomar, fecundar e superar a obra do cearense “no 

sentido da pesquisa profunda”16. Nesse sentido, o funcionamento de uma tradição17 é 

também um movimento constante de reverificações formais, uma vez que as soluções 

encontradas por um artista deverão ser aceitas ou rejeitadas por seus sucessores no 

decorrer do processo histórico. Pode-se dizer, aliás, que esse movimento constante é 

inerente à forma do romance moderno, sem o qual ele se afasta de seu escopo, que é o de 

“dizer como realmente as coisas são”18 – ou, para soar menos tautológico e especificar 

um pouco, o de revelar nexos essenciais de seu tempo e de seu país19, para falar tanto com 

Machado de Assis quanto com Mário de Andrade que, também buscando encontrar a 

forma mais adequada para pensar criticamente sobre a matéria social brasileira da 

primeira metade do século XX, em determinado momento baliza a forma romance, 

preferindo a rapsódia e outras formas narrativas pré-modernas com as quais – 

modernamente – trabalha de maneira livre e por vezes as vira do avesso20.  

 
15 Como se vê, procuro parafrasear de forma bastante breve alguns resultados dos estudos Ao vencedor as 
batatas (São Paulo: Duas Cidades / Ed. 34, 2000) e Um mestre na periferia do capitalismo (São Paulo: 
Duas Cidades / Ed. 34, 2000), de Roberto Schwarz.  
16 CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre 
Azul, 2007, p. 527-529.  
17 Trata-se da noção formulada por Antonio Candido também em Formação da literatura brasileira. 
Segundo Candido, uma tradição pode ser considerada “no sentido completo do termo” quando de fato 
ocorre “a formação da continuidade literária, - espécie de transmissão de tocha entre corredores, que 
assegura no tempo o movimento conjunto, definindo os lineamentos de um todo”; a tradição configura-se, 
então, como “transmissão de algo entre os homens, e o conjunto de elementos transmitidos, formando 
padrões de pensamento aos quais somos obrigados a nos referir, para aceitar ou rejeitar”. Idem, ibidem, p. 
25-26.  
18 ADORNO, T. “Posição do narrador no romance contemporâneo”. Op. cit., p. 57. 
19 Refiro-me à célebre formulação de Machado de Assis no fundamental texto crítico “Instinto de 
nacionalidade”: “O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne 
homem de seu tempo e de seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e do espaço” 
(MACHADO DE ASSIS, J. M. Machado de Assis: vida e obra, 2008, s/p). Em 1942, na conferência “O 
movimento modernista”, Mário de Andrade retomará a formulação machadiana à sua maneira: “Não tenho 
a mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa uma dedicação feliz a problemas do meu 
tempo e da minha terra” (ANDRADE, Mário de. “O movimento modernista”. In: Aspectos da literatura 
brasileira. São Paulo: Martins, 1974, p. 252). 
20 É o que mostra Gilda de Mello e Souza em O tupi e o alaúde (São Paulo: Duas Cidades / Ed. 34, 2003). 
Por meio de um minucioso ensaio acerca de Macunaíma, de Mário de Andrade, Mello e Souza vai além da 
indicação do próprio autor, que classificou a narrativa de 1928 como uma rapsódia, e demonstra como a 
constituição formal de Macunaíma se dá tanto pela mobilização de normas de composição da música 
popular, como o “processo rapsódico da suíte”, e pela carnavalização (a crítica retoma a noção de Bakhtin) 
do romance de cavalaria medieval – que, por sua vez, já havia sido carnavalizado no início do Renascimento 
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Para continuar falando com Mário de Andrade, acredito que não é exagero 

afirmar que o romance brasileiro moderno, sobretudo aquele de verve realista, cuja 

objetividade visa a revelar uma dinâmica social determinada, caminha de mãos dadas 

com a noção de pesquisa estética. Como nos mostra o autor de Macunaíma no supracitado 

“O movimento modernista”, o ato de pesquisar esteticamente, empreendido de maneira 

coletiva pelos artistas do primeiro modernismo, envolve e transcende a busca por novas 

formulações estéticas, uma vez que tal empreendimento não flutua no ar, mas tem lastro, 

integrando o afã – progressista, no caso de Mário e de outros de sua geração – de formar 

uma cultura nacional que levasse em conta as especificidades contraditórias do país. 

Segundo o autor, os modernistas de primeira hora convulsionaram de forma profunda o 

que ele chama de “realidade brasileira” pautando-se por três princípios fundamentais: “o 

direito permanente à pesquisa estética; a atualização da inteligência artística brasileira; e 

a estabilização de uma consciência criadora nacional”21. Mário de Andrade nos mostra, 

não só em sua argumentação em “O movimento modernista”, mas também por meio de 

suas pesquisas e obras, que tais princípios fundamentais só podem ser colocados em 

movimento a partir do questionamento do academicismo e da cópia acrítica de modelos 

europeus; é também fundamental que tal “empenho atualizador”22 seja conscientemente 

coletivo. Desse modo, o primeiro modernismo logra constituir um  

 
espírito atualizado, que pesquisava já irrestritamente radicado à sua entidade 

coletiva nacional. Não apenas acomodado à terra, mas gostosamente radicado 

em sua realidade. O que não se deu sem alguma patriotice e muita 

falsificação...23  

 
Quanto à crítica colocada no final da citação, Mário de Andrade esclarece: Graça 

Aranha seria um representante de tal “patriotice”, caracterizada sobretudo pelo 

conformismo e por uma “cínica satisfação” em relação à realidade brasileira de então, a 

 
na Europa, fato que liga, de maneira enviesada, Mário a Cervantes e Rabelais. A citação entre aspas 
encontra-se na p.13 e a discussão sobre a noção de carnavalização está entre as páginas 64 e 80. 
21 ANDRADE, M. “O movimento modernista”. Op. cit., p. 242.  
22 A expressão é de Iumna Maria Simon, empregada no fundamental artigo “Considerações sobre a poesia 
brasileira em fim de século”. In: Novos Estudos – CEBRAP, n. 55, 1999, p. 27-36. As reflexões apresentadas 
pela autora, que nos mostra as impossibilidades do empreendimento de pesquisas estéticas (nos termos em 
que expus acima) no âmbito da poesia brasileira contemporânea, uma vez que o lastro progressista da 
modernização se esvai definitivamente na década de 1970, não são de pouca importância para este trabalho, 
como veremos.  
23 ANDRADE, op. cit., p. 243. 
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qual os modernistas não-conformistas procuravam reformar por meio da cultura24. Aliás, 

é a partir da exposição dos avanços e limites da busca moderna de primeira hora pelo 

direito à pesquisa e atualização que Mário utilizará o verbo reverificar, importante para 

nossa argumentação acerca de A Festa: uma vez que o instrumento de trabalho do escritor 

é a linguagem, ela deve ser constantemente reverificada para que não se fique “no 

aprendido” – questão que Mário de Andrade continua a pôr à mesa em 1942, ano de 

realização da conferência. Ele emprega, inclusive, certo vocabulário que evidencia a 

incorporação dos debates sobre arte e sociedade que atravessou o país pós-revolução de 

1930:  
 

O espírito modernista reconheceu que si vivíamos já de nossa realidade 

brasileira, carecia reverificar nosso instrumento de trabalho para que nos 

expressássemos com identidade (...) // a arte, como a ciência, como o 

proletariado, não trata apenas de adquirir o bom instrumento de trabalho, mas 

impõe a sua constante reverificação. O operário não compra a foice apenas, 

tem de afiá-la dia por dia (...). Será que a arte nos exime desse diarismo 

profissional? Não basta criar o despudor da ‘naturalidade’, da ‘sinceridade’ e 

ressonar à sombra do deus novo. Saber escrever está muito bem; não é mérito, 

é dever primário. Mas o problema verdadeiro do artista não é esse: é escrever 

milhor. Toda a história do profissionalismo humano o prova. Ficar no 

aprendido não é ser natural: é ser acadêmico.25 

 

Tendo em mente as noções de reverificação formal e de pesquisa estética, pode-

se afirmar que a indicação do gênero de A Festa – “romance: contos” – além de não 

corresponder a um hibridismo tampouco aponta para um jogo formal cujo fim último é a 

metalinguagem; trata-se, como procurarei demonstrar, de uma pesquisa que compreende 

a reverificação das linguagens, técnicas e estratégias tradicionais de composição do 

romance moderno, por meio da qual a sociedade também é sondada.  

O volume é composto por nove narrativas, na seguinte ordem: “Documentário 

(sertão e cidade, 1970)”, em que a trajetória de vida de um ex-cangaceiro e ex-líder 

camponês morto durante o governo Médici é narrada por meio de fragmentos textuais 

diversos; “Bodas de pérola (amor dos anos 30)”, que divide-se entre as perspectivas de 

 
24 “Graça Aranha, sempre desacomodado em nosso meio que ele não podia se sentir bem, tornou-se o 
exegeta desse nacionalismo conformista, com aquela frase detestável de não sermos ‘a câmara mortuária 
de Portugal’. Quem pensava nisso! Pelo contrário: o que ficou dito foi que não nos incomodava nada 
‘coincidir’ com Portugal, pois o importante era a desistência do confronto e das liberdades falsas”. Idem, 
ibidem, p. 244.  
25 Id, ibid., p. 244-246.  
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um marido e de uma esposa que, quando jovens, combinaram de suicidar-se na velhice e, 

diante da iminência desta, envolvem-se em um jogo suicida; “Andrea (garota dos anos 

50)” conta, por meio de “papéis de uma personagem do livro”26 encontrados pelo autor, 

a trajetória da protagonista que dá título à narrativa, a qual busca sucesso tanto na roda 

da alta sociedade mineira quanto no jornalismo – vale adiantar que a mulher não logra 

alcançar seus objetivos em nenhum dos casos; “Corrupção (triângulo nos anos 40)” 

aborda, por meio da alternância de perspectivas de um pai, de uma mãe e de uma criança 

que cresce ao longo da narrativa, o caso de uma espécie de complexo de Édipo de um 

menino com seu pai: na medida em que a narrativa avança, pai e filho aproximam-se cada 

vez mais, excluindo a mãe da relação; “O refúgio (insegurança, 1970)” acompanha a 

personagem Jorge, “advogado de rápida carreira, quase escritor até os 25 anos (...) bem 

relacionado na sociedade e tolerado entre os intelectuais (...) solteiro, rico”27, quando ele 

está sozinho em seu apartamento, preparando-se para a festa que dá título ao livro – trata-

se, pois, do acompanhamento da personagem em sua intimidade, quando “ninguém está 

vendo” (a frase é uma espécie de mote repetido por Jorge e pelo narrador); “Luta de 

classes (vidinha, 1970)” é um dos textos mais sucintos do conjunto e justapõe 

brevemente, por meio da narração em terceira pessoa, a vida de um pequeno burguês e a 

de um pintor de parede. O título do conto assume certa ironia quando o leitor percebe, no 

momento final da narrativa, que o confronto entre as duas personagens será trivial e 

pueril: uma briga de bar por conta de um esbarrão; “Preocupações (angústias, 1968)” traz, 

mais uma vez, pontos de vista de mais de uma personagem: no caso, a mãe de Carlos, um 

rapaz ligado ao movimento estudantil, e um delegado do DOPS expõem em primeira 

pessoa suas ruminações acerca dos caminhos do país naquele momento.  

As duas últimas narrativas, “Antes da Festa (vítimas dos anos 60)” e “Depois da 

Festa (índice dos destinos)”, diferem-se das demais não somente por conta de 

características formais – como a radicalização da montagem de diversos pontos de vista, 

episódios e temporalidades –, mas diferem-se das demais também no sentido qualitativo, 

uma vez que elas estabelecem em primeiro plano relações entre todas as narrativas 

anteriores. Em outras palavras, o leitor atento, ao avançar na leitura dos contos de A Festa, 

talvez consiga perceber de imediato certas conexões entre as narrativas, já que 

 
26 ANGELO, Ivan. A Festa. São Paulo: Vertente, 1976, p. 50. Todas as citações do romance serão dessa 
primeira edição.  
27 A Festa, p. 75. Vale mencionar que no texto do romance a caracterização de Jorge é feita pelo narrador 
utilizando caps lock.  
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personagens e acontecimentos circulam por entre os textos. Porém, nos dois capítulos 

mencionados, os últimos do livro, os nexos entre as narrativas precedentes, entre 

episódios e personagens, são francamente colocados – ainda que de maneira turva.  

“Antes da Festa (vítimas dos anos 60)” começa com uma “anotação do escritor”. 

A anotação vem entre parênteses e em itálico, como que para destacá-la dos demais 

fragmentos textuais que compõem o capítulo. Ao longo dele, serão várias as “anotações 

do escritor”, que sempre figuram do modo como descrevemos. O conteúdo de tais 

anotações é variado: gravitam sobretudo em torno das dificuldades de escrever – inclusive 

“nesta terra de merda”28, forma como o escritor se refere ao país na primeira anotação –, 

e desvelam certos procedimentos de construção e de pesquisa de A Festa. Trata-se, pois, 

do autor do romance que estamos abordando. Sabemos, contudo, que o escritor que anota 

não corresponde propriamente ao escritor factual. Uma vez fixadas em “Antes da Festa”, 

tais notas assumem um caráter balizado pela ficção – fato abordado pelo próprio escritor-

personagem:  
 (Anotação do escritor: 

 Incluir em Antes da Festa várias “anotações do escritor” 

(inclusive esta). São projetos, frases, ideias para contos, preocupações 

literárias, continhos relâmpagos, inquietações. Assim, o escritor seria, junto 

com Samuel, personagem principal da história que está escrevendo. 

Personagem involuntário, porque é “outro autor” – ele mesmo, ou o homem 

que ele viria a ser, convivendo artificiosamente no tempo e no espaço com o 

homem que ele tinha sido – é “outro autor” quem junta os pedaços desconexos 

de suas anotações.)29  

 

Certamente a figura do autor factual, Ivan Angelo, e o próprio romance A Festa 

se projetam em tais anotações. Mas, assim como outros elementos do romance, não 

devemos tratá-los propriamente como documentos, como anotações que encerram as 

inquietações que o autor teve de fato enquanto escrevia. Como exposto acima pelo 

escritor-personagem, as “anotações do escritor” trazem uma série de outras possíveis 

narrativas e possíveis projetos, alguns mais desenvolvidos, outros menos, ao longo do 

capítulo de que estamos tratando, de modo que tais notas atuam mais como mise en abîme. 

Dessa forma, a presença do autor-personagem e de suas notas no capítulo faz com que as 

partes finais de A Festa assumam um forte tom anti-ilusionista por atentar para a 

 
28 A Festa, p. 107.  
29 Idem, p. 117-118.  
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materialidade construtiva do romance, para sua natureza artificiosa, algo que, como 

sabemos, convida o leitor a assumir uma postura ativa e, em certos casos, crítica sobre o 

material artístico diante do qual se coloca. 

Tais “anotações do escritor” são alternadas, de maneira não ordenada, com 

trechos de diálogos e de narrativas muito breves. Trata-se de uma série de fragmentos 

textuais que são antecedidos pela indicação, em negrito, do local e do horário em que as 

ações ou diálogos se passam; os locais em que tais fragmentos ocorrem são, em grande 

parte, bares e restaurantes que eram factualmente frequentados por jornalistas e 

intelectuais de Belo Horizonte na década de 1970 – aliás, o núcleo de todas as narrativas 

de A Festa se desenrola em BH. Assim, boa parte destas pequenas histórias que compõem 

“Antes da Festa” têm como personagens justamente os jornalistas, intelectuais e 

profissionais liberais que frequentam os espaços indicados. Nelas, algo daquele mise en 

abîme provocado pela presença das “anotações do escritor” continua se insinuando: um 

dos personagens que figura em diversos fragmentos é um escritor que tenta, com 

dificuldade, escrever um romance. 

O último capítulo do livro, “Depois da Festa”, é na verdade uma espécie de parte 

destacável em relação ao restante do livro, inclusive como objeto: na primeira edição de 

A Festa as páginas deste capítulo são azuis, distinguindo-se das narrativas anteriores, 

cujas páginas são convencionalmente brancas. A distinção entre as cores das páginas não 

é o único elemento de A Festa que aponta para a materialidade do livro como objeto: na 

primeira edição, capa e quarta capa apresentam a mesma imagem – um copo de dry 

martini caído, em close, cujo líquido que escorre parece ser sangue. O fato da parte de 

trás do livro ser idêntica à capa é um entre tantos elementos de embaralhamento que o 

romance de Ivan Angelo coloca ao leitor, que pode estranhar até mesmo o livro como 

objeto ao, eventualmente distraído, tentar abri-lo pela lombada.  



 24 

 
Figura 1 - capa da 5ª edição de A Festa, reproduzindo a capa da primeira edição 

 

 
Além de ter seu texto fixado em páginas azuis, outros elementos diferem 

“Depois da Festa” dos demais capítulos da narrativa. Ele é apresentado como um “índice 

remissivo das personagens, por ordem de entrada ou de referência, com informações 

sobre o destino das que estavam vivas durante os acontecimentos da noite de 30 de 

março”30. Assim como em “Antes da Festa”, o nexo entre personagens, situações, espaços 

e temporalidades serão explicitados nesse capítulo a partir de fragmentos textuais – na 

apresentação que citamos acima, fica marcada a centralidade do acontecimento de 30 de 

março, que abre A Festa. Novamente, tais nexos, passados e destinos das personagens 

não são dispostos de forma clara, nem ordenada. Pode-se dizer, aliás, que “Depois da 

Festa” é uma extrapolação em relação ao restante do romance: à turva temporalidade da 

narrativa são integrados momentos do futuro, já que há episódios que se passam em 1979, 

1982, 1985 e 1997 (lembramos que A Festa foi publicado em 1976).  

Além disso, os fragmentos textuais que compõem “Depois da Festa” abordam 

episódios da vida de personagens até então insignificantes nas demais narrativas do 

conjunto; Deus e o torturador Filinto Müller estão entre elas31. Ainda no capítulo que 

estamos descrevendo, é comum que as espécies de pequenas narrativas que o compõem 

tragam enredos paralelos e/ou absurdos – como a do delegado do DOPS que literalmente 

morre de rir32 –, um tipo de extrapolação do que já ocorre em “Antes da Festa”, em que 

reflexões do autor e histórias paralelas proliferam. Trata-se, também, do capítulo em que 

 
30 A Festa, p. 135 
31 Idem, p. 141, 153 e 155, respectivamente.  
32 Id., p. 140 
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a tortura engendrada pelo Estado aparece com maior frequência, e de maneira até mesmo 

detalhada, não raro ligada à violência de gênero, como nos casos do interrogatório de 

Andréa, que passa pelo constrangimento da exposição da vida sexual da personagem e a 

ameaça constante de estupro coletivo pelos investigadores33, e o estupro literal de 

Cremilda34, esposa do pintor de parede da narrativa “Luta de classes”.  

A presença recorrente da tortura nesse capítulo associa-se ao fato de nele figurar 

a investigação policial que funciona como uma das ligas do esfacelado enredo do 

romance: a festa de Roberto Miranda, personagem de “Andréa” e “Corrupção”, além de 

figura central em “Antes da Festa” e “Depois da Festa”, já que é ele quem promove a 

celebração. O aniversário da personagem passa a ser investigado pelas forças da ordem 

por ocorrer no mesmo dia que os eventos na Praça da Estação, quando uma multidão de 

pessoas pobres parte de Belo Horizonte para localidades do nordeste e uma espécie de 

motim confuso ocorre – trata-se dos acontecimentos acompanhados pelo primeiro 

capítulo do romance, “Documentário”. Se “Depois da Festa” extrapola e radicaliza 

procedimentos presentes ao longo de toda a narrativa, não surpreende que a investigação 

policial apareça com força nesse capítulo, pois ela é também uma extrapolação, uma 

inferência feita pelas autoridades que, se não quisessem ceder a paranoias 

conspiracionistas, logo perceberiam que nenhuma revolta era planejada entre os pobres 

da Praça da Estação e os pequenos burgueses da festa de Roberto Miranda.  

“Depois da Festa” mobiliza intensamente o ponto de vista das personagens dos 

investigadores, os quais, vale lembrar, integram a polícia no momento da ditadura civil-

militar. Voltaremos à questão adiante, mas por ora assinalemos que, como tantos 

capítulos do romance, “Depois da Festa” é narrado por meio de fragmentos textuais, e as 

formas de narração nem sempre são as mesmas em cada fragmento. Pode-se dizer que a 

narração de A Festa avança, em certo sentido, de modo cubista, e ainda que a 

multiplicidade de perspectivas persista até o seu desfecho, a instância organizadora do 

romance – um narrador que organiza todos os outros – passa a apontar, em “Antes da 

Festa” e “Depois da Festa”, para os elementos que suturam os capítulos, e o faz, muitas 

vezes, acompanhando a investigação policial. Porém, o ponto de vista da polícia é tão 

falso em relação aos fatos acontecidos quanto violento, baseado em um verdadeiro terror 

de que uma articulação entre classe média e pobres pudesse ocorrer. Adiante, retomarei 

tais observações procurando demostrar os seus sentidos para a constituição de A Festa. 

 
33 Id., p. 143- 149 
34 Id., p. 160-161. 
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Para encerrar a paráfrase do último episódio do livro, destacamos que em “Depois da 

Festa” predomina certa tônica boçal, característica muito frequente na prosa e no cinema 

da década de 1970. Dessa maneira, não é incomum que os narradores ou personagens das 

breves tramas do capítulo formulem frases como “gemia Lady, preta, 38 anos, feia, sem 

namorado”35 ou “Eu sou daqueles que gozam duas vezes: quando comem e quando 

contam”36. 

Do ponto de vista estritamente classificatório, algumas das narrativas descritas 

acima podem ser consideradas contos, como indica a terceira página da primeira edição 

de A Festa, afinal, trata-se de histórias relativamente condensadas, compostas por meio 

da seleção de eventos pontuais cujos desenvolvimentos conduzem a um ápice no desfecho 

da narrativa37. Talvez apenas o capítulo “Andrea” possa ser tomado como uma novela, 

dada tanto a extensão da narrativa quanto a sua temporalidade, que aborda muitos anos 

da vida da personagem, esta dotada de algumas ideias fixas. “Antes da Festa (vítimas dos 

anos 60)” e “Depois da Festa (índice dos destinos)” também escapam à identificação com 

o conto, ao menos se o abordarmos em dimensão substantiva38. De todo modo, o cerne 

de meu argumento é que A Festa é substantivamente – ainda nos termos de Rosenfeld – 

um romance, e não uma forma híbrida; assim, conferir uma classificação “fechada” a cada 

um de seus capítulos não colabora, necessariamente, com o meu objetivo, que é o de 

qualificar a forma de romance empreendida em A Festa, uma vez que a relação do livro 

 
35 Id., p. 143. 
36 Id., p. 151. 
37 Sobre as características do gênero, ver o livro de Nádia Batella Gotlib. Teoria do conto. São Paulo: Ática, 
1990. 
38 Faço uso das ideias desenvolvidas por Anatol Rosenfeld em O teatro épico. Nesta obra, o crítico chama 
a atenção para os significados substantivo e adjetivo dos gêneros literários. Uma vez que não se pode 
identificar em nenhuma obra uma “pureza de gênero”, Rosenfeld afirma que determinadas características 
centrais podem fazer com que uma obra coincida com os substantivos “A Épica”, “A Lírica” ou “A 
Dramática”. Sobre a épica, a que a forma do romance se liga historicamente, o crítico afirma: “Fará parte 
da Épica toda obra – poema ou não – de extensão maior, em que um narrador apresentar personagens 
envolvidos em situações e eventos. (...). Se nos é contada uma estória (em versos ou prosa), sabemos que 
se trata de Épica, do gênero narrativo”. “A teoria dos gêneros” (In: O teatro épico. São Paulo, Perspectiva, 
p. 17). Porém, dentro das obras substantivamente ligadas a determinado gênero, há traços estilísticos 
heterogêneos: “Há numerosas narrativas, como tais classificadas na Épica, que apresentam forte caráter 
lírico (...) e outras de forte caráter dramático”. Nesse caso, os gêneros figuram de forma adjetiva em 
determinadas obras. Pode-se verificar a questão posta por Anatol Rosenfeld no ajuizamento crítico de um 
Georg Lukács, por exemplo. Em “Narrar ou descrever” o filósofo húngaro atribui a força do romance 
realista, representante moderno e substantivo da Épica, à presença em sua fatura da “íntima poesia da vida”, 
sem a qual “não pode ser elaborada nenhuma composição épica apta a despertar interesses humanos”, e à 
ação, “que é própria do drama. A grande narrativa moderna chegou ao ponto de tecer o elemento dramático 
na forma do romance precisamente através da transformação de todos os acontecimentos em 
acontecimentos do passado. A presença ocasionada pela descrição do observador, ao contrário, é o próprio 
antípoda do elemento dramático”. (In: Ensaios sobre literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1968, p. 65 -70).  
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com tal gênero não é uma novidade em sua fortuna crítica. Neste trabalho, procuro sondar 

as razões objetivas pelas quais Ivan Angelo narra a investigação pela polícia de uma festa 

de pequenos burgueses, articulando-a a uma obscura revolta popular na Praça da Estação, 

por meio de uma forma de romance específica, intensamente fragmentada e heterogênea.  

Nesse sentido, vale lembrar que o primeiro livro do autor, Duas faces (1961), 

conjunto de narrativas publicado ao lado de uma novela de Silviano Santiago (daí o título 

do livro), poderia ter uma estrutura parecida com a de A Festa, já que em Duas faces Ivan 

Angelo compõe sete contos que se desenvolvem no ambiente da classe média urbana, 

com enredos sobre relacionamentos amorosos mal-sucedidos, feminicídios e suicídios. O 

corte de classe das personagens e os temas reaparecem em A Festa, em que é acrescentada 

a figura do outro de classe, plasmada sobretudo pela personagem Marcionílio, de 

“Documentário (sertão e cidade, 1970)”. Além disso, como estamos acompanhando, A 

Festa possui uma organicidade fundamental – não se trata apenas de senso de conjunto 

na composição. Em suma, enquanto em Duas faces o autor entrega efetivamente um livro 

de contos que compartilham da mesma tônica, em A Festa um romance é elaborado, e a 

forma do conto é um entre tantos materiais mobilizados por Ivan Angelo.  

Escrevendo sobre Vidas Secas, Antonio Candido afirma que o romance de 

Graciliano Ramos é composto por “histórias incompletas”, que funcionam como espécies 

de “quadros justapostos”, “mas são na maior parte por tal forma solidários, que só no 

contexto adquirem sentido pleno”.  Então, Candido retoma uma caracterização de Rubem 

Braga sobre Vidas Secas – para o cronista, a obra seria um “romance desmontável”39. 

Não buscaremos estabelecer nenhuma relação direta entre a obra de Graciliano e A Festa, 

empreitada que demandaria uma série de mediações; porém, a caracterização de Braga 

retomada por Candido pode nos ajudar a pensar sobre o romance de Ivan Angelo. A noção 

de um “romance desmontável” também é mobilizada por José Pasta para meditar sobre 

uma outra narrativa da década de 1970, Três mulheres de três PPPês, de Paulo Emílio 

Sales Gomes40.  

Ainda que, de maneira geral, Três mulheres de Paulo Emílio não seja 

considerada uma obra “experimental” – Antonio Candido a afastaria de uma narrativa 

como A Festa, uma vez que considera “tradicional” a escrita deste quase-romance de 

 
39 CANDIDO, A. Ficção e confissão. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006, p. 63-64.  
40 “Pensamento e ficção em Paulo Emílio (notas para uma história de Três mulheres de três PPPês)”. In: 
SALES GOMES, Paulo Emílio. Três mulheres de três PPPês. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 
129-154.  
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Paulo Emílio, reconhecendo nela porém a ironia e “libertinagem de tom”41 – a partir da 

leitura de Pasta pode-se perceber o minucioso trabalho formal de Paulo Emílio com vistas 

a pesquisar seu momento histórico, que é o mesmo de A Festa. Nesse sentido, é possível 

pensar em um “romance desmontável”, cujo “todo leva a pensar em um móbile” como 

um experimento empírico42 de observação e apreensão do momento presente. Ao 

ponderar acerca da opção de Paulo Emílio pela literatura nos anos 1970, Pasta observa 

que o golpe civil-militar ocorrido na década anterior arruinou certo “panorama 

conceitual” brasileiro, tornando “caducas cadeias inteiras de noções e figurações do 

país”43. O golpe demanda, assim, uma “reordenação do pensamento crítico”; nesse 

sentido, o “romance desmontável” de Paulo Emílio tem um impulso investigativo, 

configurando-se como “instrumento de sondagem”44, como notou Roberto Schwarz.  

Voltaremos à questão adiante: na verdade, a necessidade de reordenação do pensamento 

brasileiro demandada pelos cortes operados pelo golpe, como identificou Pasta, o 

aparente arrefecimento da repressão e a abertura política que batiam à porta em meados 

dos anos 1970 devem ser considerados como elementos fundamentais para quem se 

dispõe a pensar as obras desse período45. Esses dois episódios, golpe e abertura, incidem 

diretamente na composição destes romances de caráter desmontável, e, voltando a pensar 

especificamente em A Festa, enviesam o seu experimentalismo, que também é 

investigativo. Se desde o início do século XX o romance moderno tem de abrir mão do 

“palco italiano”46, tornando-se autorreferente e fragmentado, o que a forma de A Festa, 

que se vale desses expedientes, tem a dizer de seu país e de seu tempo?  

 

 
41 CANDIDO, A. “A nova narrativa”. Op. cit., p. 260.  
42 Lukács considera a grande épica “empírica em seu fundamento transcendental decisivo”; para ela “o 
dado presente do mundo é um princípio último”, jamais sendo capaz de superar a partir da forma “a ordem 
da vida historicamente dada”. A teoria do romance, op. cit., p. 44.  
43 PASTA, J. Op. cit., p. 139.  
44 SCHWARZ, R. “Sobre as Três mulheres de três PPPês”. In: O pai de família e outros estudos. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 130. 
45 Em Itinerário político do romance pós-64: A festa, Renato Franco articula o momento primeiro do golpe 
com um grupo específico de romances, que classifica como “Cultura da derrota”, e o momento de abertura 
política com outro conjunto de obras, entre as quais se situa A Festa, o qual classifica como “Fase de 
resistência”, quando surgiria uma “nova consciência narrativa”. Ou seja, o crítico separa os momentos do 
golpe e de abertura, que incidiriam sobre obras literárias de maneiras distintas. No presente estudo pretendo 
discutir de que modo a inflexão histórica do golpe de 1964 articula-se às formas de meus objetos ao lado 
do contexto de abertura política.  
46 A expressão, utilizada para referir-se ao romance do início do século XX, é de Adorno em “Posição do 
narrador no romance contemporâneo”. No caso, Adorno tem em mente o romance de Flaubert, cuja pureza 
da linguagem subtrairia a dimensão empírica cara ao gênero. Já no romance moderno de Proust, Gide ou 
no último Mann, a pureza da linguagem e a técnica da ilusão abrem espaço para a reflexão, que toma partido 
contra a “mentira da representação” (Op. cit., p. 60).  
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2. Romance aos trancos 

 

As estratégias de A Festa podem remeter a certa tendência da prosa dos 70 ao se 

aproximar de uma “literatura mimética (...) próxima do realismo”47, conferindo à prosa 

ares de objetividade a partir, por exemplo, de suas reportagens inventadas; a mediação da 

ficção baliza os fatos para procurar investigá-los e compreendê-los, e a intensa 

fragmentação da narrativa a afasta da forma do romance do tipo “palco italiano”, para 

retomarmos a formulação de Adorno. O filósofo alemão também nota, em ensaio sobre o 

romance da primeira metade do século XX, que a forma perdeu “muitas de suas funções 

tradicionais (...) para a reportagem e para os meios da indústria cultural, sobretudo para o 

cinema” e que, nesse sentido, “o romance precisaria se concentrar naquilo que não é 

possível dar conta por meio do relato”48, indicando que entre as funções tradicionais 

mencionadas estaria uma dimensão de apreensão da realidade objetiva por meio de uma 

linguagem transparente. É possível pensar nessas considerações de Adorno relacionando-

as com as estratégias de A Festa, em que a fragmentação do enredo, embaralhamento da 

cronologia e misturas entre documentos e ficção demandam o engajamento do leitor. 

Trata-se, pois, de um romance que incorpora diversos materiais para retrabalhá-los e 

reverificá-los em relação uns aos outros. Desse modo, temos uma obra que não pede 

pesquisa apenas de quem a escreve, mas que demanda do leitor atenção para que os fatos 

possam ser relacionados, por vezes até mesmo compreendidos. Então, em A Festa o leitor, 

que não tem clareza sobre os fatos, é convidado a pensar à medida que lê e, em muitos 

momentos, pode se perguntar o que está acontecendo? ou por que inserir as anotações 

do escritor nesse ponto da narrativa? Para utilizar, novamente, os termos de Adorno, 

trata-se de uma questão de “distância estética”. Se no romance realista tradicional essa 

distância era fixa, “agora ela varia como as posições da câmera no cinema: o leitor ora é 

deixado do lado de fora, ora guiado pelo comentário até o palco, os bastidores e a casa de 

máquinas”, variação que “destrói no leitor a tranquilidade contemplativa”49. 

Em outras palavras, o leitor de A Festa tem de se colocar, a todo o momento, em 

uma posição ativa e esforçada de compreensão de enredos, movimentos do texto e 

estabelecimento de nexos, posição análoga a do autor (factual) que mobiliza uma gama 

 
47 ARRIGUCCI JR., D. Op. cit. 
48 ADORNO, T. “Posição do narrador no romance contemporâneo”. Op. cit., p. 56. 
49 Idem, ibidem, p. 61. 
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heterogênea de materiais e de momentos históricos brasileiros para compreender o 

período em que escreve.  

Como indicamos, a inserção da figura do autor e de suas anotações é uma das 

várias estratégias de A Festa que recoloca os embaralhamentos entre fatos e ficção: é 

certo que quando deparamos com uma espécie de caderno de notas do escritor, que às 

vezes dá indicações sobre personagens e sobre o desenrolar do enredo da obra que 

estamos lendo, a figura factual do autor de A Festa é ali projetada; porém, uma vez fixadas 

na fatura do romance, é impossível conhecer o quanto as anotações se relacionam com 

possíveis notas de Ivan Angelo, e mesmo o quanto o escritor que figura dentro da obra 

corresponde ao autor de A Festa. Trata-se, pois, de mais um material da obra em que 

realidade objetiva e ficção estão se verificando concomitantemente, e em que a dimensão 

do pensamento, da reflexão é colocada, não apenas pelos deslizes entre fato e ficção, que 

também colocam o leitor em posição ativa, mas pela própria natureza de uma “anotação 

do escritor” que, real ou inventada, convida quem lê a procurar desvelar mais do que as 

intenções daquele que escreve, mas também as suas estratégias de composição e de 

pesquisa, chamando a atenção para o trabalho do autor. Tais notas de trabalho não apenas 

intervêm no andamento da narrativa, mas também o interrompem, ou melhor, trata-se de 

uma entre tantas estratégias de interrupção da coesão narrativa que se espalham por A 

Festa, desde seu primeiro capítulo composto por fragmentos até a estrutura geral da obra 

– um romance composto por contos; a despeito dos nexos entre os textos, que vão 

adquirindo espessura à medida que avançamos na leitura, ao fim de cada capítulo temos 

de começar de novo, reatar os fios, nos localizarmos no tempo e no espaço. Esse princípio 

da interrupção, por seu caráter épico, convida ao distanciamento e à reflexão50. Assim, 

percebemos que autorreflexão sobre o trabalho da composição da obra artística, dimensão 

de pesquisa e convite ao pensamento, à reflexão crítica, são partes consideráveis da fatura 

de A Festa. Tais categorias, sobretudo o ímpeto investigativo e de pesquisa, vocação da 

ficção para “captar o sentido do momento”, são características por excelência do romance 

moderno, constituindo o seu fundamento, como estamos vendo. O romance moderno é 

certamente uma forma de pensamento que sonda a sociedade, e são sobretudo essas 

 
50  Sobre a utilização épica da interrupção, Benjamin afirma que “o teatro épico, diz Brecht, não deve se 
ocupar tanto em desenvolver ações, mas em apresentar situações. Entretanto, apresentar, aqui, não significa 
reproduzir no sentido do teórico naturalista. Trata-se, primeiro, de descobrir as situações. (Também é 
possível dizer: distanciá-las [verfremden].) Essa descoberta (esse distanciamento) das situações se dá por 
meio da interrupção dos processos” (“O que é o teatro épico?”. In: Ensaios sobre Brecht. São Paulo: 
Boitempo, 2017, p. 25-26). 
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instâncias, pesquisa e reflexão, presenças incontornáveis em A Festa, que reportam a 

narrativa de Ivan Angelo a tal vocação do romance.   

Noutro contexto, as relações do romance moderno com a pesquisa de cunho 

científico e mesmo com os processos humanos de cognição são apontadas por Antonio 

Candido no subcapítulo “Um instrumento de descoberta e interpretação”, em Formação 

da Literatura Brasileira. No início do subcapítulo, o crítico revisita sucinta e 

certeiramente os fundamentos do romance levantados pela crítica que se debruçou sobre 

ele, como o “estudo sistemático da realidade” e a elaboração da realidade por meio de 

“um processo mental”. Candido também assinala que o romance tem “amplitude e 

ambição equivalentes às da epopeia”, retomando, então, as formulações de Hegel e 

possivelmente de Lukács a respeito do gênero (o último chega a ser mencionado por 

Candido já no início do subcapítulo, ainda que seja associado a certo “dogmatismo”; a 

visão de Candido sobre o romance, afirma o próprio, seria mais flexível). No caso do 

romance brasileiro, Candido se debruça sobre o romance oitocentista, emergido após a 

Independência. O crítico mostra de que forma o nacionalismo literário, categoria 

importante para a compreensão de seu Formação, norteou o romance brasileiro do XIX, 

uma vez que os escritores visavam a integrar um processo mais amplo de construção do 

país, que havia se tornado independente de Portugal há pouco e procurava constituir sua 

identidade, inclusive literária. Nesse sentido, a vocação para a pesquisa do romance 

moderno vai ao encontro do projeto literário nacionalista. Para uma sociedade “em busca 

de autoconhecimento” nenhuma outra forma artística seria mais adequada para sondar o 

país que nascia:  

 
E como, além de recurso estético, foi um projeto nacionalista, [a intenção 

programática de descrever a realidade] fez do romance verdadeira forma de 

pesquisa e descoberta do país. A nossa cultura intelectual encontrou nisto um 

elemento dinamizador de primeira ordem, que contribuiu para fixar uma 

consciência mais viva da literatura como estilização de determinadas 

condições locais. O ideal romântico-nacionalista de criar a expressão nova de 

um país novo encontra no romance a linguagem mais eficiente. Basta relancear 

em nossa literatura para sentir a importância deste, mais ainda como 

instrumento de interpretação social do que como realização artística de alto 

nível. Este alto nível, poucas vezes atingido; aquela interpretação, levada a 

efeito com vigor e eficácia equivalentes aos dos estudos históricos e sociais51. 

 
51 CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. Op. cit., p. 432. 
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É claro que entre o surgimento do romance romântico brasileiro e a publicação 

de A Festa a história de nosso romance passou por uma série de inflexões, inclusive 

encontrando a sua forma madura – formada – na obra de Machado de Assis, como o 

próprio Formação de Candido aponta e os estudos de Roberto Schwarz analisam52. 

Porém, é possível afirmar que o veio interpretativo sobre o país tem longa vida, 

constituindo uma tradição de romances brasileiros que buscam compreender nossa 

sociedade em momentos distintos. Como apontamos, o ímpeto investigativo em relação 

à sociedade contemporânea é fundamento da forma moderna do romance, que vem à tona 

junto com a burguesia e seu idealizado destino histórico, e entre nós ela, a forma romance, 

assume importância sui generis como instrumento de interpretação social não apenas no 

momento aludido acima por Candido, mas ao longo do século XX. Em um país em que 

as ciências, inclusive as humanas, custam a ter condições materiais para se desenvolver 

– a Universidade de São Paulo, por exemplo, só será fundada nos anos 1930 – o romance 

brasileiro acompanha, sonda e pensa as possibilidades formativas do país: do 

nacionalismo romântico ao nacionalismo crítico dos primeiros modernistas, do “mito 

fundacional”53 da modernização como possibilidade da universalização de direitos e de 

constituição da cidadania às potencialidades revolucionárias emergidas sobretudo nos 

anos 1930 e 1960, o horizonte formativo está em pauta para quem deseja pensar o país. 

 A Festa é um romance que não prescinde dessa tradição interpretativa, porém 

não pode simplesmente tomar em suas mãos a tocha do corredor que o antecede, para 

usar uma imagem também presente no Formação da literatura brasileira. Se a noção de 

tradição tal como concebida por Candido envolve signos como movimento, passagem, 

comunicação, labilidade54 entre temas e formas, sejam eles incorporados ou rejeitados 

por uma geração sucessora, o chão histórico pós-1964 impõe a noção de corte em várias 

instâncias, desdobramentos do corte-matriz que é o golpe, o qual vem para represar a 

 
52 Refiro-me aos supracitados Ao vencedor as batatas e Um mestre na periferia do capitalismo.  
53 A expressão, utilizada para se referir ao “imaginário positivador da assim chamada modernização 
capitalista” em contexto brasileiro, é de Paulo Arantes (“Tempos de exceção”. In: O novo tempo do mundo. 
Op. cit., p. 326.  
54 Os termos mencionados aparecem em diversos momentos de Formação da literatura brasileira. Aqui, 
destaco a imagem bastante célebre que condensa o significado do emprego dos termos: “Quando a atividade 
dos escritores de um dado período se integra em tal sistema, ocorre outro elemento decisivo: a formação da 
continuidade literária, – espécie de transmissão da tocha entre corredores, que assegura no tempo o 
movimento conjunto, definindo os lineamentos de um todo. É uma tradição, no sentido completo do termo, 
isto é, transmissão de algo entre os homens” (Op. cit., p. 25-26). 
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orientação progressista do momento brasileiro no início dos anos 196055. O horizonte da 

formação, que pautou nossa imaginação artística e política ao longo do século XX, se 

dissolve ao passo que a dinâmica da ditadura civil-militar revela a dimensão conservadora 

da modernização brasileira. Paulo Arantes comenta de que modo o golpe lança “a última 

pá de cal” sobre certas ilusões nacional-desenvolvimentistas, condensando a inflexão que 

o novo período engendrou no pensamento brasileiro: 

 
arquivava-se o vocabulário das dicotomias, das modernizações etc., e o 

subdesenvolvimento passava a ser visto como expressão do movimento 

internacional do capital – em suma, a herança do passado não era entrave à 

expansão do moderno, mas parte integrante do seu processo de reprodução. 

Dito de outro modo, e considerado o subdesenvolvimento de um ângulo 

interno como uma formação capitalista plena, não faltou quem concluísse que, 

em lugar da velha dualidade, passava para o primeiro plano um outro 

dinamismo de unificação e reprodução dos opostos de ontem, de sorte que o 

chamado moderno cresce e se alimenta da existência do atrasado56.  

 

O ponto de vista aludido por Arantes no final da citação refere-se ao trabalho de 

Francisco de Oliveira, Crítica à razão dualista, cuja primeira versão é contemporânea de 

A Festa (1976). O romance de Ivan Angelo, como obra que busca pensar e interpretar seu 

momento, incorpora os impactos dos cortes operados pelo golpe e, como estamos vendo, 

expõe formalmente os impasses da crise gerada pelo arruinamento de “cadeias inteiras de 

noções e figurações do país”, que  

 
se esbatiam e se decompunham, contra o pano de fundo de uma dominação de 

classe brutal, patrocinadora de toda sorte de violência e estupidez. No centro 

desse complexo de noções, a referida ideia de formação, vital para todo o 

círculo intelectual do crítico [Paulo Emílio], via-se impugnada. Lentas, longas 

e até hoje compreensivelmente incompletas foram as despedidas a essa noção, 

no citado meio intelectual e em alguns círculos concêntricos que a partir dele 

 
55 Para esse panorama, ver o supracitado “Cultura e política, 1964-69”. Vale destacar que, como assinala 
Roberto Schwarz, no pré-golpe “aclimatizou-se na fala cotidiana, que se desprovincianizava, o vocabulário 
e também o raciocínio político da esquerda”, fomentado por experiências em diversas áreas – o método de 
alfabetização de Paulo Freire, o jornalismo político, grupos teatrais etc. – que descompartimentavam a 
“consciência nacional” e atestavam que o “país estava irreconhecivelmente inteligente”. Op. cit., p. 64-69.  
56 ARANTES, P. Sentimento da dialética na experiência intelectual brasileira. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992, p. 36. 
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se formaram. Só com o fim do século, nesse âmbito, se veio a falar com todas 

as letras dessa liquidação talvez derradeira57. 

 

Dando continuidade a seu raciocínio, José Pasta afirma que Paulo Emílio 

desconfia do horizonte da formação já cedo, desconfiança plasmada no ensaio Cinema: 

trajetória no subdesenvolvimento, elaborado entre 1967 e 1973, quando escolhe o termo 

trajetória, e não formação (como foi comum entre seus pares de geração). Afinal, nosso 

cinema, assim como o país, não se formou e “talvez não se formasse nunca”58. A 

formação do cinema brasileiro não se dá justamente pela suspensão desse horizonte 

operada pelo golpe, que coloca o Cinema Novo em crise no mesmo momento em que os 

artistas do movimento procuravam constituir uma tradição.  Ainda que os cinemanovistas 

continuem produzindo após o golpe, é certo que tiveram de repensar os seus pontos de 

vista e suas estéticas. Essa dimensão de processo interrompido, sobretudo no que 

concerne ao ímpeto do Cinema Novo de mapear e discutir os problemas caros ao 

(sub)desenvolvimento do país – ímpeto retomado em grande medida da tradição 

literária59 – é ressaltada por Paulo Emílio:  
 

Tomado em conjunto o Cinema Novo monta um universo uno e mítico 

integrado por sertão, favela, subúrbio, vilarejos do interior ou da praia, gafieira 

e estádio de futebol. Esse universo tendia a se expandir, a se completar, mas o 

processo foi interrompido em 1964. O Cinema Novo não morreu logo e em 

sua última fase (...) voltou-se para si próprio, isto é, para seus realizadores e 

seu público, como que procurando entender a raiz de uma debilidade 

subitamente revelada, reflexão perplexa sobre o malogro acompanhada de 

fantasias guerrilheiras e anotações sobre o terror da tortura60.  

 

A partir da percepção de que o tempo brasileiro era outro, Paulo Emílio parte 

para a escrita da ficção, onde fixa o “rebaixamento em toda linha” operado pela ditadura 

 
57 PASTA, J., op. cit., 139. 
58 Idem, ibidem, p. 135-136. 
59 Glauber Rocha articula a tradição do romance de 1930 com o Cinema Novo, cuja pesquisa condensaria 
esteticamente as mudanças sociais ocorridas no início da década de 1960: “O que fez do cinema novo um 
fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de compromisso com a verdade; foi 
seu próprio miserabilismo, que, antes escrito pela literatura de 30, foi agora fotografado pelo cinema de 60; 
e, se antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido como problema político (...) [o 
cinema novo vai] compondo, no final de três anos, um quadro histórico que, não por acaso, vai caracterizar 
o período Jânio-Jango: o período das grandes crises de consciência e rebeldia, de agitação e revolução que 
culminou no Golpe de Abril” (“Estética da fome”. In: Revolução do cinema novo. São Paulo: Cosac Naify, 
2004, p. 65).  
60 SALES GOMES, P. “Cinema: trajetória no subdesenvolvimento”. In: Uma situação colonial? (org. 
Carlos Augusto Calil). São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 199. 
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civil-militar no âmbito da cultura e onde houvesse qualquer desejo de constituição de uma 

sociedade menos cindida. A ideia de que as Três mulheres são um “romance trifoliado e 

desmontável”, formulação de José Pasta, fundamenta-se na forma específica deste 

conjunto de narrativas de Paulo Emílio, no qual as três novelas giram em torno da 

identidade de Polydoro, “que se constitui perdendo-se no inominável”61. De todo modo, 

a escolha do então ficcionista por trifoliar a vida de uma mesma personagem – trajetória 

que se desenrola, aliás, entre os anos 1930 e 197062 – aponta para certo recuo em relação 

a uma forma de romance mais orgânico, que traz em seu bojo a “virilidade madura”63. Ao 

contrário, Paulo Emílio opta pela descontinuidade, dialoga com a pornochanchada, com 

a farsa e com o pastiche, materiais e formas mais adequados para pensar a terra arrasada 

do pós-1964.  

Guardadas as especificidades das duas obras, ressaltando porém o solo histórico 

comum em que foram formuladas, é possível pensar nos contos de A Festa como peças 

de um romance desmontável cuja organicidade existe apenas virtualmente. Como 

estamos procurando demonstrar, as partes fragmentadas do livro associam-se ao 

acontecimento obscuro na estação de trem, em que uma potencial revolta organizada por 

um jornalista, por um estudante e por um líder popular é reprimida e investigada, levando 

os olhos das autoridades até a festa do artista plástico Roberto Miranda. Apesar da 

maneira estilhaçada como os nexos entre acontecimentos e personagens são apresentados, 

a forma do livro não é propriamente desorganizada, isto é, elementos como 

“deslocamento do foco narrativo e suspensão da linearidade temporal” não mimetizam, 

por exemplo, a experiência dissociativa entre a subjetividade e o corpo do torturado64. 

Procurando formular uma obra que pensa o seu momento, Ivan Angelo testa a forma do 

romance, expõe em determinados momentos as dificuldades para compô-lo, mostra partes 

 
61 PASTA JR., Op. cit., p. 144. 
62 A espécie de falso adultério operada por Polydoro, Helena e o professor, que abre o livro e a primeira 
história, ocorre em 1939, ano da deflagração da Segunda Guerra; a revelação da farsa por Helena ocorre 
em 1964, ano do golpe civil-militar no Brasil. Na segunda narrativa, em que Polydoro emprega a retórica 
da guerra para abordar a crise conjugal com Hermengarda, o tempo histórico fica em torno da Era Vargas. 
Na última, o tempo da narrativa e o tempo da escrita parecem se aproximar sobremaneira: o velho Polydoro 
narra na década de 1970. A identificação do período histórico em que se passa “Duas vezes Ela” foi feita 
por Roberto Schwarz: “Sem que o ano esteja mencionado, a atualidade do livro está em torno de 1970: 
vinte e cinco anos depois do término da segunda grande guerra, quando os cinquentões têm Hitler e 
Mussolini como referências juvenis, quando os costumes sexuais estão mudados, quando opositores do 
regime assaltam bancos e quartéis e aparecem nos cartazes dos procurados pela polícia” (“Sobre Três 
mulheres de três PPPês”. In: O pai de família. Op. cit., p. 147). 
63 Refiro-me à expressão de Georg Lukács para caracterizar o gênero em A teoria do romance (Op. cit., p. 
71). 
64 GINZBURG, Jaime. “Escritas da tortura”. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (org.). O que resta 
da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 148.  
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de sua estrutura como quem abre um relógio e constantemente joga luz sobre a dimensão 

de pesquisa que atravessa a história do gênero. Atento aos cortes operados pela ditadura 

civil-militar, ele trabalha com movimentos como o da interrupção e o do nexo frágil entre 

partes, mas convida ao pensamento ao valer-se radicalmente da metalinguagem 

associando-a à constante reverificação crítica de gêneros textuais, como o jornalístico, 

dos estatutos da ficção, da informação e das possibilidades de apreensão objetiva do real. 

Se por um lado A Festa não prescinde da tradição interpretativa do romance brasileiro, 

que influencia inclusive a forma cinematográfica do Cinema Novo, por outro lado o 

romance aponta para a forma truncada, e não lábil, de apreensão de nossa tradição 

imaginativa.  

 

3. O caso Marcionílio 

 

A disposição descontínua e não-cronológica de textos e fatos que encontramos 

no primeiro capítulo de A Festa, “Documentário”, não impede que se note que este 

capítulo acompanha a personagem Marcionílio de Mattos desde o seu nascimento até a 

sua morte. Por meio da justaposição de curtos trechos de reportagens, livros de 

interpretação do Brasil, canções, depoimentos concedidos por personagens ao DOPS, 

panfletos de movimentos sociais e um discurso de Médici, o texto de “Documentário” 

aborda a trajetória de Marcionílio, que nasce no sugestivo ano de 1917 no distrito (de 

nome também sugestivo) de Traíras, no município de Almas65. É curioso notar que o 

distrito de Traíras existiu factualmente de maneira simultânea, isto é, houve dois distritos 

com esse nome em Minas Gerais até 1948 e em Goiás até 194366. Porém, o município de 

Almas, situado atualmente no Tocantins, não existia em 1917, assim como o próprio 

estado do Tocantins, que era ainda Goiás. Marcionílio (uma personagem ficcional), no 

entanto, é caracterizado como nordestino ao longo de A Festa. Se o local de nascimento 

de Marcionílio parece ser algum lugar do interior de Goiás ou de Minas, nossa intenção 

 
65 A Festa, p. 18. O nascimento de Marcionílio aparece em um segmento do capítulo intitulado “FLASH 
BACK” por meio do registro de nascimento da personagem, “encontrado pela polícia na praça da Estação 
em Belo Horizonte, no dia seguinte aos acontecimentos da noite de 30 de março de 1970”. O contexto em 
que o registro de Marcionílio é encontrado situa-se em um texto, entre parênteses e em itálico, que sucede 
o fragmento. Vale ressaltar que quase todos os fragmentos textuais presentes em “Documentário” são 
acompanhados por essas espécies de rubricas explicativas.  
66 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/santana-de-pirapama/historico ; 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/niquelandia/historico. No site do IBGE a história de Niquelândia, onde 
situou-se o distrito de Traíras em Goiás, é ilustrada por imagens factuais (fotografias) de trabalho infantil 
na mineração.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/santana-de-pirapama/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/niquelandia/historico
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não é apontar Traíras no mapa do Brasil, mas indicar que no pequeno fragmento do 

registro de nascimento da personagem, fragmento que com tantos outros compõe a 

narrativa de “Documentário”, há um embaralhamento de dados objetivos e ficcionais: em 

um curto segmento textual observamos a composição de um imaginário mapa talvez 

sertanejo, forjado a partir de referências de localidades brasileiras reais. Nesse sentido, 

um texto que quiser acompanhar de maneira descritiva a composição de “Documentário” 

terá de assinalar muitas vezes que certos fragmentos do capítulo são ficcionais e que 

outros são factuais: no conjunto de A Festa fatos objetivos e imaginados se misturam 

intensamente (sobretudo para quem se presta a conferir a objetividade ou o estatuto 

ficcional dos textos mobilizados para a composição do romance), ainda que quase todos 

assumam ares de objetividade, como o próprio título “Documentário” pode sugerir.  

Voltaremos à discussão; por ora, acompanhemos Marcionílio de Mattos, que 

nasce no mesmo “ano que Lampião entro nu Cangaço” [sic]67, torna-se ele mesmo 

cangaceiro, depois líder das Ligas Camponesas, atividade pela qual é preso no fim dos 

anos 195068. No fragmento de reportagem que abre o capítulo “Documentário”, abertura 

portanto de A Festa, Marcionílio aparece como espécie de liderança de uma abstrusa 

revolta popular que atravessará todas as outras narrativas do conjunto: na perspectiva das 

personagens investigadores de polícia, a festa que figura no título do livro e que aparecerá 

em capítulos distintos tem interesse por seu possível nexo com o acontecimento da partida 

de um grande grupo de nordestinos pobres de Belo Horizonte em 30 de março de 1970; 

algumas dessas pessoas, cerca de trezentas, estariam sendo lideradas por Marcionílio de 

 
67 A Festa, p. 19. A frase também se encontra na rubrica que acompanha o fragmento textual do registro de 
nascimento de Marcionílio; ela é apontada pela explicação como “escrita a lápis na margem do documento, 
ao lado da data, em letra que a polícia reconheceu como de Marcionílio”. Não se pode deixar de estranhar 
o modo como a frase está escrita, isto é, por meio de uma ortografia que se afasta do português padrão, 
procurando mimetizar a escrita da personagem pouco escolarizada. Tal tipo de representação da escrita (e 
da fala) do outro de classe soa obsoleta na fatura do livro, uma vez que ela é questionada desde o 
modernismo de 1922, que demandava “a contribuição milionária de todos os erros”, e resolvida por 
escritores como Guimarães Rosa, que suprime as diferenças de linguagem entre sujeito e objeto (nesse 
sentido, ver a resenha de Antonio Candido a respeito de Sagarana. In: Textos de intervenção. São Paulo: 
Duas Cidades/ Ed. 34, 2002, p. 183-189). Ao refletir sobre a prosa dos anos 1970, Candido identifica o 
esforço dos escritores em “apagar as distâncias sociais”, constatando o abandono de uma posição 
paternalista, cristalizada sobretudo no nosso romance naturalista, por meio do uso da “linguagem culta no 
discurso indireto (que o definia [o escritor]) e incorporava entre aspas a linguagem popular no discurso 
direto (que definia o outro); no indireto livre, depois de tudo já definido, esboçava uma prudente fusão” 
(“A nova narrativa”. Op. cit., p. 257). Sendo assim, o modo como a ortografia aparece na referida frase é 
estranho na fatura de um livro como A Festa, que manipula com consciência materiais e momentos distintos 
da literatura e da produção textual brasileira. Nesse sentido, não podemos deixar de notar um detalhe 
presente na rubrica: a anotação na margem do documento é atribuída a Marcionílio pela polícia, fato que 
coloca em xeque a objetividade da informação e pode até mesmo indicar uma simulação pelas forças da 
ordem da escrita de um homem pouco escolarizado. 
68 A Festa, p. 22-23.  
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Mattos e pelo repórter Samuel Aparecido Fereszin; os dois, por sua vez, teriam uma 

relação com o estudante Carlos Bicalho. As ideias de liderança e de revolta aparecem 

porque o episódio da partida dos nordestinos, que se passa em uma estação de trem, 

termina com o incêndio de um dos vagões e com a consequente dispersão da multidão – 

interpretada pela reportagem que abre o capítulo como fuga e ataque, como veremos. 

Aqui, já vale ressaltar que o episódio e a reportagem jornalística por meio da qual ele é 

apresentado ao leitor são ficcionais, conforme pesquisa no Arquivo Público Mineiro 

indica69; posteriormente, em outro capítulo, aparecerão as “anotações do autor”, em que 

o caráter ficcional dos eventos de A Festa será ressaltado. 

Preso por conta do acontecimento, Marcionílio é assassinado três meses depois, 

quando tenta fugir do DOPS. A narração de sua morte é feita no final do capítulo, quando 

o narrador, que aparece nas rubricas que acompanham os segmentos e na organização 

elíptica deles, alterna pequenos trechos de uma série de reportagens que abordam o 

assassinato do ex-líder camponês (reportagens ficcionais, como só podem ser todas as 

que falam de Marcionílio) com fragmentos de um discurso factual de Emílio Garrastazu 

Médici, em que o presidente, em visita ao Nordeste, afirma querer acabar com o problema 

da seca.  

Ao organizarmos e dispormos cronologicamente a trajetória de Marcionílio 

(uma vez que no capítulo ela não figura dessa forma, como já apontamos), percebemos 

que ela acompanha uma série de momentos importantes da história do país, sobretudo 

momentos de revoltas e lutas no campo. O ex-cangaceiro e ex-líder camponês nasce em 

um ano de insurreição no Brasil e no mundo (1917) e morre em 1970, momento pouco 

posterior ao AI-5, que descola definitivamente o regime militar de qualquer aparência de 

legalidade e conduz ao período de maior repressão a militantes de esquerda e cidadãos 

comuns, comandado por Médici70. Na figura de Marcionílio projetam-se datas e 

personalidades históricas, como Lampião e Francisco Julião – Lampião, inclusive, é uma 

referência muito difundida culturalmente em contexto brasileiro, tendo sua imagem e 

história cristalizadas e trabalhadas intensamente na tradição de nossa literatura e, 

pensando no momento em que A Festa é publicado, no avançado cinema recente: basta 

lembrar de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), em que Lampião, ausente como corpo 

ao longo de todo o filme, é presença constante como referência para a personagem 

 
69 Pesquisa realizada na página oficial do Arquivo Público Mineiro: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/.   
70 Segundo Elio Gaspari, Médici pauta sua forma de conduzir o país pela tônica do AI-5. Cf. A ditadura 
escancarada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 139.  

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/
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Corisco e para toda a dinâmica do cangaço mobilizada pelo filme de Glauber Rocha. 

Quanto a Francisco Julião e as Ligas Camponesas, apesar de seu aparecimento recente 

como luta organizada em contexto brasileiro, são muitas as obras que as abordam 

artisticamente: na poesia com os cadernos do Violão de rua, na prosa de Quarup, no 

cinema de Eduardo Coutinho (cujas filmagens são interrompidas pelo golpe), no teatro 

dos CPCs71, para mencionar apenas alguns exemplos; percebe-se, assim, que os 

problemas sociais do campo e as possibilidades de organização política dos camponeses 

pautaram temas e, consequentemente, formas artísticas. Uma vez que Lampião faz parte 

de um repertório comum em contexto brasileiro, e que as Ligas Camponesas integram 

aquele vocabulário socialmente compartilhado no pré-6472, ambos matérias de 

experiências estéticas de considerável ressonância, é possível dizer que a figura de 

Marcionílio, ao ser atravessada por tais elementos, assume ares paródicos, endossados 

pelos embaralhamentos que descrevemos acima: a personagem não é propriamente 

nordestina, mas é caracterizada como tal; o mapa sertanejo montado pelo capítulo é 

impreciso etc. Nesse sentido, as misturas entre ficção e realidade presentes em 

“Documentário” também atuam como mobilização paródica de tradições culturais e 

momentos históricos diversos que se encontram na personagem Marcionílio. Talvez a 

mistura mais relevante para a caracterização paródica que estamos comentando salte aos 

olhos quando percebemos que a trajetória de Marcionílio amalgama tradições de grupos 

muito distintos, isto é, o das Ligas Camponesas e o do cangaço. Dizendo de outro modo, 

se a personagem de Marcionílio fosse representada visualmente, a sua figura seria a de 

uma colagem, cujos materiais de origem pertenceriam a um imaginário que gravita em 

torno do sertão, dos interiores do país, mas esse imaginário é pouco preciso, mistura 

instâncias diferentes, semelhantes talvez só para um olhar externo, citadino.  

 
71 Um excelente conjunto de reflexões críticas sobre o teatro produzido pelos Centros de Cultura Popular 
espalhados pelo Brasil, pelo teatro de Arena paulistano e pelo Movimento de Cultura Popular 
pernambucano pode ser encontrado na edição crítica de Mutirão em novo sol, peça escrita por Nelson 
Xavier em 1961. Conforme afirma Iná Camargo Costa no texto de orelha do volume, esse teatro brasileiro 
esteve comprometido, desde a segunda metade da década de 1950, “com as lutas em andamento”, sobretudo 
com a reforma agrária, “a mais explosiva delas”; tal comprometimento é mobilizado por meio das 
“exigências estéticas mais radicais” (cf. XAVIER, Nelson; BOAL, Augusto. Mutirão em novo sol. São 
Paulo: Expressão Popular, 2015). A edição crítica de Mutirão em novo sol é resultado de pesquisa do 
Laboratório de investigação em teatro e sociedade (LITS), coordenada por Sérgio de Carvalho.  
72 Nas palavras de Roberto Schwarz, a partir de certo alinhamento entre ações do Estado e práticas culturais 
e sociais, criou-se no país uma atmosfera ideológica em que problemas reais eram amplamente discutidos 
e mobilizados: “o vento pré-revolucionário descompartimentava a consciência nacional e enchia os jornais 
de reforma agrária, agitação camponesa, movimento operário, nacionalização de empresas americanas etc. 
O país estava irreconhecivelmente inteligente. O jornalismo político dava um extraordinário salto nas 
grandes cidades, bem como o humorismo. Mesmo alguns deputados fizeram discursos com interesse” 
(“Cultura e política, 1964-69”. Op. cit., p. 69).  
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Tal construção disparatada da personagem de Marcionílio é um dos elementos 

que mantém um leitor mais atento distante dele. Quero dizer que, apesar da centralidade 

de Marcionílio de Mattos e dos eventos em que ele está envolvido – a partida do grupo 

de nordestinos de BH e o subsequente incêndio –, a personagem via de regra é situada a 

uma certa distância do leitor; quase não temos acesso a suas falas ou pensamentos, a seus 

pontos de vista, a não ser pela já referida anotação supostamente feita pelo ex-líder 

camponês em seu registro de nascimento e pelos depoimentos que concede ao DOPS. O 

narrador e, consequentemente, o leitor têm acesso a Marcionílio, na maior parte das vezes, 

pela mediação da polícia. A trajetória da personagem, narrada via documentos distintos 

no primeiro capítulo de A Festa, se insinua discretamente nos capítulos seguintes, ainda 

que ela seja elemento fundamental para a articulação das peças de nosso romance. A 

figura do ex-líder camponês, o episódio do incêndio na Estação e a relação de ambos com 

um jornalista de classe média e com um líder estudantil configuram uma espécie de linha 

transparente que costura as narrativas de A Festa. Assim, não parece arbitrário que este 

episódio e estas duas personagens sejam os primeiros a ser apresentados na fatura do 

romance, que se inicia com o “trecho da reportagem que o diário ‘A tarde’ suprimiu da 

cobertura dos acontecimentos da praça da Estação, na sua edição do dia 31 de março 

de 1970, atendendo solicitação da Polícia Federal”73. Tais informações aparecem na 

rubrica-voz-do-narrador que acompanha o fragmento. Abaixo, reproduzo integralmente 

o trecho aludido: 

 
“Quem estivesse na praça da Estação na madrugada de hoje veria um 

nordestino moreno, de 53 anos, entrar com uns oitocentos flagelados no trem 

de madeira que os levaria de volta para o Nordeste. Veria os guardas, soldados 

e investigadores tangendo-os com energia mas sem violência para dentro dos 

vagões. E veria que em pouco mais de quarenta minutos estavam todos 

guardados dentro do trem, esperando apenas a ordem de partida.  

E, a menos que estivesse comprometido com os acontecimentos, não 

compreenderia como o fogo começou em quatro vagões ao mesmo tempo. 

Apenas veria que o fogo surgiu do lado de fora dos vagões, já forte, certamente 

provocado.  

O grande tumulto estourou à 1h45m, com o grito de ‘fogo’!. Os 

retirantes saíram do trem correndo e gritando, carregando seus filhos, 

arrastando os velhos. Os policiais, atônitos, não sabiam se agarravam os 

 
73 A Festa, p. 16. 
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nordestinos que fugiam ou se tomavam providências contra o incêndio. 

Dividiram-se nessas tarefas, gritando, esbarrando-se, empurrando, batendo. 

Um carro brucutu, que ali estava para conter a multidão se necessário, atacou 

o incêndio que comia rapidamente o trem de madeira. Policiais a cavalo 

corriam atrás dos retirantes que debandavam.  

Quem estivesse no hotel Itatiaia, de frente para a Estação, veria 

avançar para a direita o único grupo que mantinha uma espécie de organização, 

em formato de cunha. À frente estavam aquele nordestino de 53 anos, mais 

tarde identificado como Marcionílio de Mattos, e o repórter Samuel Aparecido 

Fereszin, de um matutino desta Capital. Mulheres, crianças e velhos estavam 

no meio da cunha que avançava, protegidos nos flancos pelos homens, alguns 

armados de porretes, alguns de peixeiras, Marcionílio de facão, a grande 

maioria desarmada.  

Os policiais que perceberam aquele grupo organizado no meio do 

tumulto tentavam reunir companheiros para impedir a fuga. A surpresa do 

ataque favorecia os nordestinos, pois foi impossível reunir mais do que oito ou 

nove soldados. Tentaram conter os flagelados com ordens (eles avançavam); 

depois com tiros para o alto (avançavam); depois com tiros diretos e cassetetes, 

e foram envolvidos pela multidão, pisados, batidos.  

Os nordestinos saíram da praça e dispersaram-se em pequenos grupos 

de cinco/seis pessoas em cada esquina. Quando os reforços policiais os 

alcançaram, restavam pouco mais de vinte pessoas das quase trezentas que 

formavam a cunha, uns vinte velhos e mulheres que Marcionílio tentava 

conduzir para algum lugar. O jornalista Samuel Aparecido Fereszin não estava 

mais lá.  

  O trem queimou-se até às quatro da manhã.” 

 (Trecho da reportagem que o diário ‘A Tarde’ suprimiu da cobertura 

dos acontecimentos da praça da Estação, na sua edição do dia 31 de março 

de 1970, atendendo solicitação da Polícia Federal, que alegou motivos de 

segurança nacional.) 74 

 

Como se disse, esta reportagem é ficcional, construída pelo autor do livro com 

vistas à composição do romance; isto é, o texto que encontramos na abertura de A Festa 

não é um excerto factual de uma reportagem censurada. Desse modo, não se pode dizer 

que o livro de Ivan Angelo exerce a “função compensatória” que Flora Süssekind 

identifica na prosa do período, uma vez que não encontramos na obra “o que a censura 

impedia o jornal de dizer”, assim como o autor não faz “em livro as reportagens proibidas 

 
74 A Festa, p. 15-16. Aspas e itálicos são do texto original.  
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nos meios de comunicação de massa”75. Definitivamente, em A Festa Ivan Angelo não 

faz reportagens, mas inventa algumas, mobilizando a linguagem jornalística como um 

material entre outros para pensar seu momento histórico, não para compensar as 

limitações do jornalismo do período: longe de ser uma extensão da forma do jornal, A 

Festa é um romance autônomo interessado em compreender a dinâmica de determinado 

momento da história brasileira. Nesse sentido, a formulação de Flávio Aguiar parece-nos 

mais adequada: se na década de 1960 a literatura, especialmente o romance, estava em 

baixa, e artes industriais como o cinema estavam em alta, na década de 1970 o público de 

prosa brasileira volta a crescer, pois ele estaria interessado “em buscar na literatura uma 

representação da realidade que não conseguia em outros veículos de comunicação”76. 

Entre a literatura e a realidade, Aguiar coloca a dimensão da representação da realidade, 

noção que inevitavelmente nos leva a pensar em Auerbach e na abordagem “séria, 

problemática” de “personagens quaisquer da vida quotidiana no seu condicionamento às 

circunstâncias históricas” operada pelo que o crítico chama de “realismo moderno” de 

romancistas como Balzac e Stendhal77. Isto é, a formulação de Aguiar remete justamente 

à potencialidade da forma romance de abordar com envergadura o funcionamento da 

sociedade contemporânea.  

No bojo desta potencialidade, na modernidade o romance compartilhou com o 

jornal uma vocação similar, de ordem ficcional. É o que mostra Benedict Anderson em 

Comunidades imaginadas: ao analisar como, em contexto europeu, a relação da sociedade 

com a temporalidade muda fundamentalmente a partir do fim da Idade Média, Anderson 

assinala o papel central das formas do romance e do jornal no sentido de construir uma 

ideia de simultaneidade em um contexto em que a percepção do tempo é, 

progressivamente, invadida pela lógica do trabalho industrial – isto é, no lugar da 

“simultaneidade ao-longo-do-tempo” medieval, em que passado, presente e futuro 

coincidem substancialmente, entra um tempo “vazio e homogêneo”, medido “pelo relógio 

e pelo calendário”. Refletindo sobre tais transformações, Anderson afirma que  

 
75 SÜSSEKIND, op. cit., p. 98. 
76 Cf. ARRIGUCCI JR., op. cit., p. 100-101, grifos meus. 
77 Como os objetos abordados em seu fundamental estudo demonstram, Auerbach identifica no 
Renascimento e na Idade Média representações sérias de acontecimentos “corriqueiros”, isto é, identifica a 
quebra da “regra clássica da diferenciação dos níveis, segundo a qual a realidade quotidiana e prática só 
poderia ter seu lugar na literatura no campo de uma espécie estilística baixa ou média” também nesses 
momentos, não apenas no início do XIX. O crítico, porém, ressalta que, quando comparamos os referidos 
momentos históricos, as condições da quebra da regra, bem como seus resultados, são “totalmente 
diversos”. O realismo moderno, emergido após o Classicismo dos séculos XVI-XVII, corresponde “à 
realidade em constante mutação e ampliação da nossa vida”. Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 
499-500.  
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se agora observarmos o jornal como produto cultural, ficaremos 

impressionados com seu caráter profundamente ficcional. Qual é a principal 

convenção literária do jornal? Se olharmos uma primeira página qualquer do 

New York Times, por exemplo, teremos matérias sobre dissidentes soviéticos, 

a fome em Mali, um assassinato medonho, um golpe no Iraque (...). Por que 

esses fatos estão justapostos dessa maneira? O que liga uns aos outros? Não 

um mero capricho. Mas é óbvio que a maioria deles ocorre de modo 

independente, sem que os agentes se conheçam ou saibam o que os outros estão 

fazendo. A arbitrariedade na inclusão e justaposição deles (...) mostra que o 

vínculo entre eles é imaginado.78 

 
Como se sabe, com os avanços no âmbito da técnica ao longo dos séculos XIX 

e sobretudo XX – e, vale lembrar, avanço técnico não corresponde necessariamente a 

progressismo social ou político – os vínculos entre o gênero romance e as formas do 

jornalismo se tornam ainda mais intensos. A representação séria da realidade incorpora a 

montagem, procedimento que fundamenta a forma do jornal (descrito, aliás, por Benedict 

Anderson na citação que mobilizamos acima), de maneira radical, bem como se vale 

ainda mais intensamente da linguagem jornalística, como a da reportagem: em um tempo 

em que não é mais possível narrar, elementos como a informação – que não deixa de ser 

uma das formas da mercadoria – passam a povoar de maneira decisiva o gênero 

romance79.  

No que concerne ao Brasil, Edu Teruki Otsuka nota que, embora o procedimento 

da montagem apareça em nosso romance desde o início do século XX, apenas na década 

de 1970 torna-se predominante. Mencionando os casos de Zero (1975), de Ignácio de 

Loyola Brandão, Reflexos do baile (1977), de Antonio Callado, e A Festa, Otsuka nota 

que a montagem de tônica jornalística fornece “a base de um procedimento de 

construção”, ligando-se ao “sentimento generalizado de desencanto e desorientação, 

 
78  Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2008, p. 55-56. 
79 No célebre ensaio “O narrador”, Walter Benjamin comenta as transformações das formas épicas ao longo 
da “evolução secular das forças produtivas”, com ênfase nas mudanças provocadas pela primeira guerra 
mundial, que praticamente extingue a “arte de narrar” pela implosão da experiência. Benjamin nota como, 
com o advento da burguesia como classe dominante, o gênero romance amadurece e incorpora 
decisivamente a informação à sua forma, afinal, “a imprensa, no alto capitalismo, é um dos instrumentos 
mais importantes”. Acompanhando a progressiva extinção do ato de narrar, a incorporação da informação 
pelo romance traz para o gênero elementos próprios a esta forma de comunicação, como a necessidade de 
“verificação imediata”, a plausibilidade e a explicação objetiva dos fatos. O crítico alemão também nota 
que tal incorporação da linguagem da informação pelo romance conduz o gênero a sua crise  (“O narrador”. 
In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 201 -203). 
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proveniente, em parte, da situação política em que se encontrava o país”80. Entende-se, 

assim, que falar em “função compensatória” para caracterizar a forte presença de 

elementos ligados ao jornal em romances brasileiros da década de 1970 configura uma 

perspectiva bastante redutora, que ignora a interação histórica entre as duas formas. 

Ligados à ascensão da burguesia como classe dominante, jornalismo e romance 

concorrem para a apreensão da realidade sob formas que têm de se haver com a 

modernidade e o “violento ritmo” de suas modificações, para falar novamente com 

Auerbach81. 

Voltando à reportagem inaugural de A Festa – um material mobilizado pelo 

romance, não uma imitação sem mais da forma jornalística –, o que se observa no 

primeiro parágrafo é mais uma cena de expulsão dos nordestinos do que uma de partida. 

É difícil compreender a situação como a de pessoas que simplesmente deixam uma capital 

do sudeste “de volta para o Nordeste”, uma vez que os signos da repressão do Estado 

aparecem desde o primeiro parágrafo – “guardas, soldados e investigadores” – e os 

“flagelados” aparecem reificados, como indica o particípio do verbo “guardar”: “em 

pouco mais de quarenta minutos estavam todos guardados dentro do trem”; foram 

guardados pelos mencionados agentes da repressão, que tangiam “com energia mas sem 

violência” as pessoas para dentro dos vagões. O uso do verbo tanger, que compõe o 

vocabulário do trabalho com animais no campo – um vaqueiro tange os bois, por exemplo 

– aponta para a desumanização completa das figuras dos nordestinos, tocados como gado 

para dentro de um meio de transporte precário, como indica o material do trem, “de 

madeira”.  A imagem composta é reveladora: o braço policial do Estado empurra para 

 
80 Marcas da catástrofe: experiência urbana e indústria cultural em Rubem Fonseca, João Gilberto Noll e 
Chico Buarque. São Paulo: Nankin, 2001, p. 29-30.  
81 Auerbach emprega a expressão que utilizei acima para descrever e analisar o advento da “representação 
pluripessoal da consciência” a partir do romance To the lighthouse, de Virginia Woolf – isto é, no caso, ele 
não trata da montagem como procedimento. No entanto, as observações que o crítico tece a partir da análise 
do procedimento empregado por Woolf podem ser mobilizadas para pensar a respeito dos impactos das 
transformações sociais sobre os gêneros literários – afinal, montagem, representação pluripessoal da 
consciência e outras técnicas que fragmentam a forma do romance, ainda que diferentes entre si, 
configuram-se como estratégias estéticas para lidar com as dificuldades de narrar, emergidas do solo 
histórico. Auerbach notará que as mudanças ocorridas no gênero romance durante a modernidade devem-
se ao “violento ritmo de modificações” verificadas sobretudo no início do século XX, momento marcado 
pela primeira guerra. Em determinado momento do capítulo, o crítico estende suas observações e 
comentários para outros romances do período, como Ulysses, de James Joyce. Ele afirma que “a maioria 
dos (...) romances que empregam o processo múltiplo da reflexão da consciência dão ao leitor uma sensação 
de desesperança; apresenta-se frequentemente algo de confuso ou de velado, algo que é inimigo da realidade 
que representam; não raramente, uma alienação da vontade prática de viver (...); hostilidade à cultura, 
expressa com os meios estilísticos mais sutis que a cultura criou” (Op. cit., p. 496).  
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dentro do trem os nordestinos-bois, mercadorias sem utilidade em uma capital brasileira 

do milagre econômico que, como se sabe, era bênção apenas para alguns82.  

Apesar da força da imagem configurada, não se pode dizer que a perspectiva de 

quem narra a reportagem – uma personagem jornalista – é crítica à situação; pelo 

contrário, seu ponto de vista parece ir ao encontro da perspectiva policial. Já na abertura 

do texto Marcionílio aparece em destaque: “Quem estivesse na praça da Estação na 

madrugada de hoje veria um nordestino moreno, de 53 anos, entrar com uns oitocentos 

flagelados no trem de madeira”. O destaque, de alguma maneira, joga luz sobre uma 

possível liderança de Marcionílio em relação ao grupo, liderança que ele negará na série 

de depoimentos do DOPS que compõe o capítulo. No parágrafo seguinte, o jornalista 

afirma que o início do fogo nos vagões foi da ordem do incompreensível, a não ser para 

“quem estivesse comprometido com os acontecimentos”; no fim do mesmo parágrafo, 

diz categoricamente que o fogo foi “certamente provocado”, como se o material de que o 

trem é composto, a madeira, não facilitasse um acidente a partir de qualquer centelha que 

escapasse de um isqueiro ou fósforo. Adiante, caracteriza o incêndio no trem como ataque 

por parte dos nordestinos, ainda que fossem eles mesmos que tivessem de sair de uma 

caixa de madeira em chamas. Ainda nessa esteira, o jornalista nomeia como fuga a saída 

das pessoas do trem incendiado. Percebemos, assim, que o ponto de vista da reportagem, 

que narra um acontecimento central do livro, não se alinha a um tipo de jornalismo 

resistente que prosperou nos anos 197083. O que observamos no excerto é um jornalismo 

que assume o ponto de vista das forças da ordem, e se não podemos dizer com segurança 

que se trata de um jornalista colaboracionista, é possível pensar em alguém que se vale 

da autocensura; em alguém que assume a perspectiva da ordem antes que o Estado assim 

o solicite; ou, ainda, em alguém censurado pelo patrão – não obstante, o trecho que abre 

A Festa é um trecho censurado pelo Estado, indicando a intransigência da repressão no 

momento em que o episódio se passa.  

 
82 No artigo “A crise mundial e as opções internacionais da América Latina”, Gunder Frank comenta o 
modo de desenvolvimento da economia brasileira no início dos anos 1970. Observando o papel do Brasil 
no contexto de rearranjo do capitalismo mundial que, segundo o economista, tem início no final dos anos 
1960, Frank afirma que o avanço econômico observado no país não implica em distribuição de renda, pelo 
contrário: a acumulação é detida majoritariamente pelos setores industriais, pelo mercado externo, “pelos 
grupos de alta renda e particularmente pelo Estado, inclusive pela sua máquina militar. Isso implica (...) 
maior regressão na distribuição de renda, (...) políticas de baixos salários como as que provocaram a redução 
de salários no Brasil em 40% durante o ‘milagre econômico’” (In: Reflexões sobre a crise econômica 
mundial. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p. 27).  
83 Sobre o jornalismo resistente e não colaboracionista dos anos 1970, ver Elio Gaspari, A ditadura 
encurralada (Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014), especialmente o capítulo sobre o assassinato de Vladimir 
Herzog, “Mataram o Vlado”. 
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A perspectiva do jornalista do excerto não constitui uma exceção: as 

personagens jornalistas de A Festa constantemente apresentam um interesse superficial 

por questões políticas e sociais. Voltarei à questão adiante. Por ora, vale dizer que, diante 

do livro de Ivan Angelo, o leitor depara com certa desidealização84 dos intelectuais e 

artistas, provocada pelos cortes oriundos do golpe, sobretudo aquele que, desde o 

primeiro momento, se colocou entre movimentos culturais e a população organizada. 

Atento às dificuldades materiais de articulação entre intelectualidade progressista e 

movimentos populares organizados, Ivan Angelo joga luz sobre figuras pouco 

interessantes do ponto de vista do engajamento político; entre as personagens intelectuais, 

não é raro constatar articulações abstratas com as pautas da esquerda. A atitude do autor 

aponta para certa falta de condescendência em relação a seus pares; mais do que 

estabelecer uma crítica à esquerda, A Festa apresenta um contexto de terra arrasada após 

o desmantelamento da orientação progressista do processo social anterior a 1964, 

sondando as raízes do conservadorismo que franqueou o golpe e investigando o 

progressismo que restou sob tantos ataques do regime; a obra nos entrega uma pequena 

burguesia que gira em falso, entre um engajamento limitado e a colaboração franca com 

a ditadura85.  

 Trocando em miúdos, a construção do livro nos mantém distantes de personagens 

cujo engajamento político é mais contundente, como Marcionílio ou o estudante Carlos, 

e nos aproxima da pequena burguesia intelectual e politicamente limitada, apontando para 

as dificuldades de uma possível reconstrução dos laços entre classes cortados pelo golpe, 

nexos cuja fragilidade o momento histórico pós-68 dá a ver com maior nitidez: é nesse 

 
84 Uso o termo desidealização no sentido empregado por Iumna Maria Simon ao analisar as relações entre 
formulações de vanguarda e a poesia brasileira na década de 1960: “Estamos agora em um momento em 
que a contingência histórica vai desidealizar o essencial das formulações da vanguarda proveniente do 
período desenvolvimentista: antes a ideologia modernizadora se alinhava com o progresso, com a 
industrialização (...) nos anos 60 ela ganha configuração política urgente, porque entra em foco a 
transformação efetiva da sociedade. Surgem atores políticos novos para viabilizar e radicalizar o processo 
de mudança – do operariado da cidade ao campesinato, a classe média intelectualizada, as associações de 
estudantes e artistas, reunidos em núcleos de precária organização e representatividade limitada, como se 
comprovará por ocasião do golpe militar de 1964” (“Esteticismo e participação”. In: Novos estudos 
CEBRAP, n. 26, 1990, p. 130).  
85 Refiro-me à personagem Jorge, descrito como “ADVOGADO DE RÁPIDA CARREIRA, QUASE 
ESCRITOR ATÉ OS 25 ANOS, QUANDO O DIPLOMA DE BACHAREL DE DIREITO CORRIGIU 
COMPLETAMENTE ESSE DESVIO, BEM RELACIONADO NA SOCIEDADE E TOLERADO 
ENTRE OS INTELECTUAIS, AUTOR DE UM CONTO REALMENTE BOM PUBLICADO NO 
SUPLEMENTO EM 1961, SOLTEIRO, RICO, FORTE CANDIDATO AO TÍTULO DE UM DOS DEZ 
RAPAZES MAIS ELEGANTES DE BELO HORIZONTE EM 1970” (A Festa, p. 75). A descrição de 
Jorge, em tom de coluna social, acompanha o título do capítulo a ele dedicado, “Refúgio”, em que a 
personagem é acompanhada em sua intimidade, nos instantes em que se prepara para ir à festa de Roberto 
Miranda. Em determinado momento, Jorge lê o editorial de um jornal e conclui: “É isso mesmo: ferro 
nesses comunistas” (A Festa, p. 78).   
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sentido que a investigação que o livro opera em relação ao passado de Andrea ou de 

Roberto Miranda – o dela extremamente provinciano, o dele ancestralmente fascista86 – 

assume interesse. O regime liquida as articulações mais potentes e interessantes entre 

movimentos sociais e grupos intelectuais, posteriormente desarticula a luta armada; ficam 

então, os restos, ou a superfície de uma classe média que já se quis progressista, e a 

radicalidade de figuras como a do ex-líder camponês apresenta-se ao leitor como um 

fantasma de difícil apreensão. Ainda assim, essas figuras serão investigadas por uma 

possível relação com o incêndio na estação de trem; o depoimento de Andrea à polícia 

beira o estupro, e Samuel paga com a vida87. Novamente, o Estado se impõe contra figuras 

inofensivas e domesticadas, num movimento semelhante ao da censura à reportagem que 

estamos comentando.  

 Voltando a ela, observamos que o seu vocabulário, que compõe uma narrativa em 

que o envolvimento do grupo no incêndio é dada como certa, além da presença de um 

aparato repressivo considerável que conta até mesmo com um caveirão – “Um carro 

brucutu” –,  nos leva a questionar os motivos pelos quais esse grande grupo de nordestinos 

estava sendo expulso de BH. Apesar das certezas do jornalista-narrador da reportagem, 

tudo é bastante obscuro, e acreditamos que o escritor da matéria não se furtaria a chamar 

os passageiros de “criminosos” ou “subversivos” se esse fosse o caso (segundo a 

perspectiva da polícia, ou do patronato colaboracionista – e, como veremos, no final no 

capítulo uma outra reportagem se valerá do campo semântico policialesco). Pensando que 

o carro brucutu estava ali para “conter a multidão se necessário” e que as forças da ordem 

tocavam os nordestinos para dentro do trem, é possível imaginar que todo o aparato 

repressivo ali presente servia tão somente para controlar uma aglomeração de pessoas 

pobres que deixavam (espontaneamente?) uma cidade em que não conseguiram vender 

sua força de trabalho. Em um contexto em que a acumulação capitalista engendra 

concentração de renda e pobreza, como é o do Brasil dos anos 1970, o aparato repressivo 

se impõe para conter qualquer possível explosão dos despossuídos, estejam eles 

 
86 A relação de Roberto Miranda com sua família é abordada no capítulo “Corrupção”, em que é feita uma 
curiosa justaposição entre a decepção do pai de Roberto com os rumos do país e a ligação edipiana que se 
dá entre pai e filho: “Góis Monteiro e os integralistas resistiam, a quinta-coluna espionava, Lenice não 
prestava atenção e afinal Getúlio foi forçado a declarar guerra aos alemães. Acabava-se o sonho de um 
Brasil fascista. Aprendeu a compensar a deficiência de Lenice interferindo a favor do menino – uma criatura 
que se pode corromper – e por pura bondade/maldade tornou-se barreira entre elezinho e ela” (A Festa, p. 
66). 
87 A Festa, p. 143-149.  
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organizados ou não88. Do ponto de vista de um Estado aliado aos interesses do grande 

capital, é sempre melhor recorrer à repressão, dispondo o seu aparato ostensivamente à 

mostra e preparado para “conter a multidão se necessário”.  

 

4. O cinema como material 

 

Certamente, o Cinema Novo é uma referência para a constituição do capítulo 

“Documentário” – se o título do texto remete ao cinema de maneira genérica, o subtítulo 

“(sertão e cidade, 1970)”, que remete ao tema do fluxo migratório, especifica o tipo de 

documentário a que o capítulo se vincula. Não é exagero dizer que, logo após a leitura do 

título e do subtítulo do texto de abertura de A Festa, e da reportagem com que ele se 

inicia, o leitor familiarizado com o processo cultural recente vinculará imediatamente o 

capítulo ao que de melhor havia sido produzido pelo cinema nacional. 

 No final da década de 1950, quando o movimento coletivo do Cinema Novo 

surge no país, a produção artística nacional reorientava, fundamentalmente, sua relação 

com os trabalhadores, seja na cidade ou no campo. Durante o período do pré-golpe de 

1964, pode-se identificar no país algo como uma “aufklärung popular”, uma vez que o 

raciocínio político da esquerda se generalizava na fala cotidiana, sendo debatido entre as 

camadas populares de maneira raramente observada antes89. Desse modo, as artes, 

sobretudo aquelas que podem ser produzidas e consumidas coletivamente, como o teatro, 

a música e o cinema, voltam-se para uma pesquisa intensa, articulada com os 

trabalhadores, no sentido de pensar formas não-burguesas de representação, visando a 

formas artísticas e, em última instância, sociais mais democráticas.  

 
88 Ainda segundo Gunder Frank, que localiza o início do movimento decrescente na acumulação capitalista 
global no fim dos anos 1960, a dura repressão política que se instala em alguns países periféricos, 
notadamente da América Latina, está associada às mudanças no universo da produção demandadas por uma 
nova divisão mundial do trabalho engendrada pelo momento de crise. Com a transferência de grandes 
indústrias, que aglomeram um grande número de trabalhadores (como a automobilística) para países como 
o Brasil, associada a uma política de baixos salários, o trabalho precisa ser disciplinado (Op. cit., p. 28-43). 
Vale assinalar que, em A ditadura encurralada, Elio Gaspari menciona uma “revolta dos suburbanos” 
ocorrida no Rio de Janeiro em 1975, fato curioso por se aproximar do acontecimento central de A Festa: 
“[Geisel] atribuíra a ‘agentes subversivos’ três dias de quebra-quebras de trens e um grave acidente, com 
catorze mortos e 370 feridos, ocorridos no Rio de Janeiro. Uma paralisação de seis horas em dois grandes 
ramais da Central do Brasil exasperara a população. Foram quebradas onze estações. Numa delas a PM foi 
posta a correr. Deram-se tumultos até mesmo em estações próximas à da Vila Militar, guarnecidas por 
tropas do Exército. O presidente da Rede Ferroviária, um general, reagira pelo manual do regime: ‘A única 
medida a ser tomada a curto prazo é o reforço da segurança, uma vez que nada pode ser feito para melhorar 
o serviço’. // Geisel não tinha prova de que houvesse o dedo da subversão nos quebra-quebra dos trens (...)” 
(Op. cit., p. 159).  
89 Valho-me, mais uma vez, do panorama histórico estabelecido por Roberto Schwarz no ensaio “Cultura e 
política, 1964-69”. Op. cit., p. 61-90. 
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O problema da superação do subdesenvolvimento – noção que surge no âmbito 

das ciências sociais contemporaneamente ao Cinema Novo90 – estava na ordem do dia e 

pautava sobremaneira o debate artístico. Nesse momento, nossa melhor imaginação 

artística ora era alimentada pela possibilidade revolucionária, ora pelo “imaginário 

positivador da assim chamada modernização capitalista”91 – que pautou durante toda a 

primeira metade do século XX boa parte de nossas manifestações artísticas, como 

possibilidade da universalização de direitos e constituição da cidadania.   

Ao meditar esteticamente sobre essa gama de questões, os cinemanovistas 

recorreram constantemente à tradição literária brasileira, seja por meio de adaptações, 

seja recuperando temas literários recorrentes, como os nossos sertões e suas dinâmicas 

socioculturais. No célebre texto “Estética da fome”, Glauber Rocha vincula diretamente 

o Cinema Novo à literatura de 1930: segundo Glauber, o “miserabilismo” do país, “antes 

escrito pela literatura de 30, foi agora fotografado pelo cinema de 60”92. Percebe-se, não 

apenas pelo texto de Glauber, mas pela gama inicial de longas do Cinema Novo – Vidas 

Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963), Os fuzis (Ruy Guerra, 1964), Deus e o Diabo 

na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1964), Viramundo (Geraldo Sarno, 1965) – que há uma 

disposição em jogar luz sobre áreas distantes dos grandes centros urbanos do país e 

discutir as possibilidades de superação daquilo que era identificado como atraso. Dessa 

forma, o Cinema Novo não estaria retomando apenas temas da tradição literária brasileira, 

mas estaria retomando a disposição de nossa literatura, sobretudo a do romance, para a 

pesquisa acerca do país. Objeto coletivo desde a produção até a recepção e afinado com 

os debates sobre industrialização e modernização93, o cinema nacional, em especial o 

Cinema Novo, assume posição de destaque na interpretação do país no período pré-

 
90 A coincidência entre o surgimento da noção de “subdesenvolvimento” e do movimento do Cinema Novo 
foi notada por Ismail Xavier no dia 5/12/ 2016 em conferência realizada no Seminário de pós-graduação 
do Departamento de Teoria Literária da FFLCH-USP. 
91 A expressão é de Paulo Arantes, no ensaio “Tempos de exceção”. In: O novo tempo do mundo. Op. cit., 
p. 326. 
92 “Estética da fome”. Op. cit., p. 65. 
93 Em “Fim de século”, Schwarz inicia sua reflexão sobre o fim das potencialidades progressistas da 
modernização a partir de considerações feitas por Paulo Emilio Salles Gomes no início dos anos 1960; na 
ocasião, o crítico de cinema abordava a distância entre aspirações culturais e as condições locais para 
produzi-las: Paulo Emilio afirma que, no início dos anos 1960, apesar da ampla produção cinematográfica 
realizada em contexto brasileiro, o público só considerava efetivamente como cinema obras norte-
americanas ou europeias. Schwarz nota que o problema identificado por Paulo Emilio “é um traço comum 
(...) da vida em colônia ou ex-colônias. Nesse sentido, não se tratava de nada novo ou exclusivo ao cinema. 
Devido a seu componente industrial, entretanto, este último levaria a reformular aquele divórcio [entre 
aspiração cultural e condições locais] em termos atualizados, propícios à intervenção deliberada e política” 
(Op. cit., p. 155-156).   



 50 

golpe94: trata-se de imaginar e testar novas formas artísticas e sociais; de forjar um novo 

Brasil pela imaginação e pela práxis.  

Esta viva tradição do Cinema Novo foi cortada pelo golpe de 1964 enquanto 

ainda estava se constituindo. Mesmo que os cineastas do movimento continuem 

produzindo após o golpe, é certo que tiveram de repensar os seus pontos de vista e suas 

estéticas. Com o endurecimento da repressão em 1968, o cinema nacional enfrenta um 

novo curto-circuito: a “atmosfera de transe”95 que se espalha pelo país explode 

definitivamente a estética cinemanovista; as possibilidades revolucionárias são suspensas 

e o ideário de uma modernização integradora fica definitivamente para trás. Portanto, 

Ivan Angelo tem como referência para a constituição de “Documentário” um Cinema 

Novo que já fora bloqueado; apesar da proximidade temporal entre o ápice do movimento 

cinematográfico e a publicação de A Festa – pouco mais de uma década –, pode-se dizer 

que, neste primeiro capítulo, o romancista está trabalhando com formas do passado.  

Ressalto a relação do capítulo com o Cinema Novo não apenas pelo referido 

destaque que o movimento alcançou na década de 1960, fazendo com que suas 

experimentações temáticas e formais certamente se colocassem como referência – 

“padrão de pensamento” – importante para aqueles que vieram depois dele, “para aceitar 

ou rejeitar”. Na própria construção da atmosfera do episódio central de “Documentário” 

– pessoas pobres desumanizadas, cercadas pelo aparato repressivo do Estado, ameaçadas 

e potencialmente punidas pela pobreza que o próprio sistema gera – também pulsa algo 

que remete especificamente a uma obra central do Cinema Novo: Os fuzis, de Ruy Guerra 

(1964), cujo núcleo reside na chegada de um pequeno grupo de soldados do exército na 

cidade de Milagres, no interior da Bahia, para escoltar a produção de alimentos dos 

 
94 Uma espécie de atrofia da forma romance foi observada por Davi Arrigucci Jr. e por João Luiz Lafetá, 
respectivamente, em conversa sobre as décadas de 1960 e 1970: “DAJr. – A década de 60 foi 
extraordinariamente fértil para o romance hispano-americano. E no Brasil foi extraordinariamente fraca 
(...). A literatura brasileira começou a ter interesse de novo no fim da década de 60 e começo da de 70. 
Houve um período aí de grande marasmo, estava num baixo terrível (...). JLL – Eu só quero observar o 
seguinte: se o romance na América Hispânica foi melhor, na década de 60, no Brasil ocorreu um fenômeno 
engraçado que talvez seja substitutivo. Foi o cinema, um grande cinema. Parece que todo o interesse foi 
canalizado para o cinema e para a música popular (...)” (ARRIGUCCI JR. Op. cit., p. 105-106, grifos meus). 
Heloisa Buarque de Hollanda chama a atenção para a mesma questão: “Num momento de extraordinária 
efervescência cultural, a literatura não se faz presente nesse nível de mobilização, de atuação jovem e 
contato mais ou menos complexo com o público. A literatura parece desarticulada, como se não tivesse 
encontrado a forma de adequar-se a essa efervescência. É como se as questões do momento necessitassem 
dos novos meios, mais eficientes no sentido de aglutinação de público. Artistas com formação literária 
desviam-se para as grandes novidades do momento: o nascimento de uma geração de cineastas que 
constituem o grupo conhecido como Cinema Novo, ou os diversos grupos que proliferam nos setores jovens 
da música popular e do teatro” (Impressões de viagem. Op. cit., p. 36).  
95 A expressão é de Ismail Xavier no ensaio “Os deuses e os mortos: maldição dos deuses ou maldição da 
história?”. In: Ilha do Desterro, n. 32, Florianópolis, UFSC, 1997 p. 149. 
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proprietários do local, que devia ser escoada para outras regiões; o aparato repressivo, os 

fuzis, se impõe para proteger as mercadorias da ânsia da população de camponeses, com 

fome e sem trabalho, que habita a pequena cidade. Dada a situação, a obra é atravessada 

por uma tensão que fermenta, mas não explode, para usar os termos de Roberto Schwarz 

em artigo sobre o filme96.   

A explosão virá, enfim, no desfecho do longa-metragem: após o assassinato por 

engano de um dos camponeses, que é acertado por um tiro de um dos soldados, que 

brincava de atirar em reses para preencher o cotidiano tedioso da escolta, e do assassinato 

do chofer de caminhão (personagem de Átila Iório, central para o desenvolvimento do 

longa) também por um dos soldados, os camponeses devoram um boi-santo que até então 

cultuavam sob liderança de um beato. Porém, como indica Roberto Schwarz no ensaio 

que mencionamos, a passagem do boi-santo para o boi-devorado relaciona-se de maneira 

oblíqua com os assassinatos, sobretudo com o do chofer de caminhão, homem que havia 

sido soldado e que, diante de mais uma das mortes que atravessam Os fuzis – a de uma 

criança que não suporta a fome –, toma as armas dos soldados e, sozinho, investe contra 

a propriedade, isto é, contra a escolta da comida à qual os camponeses não podiam ter 

acesso. No entanto, Gaúcho (esse é o apelido do chofer) não é seguido pela multidão; é, 

então, assassinado, e apenas depois de sua morte a população, apoiada pelo beato, 

consome com fúria o boi. A morte de Gaúcho não transmite “consciência aos retirantes, 

nem organização; mas transmite excitação e movimento, uma vaga impaciência”, e a 

devoração do boi constitui-se como uma “resposta degradada”97 ao fato.  

Se em Os fuzis a presença do aparato repressivo tem seus motivos mais claros – 

a defesa da propriedade – e em A Festa tal presença causa maior estranhamento – defender 

o “patrimônio público” do próprio “público”? –; o episódio do incêndio no trem poderia 

ser uma explosão da mesma espécie do consumo do boi-santo: uma resposta oblíqua, não 

organizada politicamente, à criminalização da pobreza e à defesa (difusa, no caso de A 

Festa?) da propriedade. Porém, a presença de Marcionílio, ex-bandido social e ex-líder 

camponês, enviesa o fato e aguça o faro conspiracionista das autoridades. Nesse sentido, 

a personagem de A Festa atua como uma espécie de Gaúcho cujo passado não passa pelas 

forças da ordem – antes de ser chofer de caminhão, Gaúcho era soldado, como apontamos 

–, mas é via de regra associado à insurreição; inclusive, Marcionílio comandou um saque 

 
96 SCHWARZ, R. “O cinema e Os fuzis”. In: O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992, p. 27-34. 
97 Idem, ibidem, p. 32. 
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“ao mercado central de Arapiraca, durante o qual, infelizmente, morreu um 

comerciante”98. Dessa maneira, estivesse a personagem em Os fuzis, ele poderia liderar o 

saque aos mantimentos dos proprietários?  

Há ainda outros elementos do capítulo que o aproximam de obras do Cinema 

Novo. Ao analisar o documentário Viramundo, de Geraldo Sarno, que trata propriamente 

da chegada de retirantes nordestinos a uma capital (São Paulo, no caso), Jean-Claude 

Bernardet identifica um “modelo sociológico” no modo como tal filme organiza seu ponto 

de vista. A voz do locutor, cuja função é generalizar as vozes dos retirantes entrevistados 

em uma estação de trem, “dá números, estatísticas: são tantos que chegaram a São Paulo 

entre 1952 e 1962, tantos por cento que se dirigem para a agricultura, tantos para a 

construção civil (...)”; Bernardet também nota que, em um dos quadros de abertura de 

Viramundo, é informado ao espectador que o filme “recebeu a colaboração de diversos 

sociólogos, professores da Universidade de São Paulo”99. No “Documentário” de Ivan 

Angelo, há uma série de fragmentos de textos factuais que conferem uma atmosfera 

“sociológica” nos termos explicitados por Bernardet.  

Em um segmento intitulado FLASH BACK – o recurso de interromper a 

narrativa pela volta ao passado é comum no gênero épico, mas a nomenclatura específica 

utilizada em “Documentário” remete diretamente ao cinema100 – há uma série de dados 

objetivos que voltam ao Brasil Império e chegam até 1917, ano de nascimento de 

Marcionílio. Os pequenos trechos de textos que compõem o segmento abordam via de 

regra elementos da história fundiária brasileira: iniciado pela defesa da escravidão no 

Brasil feita pelo médico alemão Robert Avé-Lallemant, o flash-back segue para a 

República e para o século XX por meio do acontecimento de Canudos, utilizando 

inclusive um trecho de Os Sertões, de Euclides da Cunha. A grande seca cearense de 1915 

é evocada por meio do estudo de Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos; a figura de Lampião 

aparece por meio das memórias de Optato Gueiros, um militar conhecido por ser o 

“caçador de Lampião”, e o flash-back se encerra com o documento – ficcional, como já 

comentamos – do nascimento de Marcionílio de Mattos. Os fragmentos dos textos 

chamam atenção para a concentração de terras, falta de direitos dos camponeses e outras 

 
98 A Festa, p. 23. 
99 Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 16-28.  
100 Segundo Anatol Rosenfeld, “o flash back (recurso antiquíssimo no gênero épico e muito típico do 
cinema que é uma arte narrativa), que implica não só a evocação dialogada e sim o pleno retrocesso cênico 
ao passado, é impossível no avanço ininterrupto da ação dramática, cujo tempo é linear e sucessivo como 
o tempo empírico da realidade; qualquer interrupção ou retorno cênico a tempos passados revelariam a 
intervenção de um narrador manipulando a estória” (Op. cit., p. 31).  
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desigualdades presentes no campo, e o recuo histórico para o Império indica que os 

problemas vêm de longe. Finalizado com o nascimento de Marcionílio, o flash-back 

sugere que o líder camponês e cangaceiro é filho de determinada dinâmica histórica e seu 

destino rebelde seria inevitável, como o ano insurrecional de seu nascimento indica. 

Porém, neste capítulo de A Festa há uma diferença fundamental em relação à “voz do 

saber” de um documentário como Viramundo, cuja credibilidade dos dados articula-se ao 

fato de serem extraídos de obras e pesquisas de sociólogos e professores do campo 

progressista: no “Documentário” do romance, os pontos de vista dos excertos textuais são 

quase todos de proprietários de terras e de quem toma o seu partido. 

Mesmo após o término do flash-back a narrativa não retorna para o seu ponto de 

partida, o acontecimento na praça da Estação, mas sempre por meio de trechos de textos 

continua a abordar a questão fundiária, agora situando-se nas décadas de 1950 e 1960, 

quando os cangaceiros aparecem de maneira inofensiva, mas as desigualdades no campo 

se repõem; ao lado de depoimentos de Marcionílio para o DOPS figuram um trecho de 

um artigo de Francisco Julião e um manifesto (ficcional) de uma organização de 

trabalhadores rurais. Antes de retomar o fio do acontecimento do incêndio na estação de 

trem, o capítulo passa pelos episódios que armam a conjuntura do pré-1964. Uma vez que 

não há organicidade na constituição de “Documentário” é preciso que o leitor execute um 

trabalho mental para relacionar os segmentos e excertos do capítulo, que no geral são 

bastante sintéticos. Aqui, pode-se verificar uma outra remissão formal a um método 

cinematográfico de montagem bastante mobilizada pelos cinemanovistas: trata-se da 

montagem intelectual de Eisenstein101. 

 
101 Acompanhando a relação de Glauber Rocha com a obra do cineasta russo, Mateus Araújo acaba por 
mapear a influência de Eisenstein no Cinema Novo como movimento: “À recepção de Eisenstein no Brasil 
e à sua influência sobre o Cinema Novo, Glauber sempre esteve atento, como atestam algumas 
considerações bem circunstanciadas em entrevistas dos anos 60 e 70: ‘No Brasil, por exemplo, todas as 
teorias de Eisenstein chegaram em tradução espanhola e depois portuguesa e, como os cineclubes e as 
cinematecas são bem organizados, a obra de Eisenstein era muito conhecida lá. Nós éramos eisensteinianos 
e não admitíamos que se pudesse fazer um filme a não ser com montagem curta, primeiros planos etc (...). 
//  Em suas evocações do período inicial do Cinema Novo, Glauber salienta a admiração quase sectária do 
grupo por Eisenstein (...) [Glauber] lembrou amiúde o quanto a admiração comum por Eisenstein o uniu a 
Leon Hirszman – que também reconheceu isto numa entrevista de 1983 a Alex Viany na qual dizia ‘a teoria 
[de Eisenstein] tinha muitas coisas que também foram muito fecundas para o Glauber. Acho que o 
Eisenstein foi um ponto de unidade entre nós’. // Alguns testemunhos dão notícia, aliás, de um grupo de 
estudos sobre Eisenstein organizado no Rio por cinemanovistas em 1969 ou 1970 (...) com a participação 
de Glauber, Geraldo Sarno, José Carlos Avellar, entre outros, sob a liderança de Leon Hirszman”. 
(ARAÚJO, Mateus. “Eisenstein e Glauber Rocha: notas para um reexame de paternidade”. In: 
Eisenstein/Brasil/2014 (org. Adilson Mendes). Rio de Janeiro: Azougue, 2014, p. 200-202). 
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Jacques Aumont identifica o que chama de “petit travail mental” no âmbito do 

cinema desde o início do século XX: segundo o crítico, filmes elaborados nos anos 1910 

já trazem um encadeamento complexo e elíptico de quadros, o qual demandava um 

esforço de dedução e inferência dos espectadores (quando não havia na sala um 

conferencista que explicava os nexos da obra ao público, fato comum na era do cinema 

mudo). Atento à relação do cinema com as demais artes, Aumont nota que as elipses 

narrativas que demandam certo trabalho mental de encadeamento por parte do receptor 

da obra são constitutivas de uma série de romances do século XIX, sobretudo nas 

passagens de um capítulo a outro; o cinema tomaria emprestado do romance burguês essa 

“fórmula narrativa” cujo princípio é a elipse102. 

Mas é na obra de Sergei Eisenstein – artista, aliás, bastante estudado por Aumont 

– que vamos encontrar uma demanda de trabalho mental do espectador que ultrapassa o 

movimento de preencher as elipses emergidas da montagem e estabelecer nexos entre 

planos. Na concepção de montagem do cineasta russo – que não é fixa, adensando-se com 

o tempo e é formulada também em escritos teóricos – a categoria da “percepção humana”, 

emprestada da dialética hegeliana via Lênin, é elemento fundamental. Ao conceituar o 

tipo de montagem que cria em seus filmes, Eisenstein atenta para “o efeito das várias 

formas de montagem sobre o complexo psicofisiológico da pessoa na ponta receptora”. 

Quanto à montagem intelectual, forma mais elevada de montagem segundo o cineasta 

russo – novamente, percebemos a centralidade da dialética de Hegel no pensamento do 

artista –, o sentido das imagens dos filmes é produzido por meio do “conflito-justaposição 

de sensações intelectuais associativas”. Valendo-se da natureza concreta do processo de 

cognição (Eisenstein alude aos “tecidos dos sistemas nervosos superiores do 

pensamento”), e também de sua dimensão algo abstrata (o cineasta afirma que “o 

princípio intelectual é profundamente matizado pela classe”) para elaborar os princípios 

da montagem intelectual, o artista russo deposita na capacidade humana de percepção e 

pensamento a construção do sentido das imagens – e, depois do advento do cinema falado, 

do som – do filme, imagens e sons que se relacionam pelo conflito103. No ensaio sobre 

sua adaptação para o cinema do romance Uma tragédia americana, Eisenstein intensifica 

as relações entre a materialidade do processo de pensamento e o método de montagem 

permitido pelo advento do cinema sonoro, que seria capaz “de reconstituir todas as fases 

e particularidades do processo de pensamento”. No caso, o cineasta joga luz à técnica do 

 
102 Cf. Montage: la seule invention du cinéma. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2015, p.16-17.  
103 “Métodos de montagem”. In: A forma do filme. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 86-87.  
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monólogo interior, cuja realização plena só seria possível no cinema, ainda que a 

literatura a tenha elaborado104.  

 É possível dizer que o material textual aponta para uma percepção mais linear dos 

conteúdos mobilizados (no caso do cinema, a dimensão da simultaneidade é mais 

acentuada por conta da natureza das imagens e, quando há, do som); porém, ao longo de 

todo o capítulo que estamos analisando há a ressonância deste tipo de montagem que 

tanto animou os cinemanovistas. Entre a reportagem inaugural do livro e os excertos do 

flash-back é necessário que o leitor estabeleça nexos e se coloque diante dos materiais 

apresentados: na reportagem, uma estranha fuga de pessoas pobres lideradas por um 

homem sobre o qual, até então, pouco se sabe; nos excertos do flash-back, a defesa aberta 

da propriedade privada, a seca, o cangaço. Porém, é no fim do capítulo que podemos 

observar a ressonância da montagem intelectual de maneira mais acentuada, quando o 

sentido da narrativa é produzido de modo mais intenso pela justaposição conflituosa de 

materiais textuais diversos: 

  
Gravatá, Cotuzumba, Avenca, Pajeú, Itapeti, São José do Egito, Saque, 
Quixadá, Brejo da Cruz, São Bento, Pedra Nova, Corunas, Jacaré dos Homens, 
Cacimbinhas, Boqueirão, Cratéus, Currais Novos, Novas Russas, Limoeiro do 
Norte, Jaguaruana, Crato, Mombaça, Senador Pompeu, Canindé, Granja, 
Sobral, São Luís do Curu, Tauá, Quixeramobim, Orós, Ipaumirim, Juazeiro do 
Norte, Asaré, Cedo, Jucas, Mauriti, Brejo Santo, Aracati, Maranguape, 
Copiara, Acarapé, Icó, Baturité, Cariré...  
(São nomes de lugares secos, pedindo ajuda ao governo em 1970.) 
 
“Aqui vim para ver, com os olhos da minha sensibilidade, a seca deste ano, e 
vi todo o drama do Nordeste. Vim ver a seca de 70 e vi o sofrimento e a miséria 
de sempre.” 
(Emílio Garrastazu Médici, presidente da República, em 6 de junho de 1970.)  
 
“Líder camponês morto em tentativa de fuga” 
(Título de notícia da oitava página do jornal “O Estado de Minas Gerais”, em 
7 de junho de 1970.) 
 
“Vi a paisagem árida, as plantações perdidas, os lugarejos mortos. Vi a poeira, 
o sol, o calor, a inclemência dos homens e do tempo, a desolação.” 
(Emílio Garrastazu Médici, presidente da República, em 6 de junho de 1970.) 
 
“Segundo informações dos órgãos de segurança, o líder camponês e ex-
cangaceiro Marcionílio de Mattos foi morto ontem em tiroteio com agentes de 
segurança, após apreender fuga do” 
(Notícia publicada em duas colunas, no pé da oitava página do jornal “O 
Estado de Minas Gerais”, em 7 de junho de 1970.)  
 
“O quadro que nós vimos não é o quadro que devemos ver, quaisquer que 
sejam as desventuras, as calamidades e as inclemências da natureza. Forçoso 
é que nenhum de nós se conforme com essa triste realidade.” 

 
104 Idem, ibidem, p. 212-213. 
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(Emílio Garrastazu Médici, presidente da República, em 6 de junho de 1970.)  
 
“após empreender espetacular fuga do xadrez do DOPS. 
Marcionílio, o frustrado líder camponês que há três meses tentou trazer a 
subversão do campo para a cidade, chefiando um verdadeiro regimento de 
famintos, em conexão com extremistas da Capital, arrebatou a arma de um 
policial, imobilizou a guarda, ganhou o saguão do DOPS e correu pela avenida 
Afonso Pena abaixo, atirando em seus perseguidores. Um tiro de um dos 
agentes que corriam em sua perseguição atingiu Marcionílio na cabeça, que 
caiu já sem vida.” 
(Notícia publicada em uma coluna, na décima-segunda página do jornal 
“Correio de Minas Gerais”, em 7 de junho de 1970.)105 

 
  

O fragmento em que aparece a enumeração de “lugares secos” é o único do 

capítulo que não se associa a perspectiva de um terceiro – jornalista, um outro escritor, 

intelectual etc. O texto não está entre aspas, e a rubrica que o acompanha apenas informa 

o conteúdo do fragmento, indicando que se trata de uma intervenção textual do próprio 

narrador, que até então havia se insinuado na seleção e organização dos fragmentos, bem 

como nas rubricas. Nesse pequeno excerto ressoa certa técnica do primeiro modernismo, 

notadamente marioandradina, de enumeração não caótica de signos e termos, 

procedimento que chama a atenção do leitor para a plasticidade e sonoridade das palavras 

mais do que para os seus sentidos106. Ao lado da dimensão mágica e popular do emprego 

da técnica há também uma dimensão de pesquisa da realidade brasileira por meio da 

fixação de termos e locais no texto literário – há algo, pois, de documental nesse processo 

enumerativo. A rubrica, por sua vez, baliza a instância poética do fragmento, fincando-o 

no chão histórico. De todo modo, tal excerto enumerativo amplia a gama de referências 

literárias mobilizadas em “Documentário”, jogando luz por um breve minuto sobre um 

projeto de Brasil que procurou integrar o país por meio da cultura. O fragmento seguinte 

– um trecho de um discurso factual de Médici – em tudo se opõe à escrita inventiva do 

fragmento anterior: em tom de melodrama (“com os olhos da minha sensibilidade”), o 

ditador identifica o caráter crônico do problema da seca, espécie de metonímia do 

subdesenvolvimento, como se ele fosse uma questão alheia ao governo militar, em voga 

já há seis anos.  

 
105 A Festa, p. 26-27. 
106 Ver, nesse sentido, a tese de Priscila Figueiredo, Macunaíma: enumeração e metamorfose (Universidade 
de São Paulo, 2006) e o capítulo “Contemplação e violência (“São Marcos”)”, de minha dissertação de 
mestrado, intitulada Guimarães Rosa e o primeiro modernismo (Universidade de São Paulo, 2014), em que 
abordo a questão da enumeração em Sagarana, de Guimarães Rosa, a partir do trabalho de Figueiredo, 
entre outros.  
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Os fragmentos do discurso de Médici também mostram que o presidente se 

coloca em uma posição como a de um viajante que sai de um contexto urbano para ver 

por si mesmo “o sol, o calor, a inclemência dos homens (...)”, regredindo anos no que diz 

respeito a tal questão: aqui, há algo de recuperação cabotina da literatura de viagem e a 

ignorância programática da longa tradição de debate sobre o problema da seca, já “escrito 

pela literatura de 30, (...) fotografado pelo cinema de 60”107 e potencialmente alterada por 

figuras como a de Marcionílio de Mattos. A demagogia do discurso de Médici torna-se 

ainda mais evidente quando tomamos conhecimento do contexto em que foi proferido, na 

sede da Sudene, instituição que surge associada a uma perspectiva nacional-

desenvolvimentista que visava a superação do subdesenvolvimento – o oposto a um ponto 

de vista que considera o problema natural e crônico.  

Os trechos da fala de Médici se alternam com trechos de reportagens sobre o 

assassinato de Marcionílio; dentro da lógica documental-ficcional de A Festa, dada a 

proximidade das datas dos dois eventos, pode-se até mesmo pensar em causalidade: 

Médici aborda os problemas do nordeste brasileiro após o acontecimento na praça da 

Estação, cujo desfecho é a prisão, fuga e eliminação física de um possível líder 

insurrecional. De um lado, temos a voz do líder institucional da ditadura civil-militar 

atestando o problema da seca; de outro, a linguagem jornalística anunciando a morte de 

Marcionílio – a publicação do “Correio de Minas” é francamente aderente à perspectiva 

policial, afirmando que o ex-líder camponês “tentou trazer a subversão do campo para a 

cidade, chefiando um verdadeiro regimento de famintos”. Da fricção entre tais materiais 

textuais ilumina-se a demagogia do discurso de Médici: a linguagem policialesca da 

reportagem do “Correio de Minas” revela mais o ponto de vista da ordem do que o 

discurso do próprio presidente. Na última página do livro, quase no último episódio, é 

revelado que a reportagem do “Correio de Minas” foi elaborada a partir de uma nota  
 

distribuída pela Polícia Federal a todos os jornais da cidade e às sucursais dos 

jornais do Rio e de São Paulo (...) “O Estado de Minas Gerais” fez uma 

pequena alteração no princípio da nota, acrescentando “Segundo informações 

dos órgãos de segurança”. E o “Correio de Minas Gerais” substituiu, no final, 

a expressão “o subversivo” pelo nome Marcionílio108.  
 

 
107 Formulação de Glauber Rocha já citada acima.  
108 A Festa, p.193. 
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Apenas no final da narrativa joga-se luz sobre um pequeno gesto de resistência 

por parte do jornalismo. Até então, saltam aos olhos o teor aderente à perspectiva policial 

dos excertos. Ademais, a alternância entre as reportagens e o discurso de Médici 

estabelece uma relação entre o assassinato de Marcionílio e a figura do presidente. O 

desfecho do capítulo aponta para a vitória da ordem: as contradições e desigualdades 

levantadas ao longo de “Documentário” a respeito dos conflitos fundiários no Brasil são 

subsumidos pela demagógica fala de Médici, e a possibilidade de insurreição é eliminada 

junto com a figura de Marcionílio, cuja morte é narrada pelo ponto de vista da repressão. 

Lembremos que os pontos de vista da maior parte dos fragmentos textuais do capítulo são 

de partidários da manutenção das desigualdades sociais: jornalistas de mãos atadas, 

caçador de cangaceiro, depoimentos balizados pelo contexto do DOPS, a voz do próprio 

Garrastazu Médici.  

Assim, “Documentário” se constrói mobilizando diversas técnicas que remetem 

ao Cinema Novo, isto é, a um passado recente de empreendimento coletivo de pesquisa 

estética. Mas o capítulo o faz misturando referências, longas-metragens, temáticas, e 

inverte a perspectiva cinemanovista: se nos desfechos das melhores obras do movimento 

pode-se vislumbrar possibilidades revolucionárias, mesmo que difusas (como em Os fuzis 

ou em Deus e o Diabo na Terra do Sol 109), o “Documentário” de A Festa nos entrega a 

vitória inegável das forças da ordem. O narrador do capítulo demonstra ter acesso 

majoritário a pontos de vista ligados ao Estado, ao poder de 1970 e de aquém. A 

aproximação à figura – já bastante confusa, cangaceira e camponesa – de Marcionílio de 

Mattos parece ser impossível e, como comentamos, quase sempre mediada pela polícia, 

seja por meio de seus depoimentos ao DOPS, seja por meio de reportagens que assumem 

o ponto de vista do Estado policial. Ao longo das outras narrativas de A Festa a 

personagem quase desaparece, se insinuando como uma espécie de fantasma. 

 
109 Sobre o desfecho de Deus e o Diabo na Terra do Sol, penso especificamente na leitura de Ismail Xavier. 
Para o crítico, o final do longa-metragem é “inegavelmente (...) a afirmação reiterada de que a revolução é 
urgente, a esperança é concreta. Mas a sua realização efetiva não está na própria aventura de Manuel e 
Rosa, nem nas figuras que tomaram para si a tarefa da transformação, Sebastião e Corisco, que já estão 
mortos”. Como mostra o crítico, o salto, ocorrido no desfecho que estamos comentando, das imagens de 
Manuel correndo em linha reta pelo sertão para a imagem do mar, “metáfora da transformação”, é dado 
pelo narrador. Para Xavier, tal final indica que “diante da injustiça, da realidade que solicita a violência 
como condição da humanidade, a insurreição está sempre no horizonte. Não importa se consciente, passivo 
ou mergulhado na franca alienação, o oprimido traz uma disponibilidade para a revolta, mesmo que 
subterrânea”. In: Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: Cosac Naify, 2007. As 
citações encontram-se nas páginas 90-91 e 111-112, respectivamente. 
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Se em seus melhores momentos nosso romance dramatiza o lugar do intelectual, 

(auto)expondo as contradições inerentes à representação do outro de classe110, em A Festa 

a simples aproximação ao ex-líder camponês, a suas falas e pontos de vista, parece 

impossível. Nesse sentido, o conjunto do livro repõe em sua fatura a dissolução do contato 

entre classes, corte operado pela ditadura desde o seu primeiro momento. Entre a 

intelectualidade progressista e os movimentos populares, colocam-se a polícia e a 

consequente eliminação física; eliminadas também as possibilidades de resistência 

armada, parte da pequena burguesia ou se esconde ou se conforma – e, algumas vezes, 

colabora com o Estado. Percebe-se, assim, que a emulação cinemanovista em 

“Documentário” é, como a constituição da personagem principal Marcionílio, paródica: 

o Cinema Novo é uma língua morta111, material a ser sondado. Dessa maneira o romance 

se abre: entre muitas mediações, ausculta um passado recente de colaboração entre classes 

e inconformismo político, atualizando os seus resultados depois de mais de uma década 

de ditadura militar. Com esse passado em mãos, um dos fios ocultos que costuram as 

narrativas do livro, A Festa seguirá adiante em sua pesquisa.  

 
5. Bovarismo à mineira 

 

 “Andrea (garota dos anos 50)” é a terceira narrativa de A Festa e enfeixa aspectos 

importantes do romance – a começar pelo fato de que neste capítulo a festa, título do livro 

e evento fundamental para o desenvolvimento da trama, aparece como momento 

significativo na trajetória da personagem que nomeia a narrativa. Porém, antes de abordar 

tal aspecto cabe atentar para um esclarecimento que figura na página que antecede o início 

do capítulo. Nesta página, o nome da personagem (e da narrativa) aparece no centro, em 

caps lock, sem o subtítulo (“garota dos anos 50”) que verificamos no sumário de A Festa. 

Na parte inferior da página, à direita, uma indicação em itálico atua como uma espécie de 

 
110 Penso no ensaio de Ana Paula Pacheco, “O vaqueiro e o procurador dos pobres: Vidas Secas”, em que 
a autora analisa as oscilações da prosa do referido romance de Graciliano Ramos, sobretudo as 
configurações específicas do discurso indireto livre na fatura do livro, e seus nexos com a “assimetria das 
relações entre o intelectual e os pobres”. “O vaqueiro e o procurador dos pobres: Vidas Secas”. In: Revista 
do IEB, n. 60, abril de 2015, p. 34-54. 
111 “Tanto pastiche quanto paródia envolvem imitação ou, melhor ainda, o mimetismo de outros estilos, 
particularmente dos maneirismos e tiques estilísticos de outros estilos. (…). O pastiche é, como a paródia, 
a imitação de um estilo singular ou exclusivo, a utilização de uma máscara estilística, uma fala em língua 
morta”. JAMESON, Fredric. “Pós-modernidade e sociedade de consumo”. In: Novos Estudos CEBRAP, nº 
12, jun. 1985, p. 18.  
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epígrafe: “Biografia encontrada pelo autor entre os papéis de uma personagem do livro, 

que não sabe ainda se identificará mais adiante”112.  

A indicação configura uma das poucas intervenções textuais do narrador de A 

Festa. Certamente, uma das características centrais deste romance é o fato de ser 

constituído por pontos de vista heterogêneos, inclusive dentro de cada narrativa, que 

podem contar ou não com um narrador em terceira pessoa. Ainda assim, o romance 

apresenta certas instâncias organizativas que suturam as suas partes aparentemente 

autônomas. Uma delas chamaremos de narrador, o que à primeira vista pode parecer 

estranho, pois ele se insinua mais como uma ausência na fatura geral da obra. A sensação 

de estranheza, porém, esvai-se quando lembramos que o narrador de romances é uma 

figura que está em causa desde, pelo menos, 1848, quando a crise ideológica engendrada 

pela traição da burguesia ao proletariado durante as jornadas de junho tem implicações 

literárias, e o narrador, destituído de uma “concepção de mundo”, não pode mais 

organizar a narrativa de maneira articulada, dando lugar, por exemplo, à justaposição 

descritiva de objetos, eventos, perspectivas das personagens113.  

O narrador do romance de Ivan Angelo se assemelha a narradores de certos 

romances urbanos do começo do século XX, como Berlin Alexanderplatz, no sentido de 

que o narrador não sai de cena com discrição flaubertiana, mas se retira do primeiro plano 

de maneira, digamos, material; ele demora para aparecer textualmente, assumindo 

sobretudo a função de organizar os capítulos enquanto materiais diversos tomam o seu 

lugar por meio da montagem114. Em A Festa o narrador do conjunto da obra aparece 

textualmente apenas em “Andrea (garota dos anos 50)”, “O refúgio (insegurança, 1970)” 

e “Depois da Festa”, em todos os casos apresentando aspectos das narrativas que se 

iniciam na página seguinte. No caso de sua aparição em “Andrea”, o narrador separa-se 

da figura do autor, referindo-se a este último na terceira pessoa do singular e colocando-

o como uma personagem, na medida em que o fragmento textual explicita que o “autor” 

encontrou a narrativa “entre os papeis de uma personagem”. Neste momento, o narrador 

 
112 A Festa, p. 50.  
113 Ver o ensaio de Karl Marx, O 18 de brumário de Luís Bonaparte (São Paulo: Boitempo, 2011). Em carta 
a George Sand, Flaubert diz: “Falta-me uma concepção inteiriça e universal da vida. Você tem mil vezes 
razão, mas onde encontrarei os meios para que as coisas mudem? É o que lhe pergunto. Com a metafísica, 
você não conseguirá desfazer a obscuridade, nem a minha nem a de ninguém. Palavras como religião e 
catolicismo, de um lado, e progresso, fraternidade e democracia, de outro, não correspondem mais às 
exigências espirituais do presente” (apud LUKÁCS, Georg. “Narrar ou descrever”. In: Ensaios sobre 
literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968, p. 84). 
114 Cf. BENJAMIN, Walter. “Crise do romance”. In: Documentos de cultura, documentos de barbárie. São 
Paulo: Cutrix / Edusp, 1986, p. 126-129. 



 61 

nos apresenta como fechado o universo do romance, bem como sua materialidade, 

assumindo tônica gideana, diametralmente oposta à do romance de Döblin que acabamos 

de mencionar115.  

Nesse sentido, é interessante notar que, nos momentos em que aparece 

textualmente, o narrador altera seu estilo, e tais alterações são acompanhadas de 

mudanças tipográficas. O itálico de conteúdo à la Gide de “Andrea” dá lugar ao caps lock 

e à mimese de coluna social em “O refúgio”116; em “Depois da Festa” o capítulo é 

apresentado pelo narrador de forma reticente117 – apresentação que, ao longo da leitura 

do capítulo, torna-se algo irônica, já que as informações sobre o destino das personagens 

presentes em “Depois da Festa” são muitas vezes absurdas e, mais do que informar, 

engendram uma série de outras possibilidades narrativas. De certa forma, nessas raras 

aparições textuais, o narrador utiliza “máscaras estilísticas” – algo que acontece também 

no interior de cada capítulo do romance, cada um narrado a uma ou várias maneiras118. 

Em “Bodas de Pérola”, por exemplo, segunda narrativa do volume, são mobilizados 

procedimentos diversos como o monólogo interior e a descontinuidade temporal, diálogos 

 
115 “Nada mais elucidativo do que comparar a postura de Döblin com a de André Gide, igualmente soberana, 
igualmente corajosa e realizada na prática, igualmente exata e, no entanto, em tudo antagônica, expressa 
em seu Diário dos falsos moedeiros, recentemente publicado. Do contraste entre as duas inteligências 
críticas, emerge com maior nitidez a situação atual da literatura épica. No comentário autobiográfico de seu 
último romance, Gide desenvolve a teoria do roman pur. Com a maior sutileza, descarta qualquer narração 
simples, linear (características épicas maiores), em prol de procedimentos engenhosos, puramente 
romanescos (o que também significa, no caso, românticos). A posição dos personagens em relação à ação, 
a posição do narrador com relação a elas e à sua própria técnica, tudo isso deve estar presente no romance. 
Em suma, esse roman pur é, na verdade, pura interioridade, não conhece a dimensão exterior, e constitui, 
assim, o polo antagônico da postura épica pura, a narração. O romance ideal, para Gide – ao contrário de 
Döblin – é o romance escritural puro” (BENJAMIN, W. “Crise do romance”, op. cit., p. 127).   
116 “DE JORGE PAULO DE FERNANDES, 31 ANOS, ADVOGADO DE RÁPIDA CARREIRA, QUASE 
ESCRITOR ATÉ OS 25 ANOS, QUANDO O DIPLOMA DE BACHAREL DE DIREITO CORRIGIU 
COMPLETAMENTE ESSE DESVIO, BEM RELACIONADO NA SOCIEDADE E TOLERADO 
ENTRE OS INTELECTUAIS, AUTOR DE UM CONTO REALMENTE BOM PUBLICADO NO 
SUPLEMENTO EM 1961, SOLTEIRO, RICO, FORTE CANDIDATO AO TÍTULO DE UM DOS DEZ 
RAPAZES MAIS ELEGANTES DE BELO HORIZONTE EM 1970” (A Festa, p. 75). 
117 “Índice remissivo das personagens, por ordem de entrada ou de referência, com informações (*) sobre 
o destino das que estavam vivas durante os acontecimentos da noite de 30 de março”. 
(*) “necessárias?  
surpreendentes?  
valiosas?  
complementares?  
desnecessárias?  
inúteis?” 
(A Festa, p. 135). 
118 Em sua leitura de A Festa, João Luiz Lafetá observa “a multiplicidade de registros da linguagem, 
variando de episódio a episódio, e compondo um mosaico fragmentado, em que o ponto de vista variável é 
fonte de riqueza e de atração”.(“O romance atual: considerações sobre Oswaldo França Júnior, Rui Mourão 
e Ivan Angelo”. In: A dimensão da noite e outros ensaios. São Paulo: Duas Cidades / Ed. 34, 2004, p. 264).  
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de tônica dramática e a instância do narrador onisciente em terceira pessoa para contar a 

história de um professor universitário e de sua esposa.  

Já em “Luta de classes (vidinha, 1970)”, um narrador onisciente em terceira 

pessoa narra de maneira sucinta, em parágrafos alternados, a rotina de um pequeno 

burguês, Fernando, e a de um pintor de paredes, Ataíde. A breve narrativa se encerra com 

um esbarrão entre os dois, que partem para o confronto físico, conferindo 

retrospectivamente certa ironia ao título do conto, “Luta de classes” – o qual, por sua vez, 

já é balizado pelo subtítulo, “(vidinha, 1970)”, que aponta para o caráter limitado e 

ordinário da “luta de classes” em questão. Nesse capítulo, o narrador assume aquela 

postura boçal a que já aludimos, caracterizando a esposa de Ataíde como “sua ótima 

Cremilda”, por exemplo; além disso, o narrador caracteriza a vida sexual de Ataíde como 

consideravelmente mais intensa do que a de Fernando119 – se nessa perspectiva há uma 

crítica aos automatismos da vida burguesa, plasmados também no casamento, percebe-se 

igualmente um preconceito de contornos naturalistas, como se o pintor de paredes, 

“moreno meio escuro”120, e sua esposa estivessem mais próximos do mundo dos 

sentidos121. 

A multiplicidade de estilos e ritmos mantém-se ao longo de todo o romance, e 

em “Andrea” é ainda acompanhado de uma série de mediações, que se interpõem entre o 

leitor e a matéria narrada: o narrador indica que o autor encontrou a biografia de Andrea 

entre os papeis de uma personagem. Trata-se, então, da representação de um texto que foi 

escrito ou manipulado por várias mãos: as de Roberto Miranda – o anfitrião da festa e 

autor, digamos, original da biografia – de Samuel, para quem Miranda dá a biografia 

como um dos materiais para a composição de um romance sobre Andrea122, do autor 

 
119 A Festa, p. 90,  
120 Idem, p. 90. 
121 Nesse aspecto, ver a análise de Antonio Candido sobre o romance O cortiço, de Aluísio Azevedo. 
Destacamos especialmente os trechos em que o crítico comenta a aclimatação da personagem Jerônimo, 
um europeu casado com uma brasileira, e o papel simbólico do Sol na fatura da obra: “A transformação de 
Jerônimo se traduz pela mudança de comportamento em casa. A seriedade paquidérmica cede lugar à 
alegria, ele adota a comida local e sua força vai diminuindo enquanto os sentidos se aguçam e o corpo 
ganha hábitos de asseio. Tudo culmina numa certa aceitação triunfal da natureza”; “O símbolo supremo é 
(...) o Sol, que percorre o livro como manifestação da natureza tropical e princípio masculino de fertilidade. 
Sol e calor são concebidos como chama que queima, derrete a disciplina, fomenta a inquietação e a 
turbulência, fecunda como sexo” (“De cortiço a cortiço”. In: O discurso e a cidade. São Paulo: Duas 
Cidades; Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2004, p. 120-121).  
122 Em 1971 – um ano depois da festa que gerou perseguição pela polícia –, Roberto Miranda esclarece que 
Samuel, agora morto, pretendia escrever um romance sobre sua ex-noiva, Andrea: “Era um romance. Li 
uns pedaços, até bonitos. O Samuel pretendia estender a experiência do cinema-verdade e a experiência do 
Truman Capote com A Sangue Frio. Seria um romance-verdade. Ele dizia que pretendia uma reportagem 
sobre uma pessoa com as minúcias de um Michel Butor (...). Escolheu Andrea como personagem, escolha 



 63 

(personagem) que a encontra, do narrador que a apresenta ao leitor. Dividida em dez 

partes relativamente breves, o estilo da narrativa é bastante afeito à prosa jornalística – 

não propriamente a de uma reportagem, mas de uma crônica.  

O emprego de materiais distintos apresenta-se em A Festa desde as epígrafes – 

ou melhor, o romance é apresentado ao leitor, por meio das epígrafes, sob esta forma algo 

cubista, sob máscaras variadas, que podem divergir tanto no que concerne ao estilo quanto 

em seus conteúdos ideológicos:  

 
“Não deve, portanto, importar ao príncipe a qualificação de cruel para manter 
os seus súditos unidos e com fé, porque, com raras exceções, é ele mais piedoso 
do que aqueles que por muita clemência deixam acontecer desordens, das 
quais podem nascer assassínios ou rapinagem” 

(Maquiavel – “O Príncipe”) 
 
“Tentei tudo. Proibi a venda de cristais e de tábuas de sinais cabalísticos. 
Baixei de surpresa um pesado imposto sobre as cartas de baralho; os tribunais 
têm poder para sentenciar os alquimistas ao trabalho forçado nas minas; é 
ofensa ao estado levitar mesas ou receber espíritos. Mas nada é realmente 
eficaz. Como posso esperar que as massas sejam sensatas quando, por 
exemplo, tenho certeza, o capitão de minha própria guarda usa amuleto contra 
Mau-Olhado e o mercador mais rico da cidade consulta um médium antes de 
qualquer transação importante?” 

(W. H. Auden – “Herodes”) 
 
“O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,/ a vida 
presente”. 

(Carlos Drummond de Andrade – “Mãos Dadas”) 
 
“Olha a voz que me resta 
olha a veia que salta 
olha a gota que falta 
pro desfecho da festa”. 

(Chico Buarque de Holanda – “Gota D’água”)  
  

Como se vê, as epígrafes pertencem a tempos, espaços e gêneros distintos: 

temporalmente, vão do início da modernidade (O príncipe , século XVI) até o momento 

contemporâneo de escrita de A Festa (Gota d’água, 1975), passando pelo período da 

segunda guerra mundial (o poema de Auden foi publicado em 1942 e o de Drummond 

em 1940); são materiais produzidos na Europa e América (dois deles no Brasil), e 

configuram-se como teoria política, oratório de Natal, lírica e dramaturgia/canção, 

respectivamente (levando em consideração a ordem em que aparecem na citação acima). 

Mais do que comentar o romance que inauguram, as epígrafes de A Festa apresentam ao 

leitor a forma do romance, que mobiliza pela combinação ou pelo atrito textos, estilos, 

 
maravilhosa, lógico (...). Eu mesmo contei muita coisa pra ele, até intimidades. Fiz uma biografia dela para 
ele que daria um conto maravilhoso. Maravilhoso”. A Festa, p. 190.  
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pontos de vista, técnicas, temporalidades distintos entre si. A descontinuidade, no entanto, 

não é sinônimo de desarticulação; ainda que heterogêneos, os textos das epígrafes podem 

ser articulados em dois grupos: os textos de Maquiavel e de W. H. Auden associam-se à 

perspectiva da ditadura civil-militar, e os versos de Drummond e de Chico Buarque (e 

Paulo Pontes) aproximam-se de um ponto de vista de esquerda.  

As ideias de Maquiavel em O príncipe, que recomendam o uso “razoável” da 

força e da scelleratezza123 para a dinastia despótica a quem se dirigia no momento, a dos 

Medici – o fato do sobrenome da família florentina ser o mesmo do ditador brasileiro não 

deixa de ser um acaso objetivo interessante –, tais ideias são mobilizadas pela personagem 

de um delegado em “Preocupações (angústias, 1968)”. Já o excerto do poema do moderno 

e progressista W. H. Auden refere-se ao episódio bíblico em que o rei Herodes comanda 

o assassinato de todos os recém-nascidos de Belém para evitar a vinda de Jesus à Terra, 

sob o pretexto de que o nascimento do filho de Deus inauguraria uma Era de desordem 

entre os homens; tal defesa da ordem (que culmina em infanticídio) pelo rei é igualmente 

defendida em A Festa pela mesma personagem do delegado – que, aliás, atua no DOPS. 

Desse modo, as duas primeiras epígrafes de A Festa referem-se a um dos pontos de vista 

com que o leitor deparará ao longo do romance, mais especificamente à visão de alguém 

da “baixa patente” do regime, de um delegado que atua nos porões e que faz uso 

disparatado de elementos da cultura ocidental.  

No segundo bloco das epígrafes temos os versos do poema “Mãos dadas”, 

publicado em Sentimento do mundo (1940), período em que Drummond havia optado por 

uma poesia “mais aberta (...) à necessidade de participação nas coisas do tempo”124. Pode-

se dizer que há em “Mãos dadas” justamente uma poética desta escolha participante e, 

sobretudo, de investigação estética do “tempo presente” – novamente, ecoam aqui as 

demandas de pesquisa de Machado de Assis e de Mário de Andrade pelo tempo e pelo 

país, além da urgência de posicionamento do intelectual diante dos diversos conflitos 

 
123 “O bem e o mal confundem-se em um amálgama deveras notável nos Estados italianos do século XV. 
A personalidade dos príncipes desenvolve-se de tal forma, adquire amiúde um significado tão profundo e 
característico de sua situação e missão, que seria difícil chegar a um juízo moral adequado a seu respeito” 
(BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 
31). Na mesma página, em nota de rodapé, o historiador observa que é “essa associação de força e talento 
que Maquiavel chama de virtù, entendendo-a por compatível também com a scelleratezza”.  
124 CAMILO, Vagner. “Uma poética da indecisão: Brejo das almas”. In: Novos Estudos CEBRAP, nº 57, 
jul. 2000, p. 58. Para o autor, em Brejo das Almas (1934), segundo livro de Carlos Drummond de Andrade, 
o poeta ainda hesita em cristalizar em sua poesia referências mais diretas aos conflitos políticos-ideológicos 
da época, hesitação que dá lugar à opção participante nos livros seguintes – a saber, Sentimento do mundo 
(1940) e A Rosa do povo (1945). Ainda segundo Camilo, Drummond assume “os riscos da escolha na 
imagem da poesia e do poeta precários, tão bem examinados por Iumna Simon” (grifo do autor).   
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nacionais e internacionais da recém finda década de 1930; o poema convoca, ainda, a 

atitude solidária entre os homens frente aos tempos sombrios que se impunham. O bloco 

progressista das epígrafes é finalizado com um trecho da dramaturgia da peça Gota 

d’água, escrita por Chico Buarque e Paulo Pontes, e encenada em 1975 sob direção de 

Gianni Ratto. Inspirados por uma adaptação de Medeia, de Eurípedes, feita para a TV por 

Vianinha, Paulo Pontes e Chico deslocam a tragédia para um subúrbio carioca, 

procurando “fazer voltar o nosso povo ao nosso palco”. No excelente prefácio que 

acompanha a publicação original em livro da peça, os autores diagnosticam corretamente 

um dos problemas centrais da cultura brasileira desde o corte operado em 1964, 

diagnóstico que vai ao encontro daquele feito por Roberto Schwarz em 1969 – o golpe 

civil-militar corta, de saída, os vínculos estabelecidos entre classes sociais no país:   

  
Pouco mais de quinze anos de democracia foram capazes de gerar o processo 

de intercomunicação entre as classes sociais não comprometidas com a 

expropriação da riqueza nacional e um setor cada vez mais amplo da classe 

média se unia às camadas populares para formar um perfil do povo brasileiro 

ideologicamente mais complexo (...). A aliança resultou numa das fases mais 

criativas da cultura brasileira, neste século. Foi daí que saiu a nossa melhor 

dramaturgia, que vai de Jorge Andrade a Plínio Marcos, passando por 

Vianinha, Guarnieri, Dias, Callado, Millôr, Boal, etc.; dessa aliança saíram o 

Arena, o Oficina, o Opinião; saiu o Cinema Novo; saiu a melhor música 

popular brasileira; o pensamento econômico amadureceu; nasceu uma 

sociologia interessada em descobrir saídas para o impasse do terceiro mundo 

(...). A partir de 64, a pressão de duas forças convergentes interrompeu o 

processo: o autoritarismo, impedindo o diálogo aberto da intelectualidade com 

as camadas populares; e a acelerada modernização do processo produtivo, 

assimilando e dando caráter industrial, imediato, à produção de cultura. A 

interrupção deixou a cultura brasileira no ora-veja.125 

 

Além da consciência clara de que o golpe de 1964 interrompe um 

encaminhamento progressista do processo social, e da nova natureza industrial da 

produção de cultura, igualmente engendrada pelo golpe, Chico Buarque e Paulo Pontes 

também abordam longamente no prefácio o papel da classe média brasileira na conjuntura 

pós-golpe: a parte comprometida com as classes baixas foi prostrada; diante de um 

sistema produtivo mais amplo e diversificado, resta à classe média, inclusive aos artistas 

 
125 BUARQUE, Chico; PONTES, Paulo. Gota d’água. São Paulo: Círculo do Livro, [s.d.], p. 13.  
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e intelectuais, a cooptação pelo Estado ditatorial “na tecnocracia, no planejamento, nos 

meios de comunicação, na propaganda, nas carreiras técnicas qualificadas, na vida 

acadêmica orientada num sentido cada vez mais pragmático”126. Nessa nova fase do 

capitalismo periférico com que os golpistas de 1964 estavam comprometidos, “às classes 

subalternas restou a marginalidade abafada, contida, sem saída”127. Não obstante, a 

cooptação dos “melhores” entre os pobres pela nova dinâmica produtiva é o núcleo de 

Gota d’água: o samba que dá nome à peça é uma composição da personagem Jasão, um 

malandro que trai os seus – inclusive e sobretudo a companheira Joana – em troca do 

casamento com uma herdeira e do sucesso na indústria musical, já que o seu abastado 

sogro paga para que as rádios toquem sem parar a sua composição. A peça de Chico e 

Paulo Pontes visa, então, a debater a nova situação da (esfacelada) luta de classes no pós-

golpe, bem como remobilizar o comprometimento entre artistas e intelectuais com as 

demandas dos oprimidos.  

A fixação do trecho de Gota d’água como uma das epígrafes de A Festa 

estabelece um diálogo com esta obra contemporânea de grande sucesso de público desde 

o momento de estreia128. A epígrafe pode cristalizar certa vontade compartilhada entre 

Gota d’água e A Festa: pensar a nova conjuntura, procurar reestabelecer os vínculos 

perdidos. Mas o trecho da peça escolhido como um dos textos inaugurais do romance está 

em tom menor: a voz é resto, e uma gota a mais produziria o “desfecho da festa”. A 

própria escolha de Gota d’água como epígrafe em que se projeta o nome do livro – A 

Festa – aponta para um maior grau de aproximação entre as duas obras: se na primeira 

dupla de epígrafes ecoam o ponto de vista dos porões do regime, nas duas últimas 

encontramos uma perspectiva mais próxima do autor, ou do romance. Tanto o ímpeto 

participante de Sentimento do mundo e de Gota d’água quanto as hesitações lúcidas do 

poeta e dos dramaturgos (um fala dos seus amigos taciturnos, os outros abordam o destino 

das classes populares sob uma forma trágica) inscrevem-se de maneira fragmentária e 

elíptica no romance que se abre.  

Dessa maneira, o conjunto de epígrafes dá o tom da forma da narrativa; apresenta 

suas tendências, as quais não prescindem da integração do ponto de vista do regime; o 

polo autoritário das forças em conflito naquele momento inevitavelmente fixa-se na obra, 

 
126 Idem, ibidem, p. 10. 
127 Id. ibid., p. 11 
128 Id. ibid., p. 218. 
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com ironia e como material a ser sondado. Que ele preceda, no conjunto das epígrafes, à 

perspectiva ligada à esquerda, não deixa de ser um sinal daqueles tempos.  

Mas se a primeira dupla de epígrafes se associa tanto a elementos externos 

quanto internos ao romance – a ditadura existe fora e dentro do livro –, o mesmo não se 

pode dizer das epígrafes de Drummond e de Chico Buarque e Paulo Pontes. Obviamente, 

há em A Festa personagens relacionados à tradição de esquerda, como Marcionílio e o 

estudante Carlos. Porém, os pontos de vista variados da narrativa raramente aproximam-

se ou identificam-se de forma mais aprofundada com essas duas figuras; quanto às outras 

personagens ligadas à esfera do jornalismo, das letras e das artes, elas estabelecem uma 

relação contraditória, marcada pela frivolidade e pelo consumo, com o mundo das ideias 

e da práxis. Nesse sentido, a envergadura lúcida de “Mãos dadas” e de Gota d’água não 

corresponde a uma visão que está integrada no romance por meio de uma personagem ou 

mesmo de um narrador, mas constitui-se como um eixo objetivador, como um ponto de 

vista externo ao conteúdo fragmentado que precede. O segundo bloco de epígrafes, que 

estabelece um corte irônico com as duas primeiras, figura como elemento objetivo e 

crítico da narrativa, e associa-se à perspectiva autoral, ou mesmo à do próprio romance, 

se não quisermos nos ater apenas à dimensão de um posicionamento subjetivo do autor 

de A Festa. Trata-se, em suma, de um ponto de vista que objetiva o universo ficcional, 

marcando a gama de problemas que o romance colocará em perspectiva: pesquisa do 

tempo presente, preocupação com os rumos do progressismo comprometido, tradição de 

esquerda que ainda persiste, ainda que esgarçada.  

A inscrição desse ponto de vista objetivo, que comenta os materiais que o 

circundam, é tão discreta que é ofuscada pela variedade de materiais e visões que 

compõem a totalidade do romance. Porém, pode-se dizer que a segunda dupla de 

epígrafes constitui um dos poucos momentos em que textos de A Festa podem ser lidos 

em primeiro grau. Voltaremos à questão adiante; por ora, vale dizer que a maioria dos 

capítulos do livro são envolvidos por uma atmosfera paródica ou irônica. Há, em cada 

capítulo de A Festa – exceto no segundo bloco de epígrafes – certa distância entre 

conteúdo e forma textual; agora, finalmente, podemos voltar a “Andrea”, cujo enredo 

avança por meio de uma série de mediações narrativas (do autor ficcional, do narrador, 

das personagens Roberto e Samuel).  

Como comentamos, a prosa da narrativa em questão lembra a linguagem 

jornalística, indo ao encontro da profissão de um de seus manipuladores (ficcionais), 

Samuel, um jovem jornalista apaixonado pela personagem principal. Não observamos, 
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contudo, uma prosa que se assemelhe à reportagem de viés objetivo; o estilo em “Andrea” 

aproxima-se mais da crônica – gênero que, como se sabe, é caro à publicação em 

periódicos como jornais. A linguagem empregada pelo narrador para contar a história de 

Andrea mantém-se “ao rés do chão”129 e entrega-se a reflexões de tom e caráter anedótico, 

como se verifica já na abertura da narrativa:  

   
Ela era muito bonita. Talvez a única verdade de Andrea, base de todas as 

posteriores mentiras, tenha sido essa: a beleza. As mulheres bonitas demais são 

colocadas sempre na frente – de uma família, de uma coroação de Nossa 

Senhora, de uma sala de aula, de um colégio, de uma festa, de uma sociedade 

(...).130 

  

De maneira prosaica, pela enumeração inicial – da família até a sociedade – o 

narrador traça a linha espacial pela qual caminhará a personagem Andrea em sua 

trajetória: “católica, de família de classe média, nascida e criada na Tijuca”, aos vinte e 

dois anos, já em Minas Gerais, ela torna-se “assunto principal das crônicas sociais e 

mesmo de algumas literaturas”131; mais tarde, tem sua intimidade revelada em uma festa 

e deixa Belo Horizonte, condenada pela sociedade que sempre a julgou. Detalhando um 

pouco mais, no segundo parágrafo do texto o narrador expõe uma característica da 

personagem que atua como uma espécie de mola de todas as ações de sua vida: “Queria 

amar – não pouco, muito, como as heroínas. Antes dos quinze anos já amava 

violentamente, porque o beijo foi uma descoberta perturbadora”132. Ainda que 

sucintamente, a exposição do desejo da personagem de amar muito, como as heroínas, 

conduz imediatamente à imagem de Emma Bovary; se para Emma conhecer um beijo 

antes dos quinze anos era da ordem do improvável ou mesmo do impossível – trata-se de 

uma moça pequeno burguesa na província francesa do século XIX –, no convento em que 

passa sua infância e parte da adolescência Emma não pensa em nada além do amor: ela 

consome romances que tratam de amores e amantes, de “damas perseguidas que 

desmaiam”, de “homens bravos como leões”. Quando Emma deixa o convento, por 

 
129 O termo é de Antonio Candido, em “A vida ao rés-do-chão”. Segundo o crítico, a crônica é um gênero 
literário que “não tem pretensões de durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo 
acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se 
compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha” 
(In: Recortes. 3ª ed. ver. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2004, p. 27). 
130 A Festa, p. 51. 
131 Citações das páginas 51 e 54, respectivamente.  
132 A Festa, p. 51. 
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decisão do pai, as religiosas da instituição não se ressentem, afinal, ela havia se tornado 

uma moça pouco disciplinada, que gostava da igreja por causa das flores e da música 

sacra por conta das sensações que lhe causavam133. 

Assim como na trajetória de Emma Bovary, os ideais de Andrea se chocam com 

o provincianismo e o patriarcalismo do contexto em que está inserida: ao ler o diário da 

filha “falando em beijo, demais”, o pai de Andrea a envia para a casa de uma tia, no 

interior, “onde ela terminou o curso Normal e adquiriu uma inquietante ignorância, que 

conservou para sempre”134. Vítima de um desejo involuntariamente interrompido, a 

personagem passará a vida (até o momento que o narrador nos permite acompanhar) 

procurando o prazer sexual e o êxito na vida pública – o que a leva, quando se muda para 

Minas, a trabalhar em um banco, “como recepcionista, no tempo em que isso era até meio 

chique e as moças bonitas da sociedade não sabiam fazer outra coisa”135. Mais tarde, no 

início da década de 1960, lança-se ao jornalismo. Quanto à busca pelo prazer, ainda que 

tenhamos evocado a Emma de Flaubert como termo de comparação para a personagem 

Andrea, na narrativa de A Festa outro romance é trazido à tona: O amante de Lady 

Chatterley. A obra de D. H. Lawrence é publicada pela primeira vez em 1928, mas apenas 

fora do país de origem do autor, Inglaterra, onde foi censurada por conta de seu conteúdo 

sexual explícito. Apenas em 1960 a história desta espécie de sucessora de Emma Bovary 

– já que Lady Chatterley é também uma mulher que procura parceiros fora do casamento 

– é publicada no Reino Unido. No Brasil, curiosamente, a primeira edição traduzida do 

livro data de 1931; na década de 1950, editada pela progressista Civilização Brasileira, 

torna-se um livro mais bem distribuído136. Na narrativa “Andrea” o romance de D. H. 

Lawrence aparece como um livro da moda:  

 
A acusação de burrice era a que a [Andrea] deixava em maior insegurança. 

Então comparecia a concertos, vernissages, estreias teatrais, informava-se nos 

 
133 Cf. FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Paris: Gallimard, 2013. Nas palavras de Andrea Saad 
Hossne, “Emma deseja a imagem feminina que encontra na literatura, não questiona a ideia de que, como 
as heroínas que admira, seu caminho de vida esteja traçado predominantemente no terreno do Amor, 
entretanto, seu percurso pessoal, sua tentativa de corresponder a esses dois pressupostos – a imagem do 
feminino e o da relação com o Amor – revela o que há de falso nessa configuração” (“Em busca de Emma 
Bovary”. In: Literatura e Sociedade, nº 4, 1999, p. 20-21). 
134 A Festa, p. 51 
135 Idem, p. 53-54. 
136 BOTTMANN, Denise. “O amante de Lady Chatterley, via Gustavo Barroso”. In: Não gosto de plágio: 
um blog contra plágios de tradução, e variedades várias. Publicado em 17 de outubro de 2012. Disponível 
em: http://naogostodeplagio.blogspot.com/2012/10/o-amante-de-lady-chatterley-via-gustavo.html (Acesso 
em 18/11/2021) 

http://naogostodeplagio.blogspot.com/2012/10/o-amante-de-lady-chatterley-via-gustavo.html
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jornais, lia os livros da moda (ah, que perturbação o grande orgasmo de Lady 

Chatterley), decorou versos do poeta da moda, frases inteiras do cronista da 

moda. Os resultados tornaram esse ponto pelo menos polêmico: Andrea é 

muito inteligente, não acho, pois eu acho.137  
 

Ainda que já tenhamos atentado para a série de mediações narrativas que se 

interpõem entre o leitor e a personagem – trata-se de uma biografia escrita por uma 

personagem, Roberto, que a entrega a Samuel e, finalmente, o texto é encontrado pela 

personagem do autor –, vamos evocar aqui o caráter extremamente mediado de “Andrea” 

novamente: as informações nos são dadas por meio do olhar do ex-noivo da personagem, 

e manipuladas como material de um romance por um jovem que é obcecado por ela, por 

uma espécie de voyeur que, como se verá adiante, também escreve um diário sobre a vida 

sexual de Andrea a partir daquilo que os parceiros dela lhe contam. Não podemos, assim, 

aceitar sem mais as caracterizações que o narrador tece sobre Andrea; é preciso lembrar 

que se trata de um narrador interessado (no caso, literalmente pela personagem principal), 

e que sua biografia foi ainda (ficcionalmente) manipulada por outras personagens. Tudo 

se passa como se o leitor não pudesse auscultar a figura de Andrea a não ser por essa série 

de véus que são as perspectivas alheias, masculinas, que, por sua vez, não deixam de 

acompanhar os vai-e-vens dessa personagem que se forma e circula publicamente em 

momentos de relativa emancipação feminina. Nesse sentido, não surpreende que O 

amante de Lady Chatterley figure como um livro-referência não só para Andrea, mas que 

apareça como um dos livros da moda: mais do que trazer descrições de atos sexuais, o 

romance de D. H. Lawrence o faz focalizando a “adúltera” Lady Chatterley e suas 

sensações – as quais, como vimos no trecho que selecionamos acima, não deixam de 

impactar Andrea. Desse modo, não é arbitrário que o romance britânico, escrito no final 

da década de 1920, torne-se célebre mundialmente sobretudo na década de 1960, quando 

o questionamento da ordem capitalista estabelecida no ocidente passa pela contestação 

da moralidade e de instituições burguesas, como o casamento, e pautas como direitos 

reprodutivos e sexuais das mulheres tornam-se questões de primeira ordem. 

No trecho de “Andrea” que selecionamos acima, o narrador não joga luz sobre a 

dimensão de luta política que envolve a emancipação dos corpos femininos; no caso, o 

que importa é justamente a dimensão abstrata da pauta política e sua transformação em 

consumo. A esta altura da narrativa, o narrador acompanha Andrea na década de 1950, 

 
137 A Festa, p. 54. 
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quando ela procura estabelecer-se em Belo Horizonte por meio de algum sucesso na 

esfera pública; insegura quanto a suas capacidades intelectuais, Andrea não se lança à 

leitura de O amante de Lady Chatterley pelas polêmicas que rodeiam a obra, mas por 

tratar-se de um livro da moda (ainda que o romance britânico tenha tocado no ponto fraco 

da personagem bovarista, que é o desejo de amar como uma heroína). Ao lado de O 

amante (...) o narrador justapõe as figuras de um poeta e de um cronista como também 

elementos da moda: “decorou versos do poeta da moda, frases inteiras do cronista da 

moda”. Percebe-se que, nesses últimos casos, não se trata de obras específicas que estão 

em voga, nem de linguagens individuais que constituem estilos caros a determinados 

autores138, mas das próprias pessoas do poeta e do cronista: poeta e cronista 

celebridades, poeta e cronista mercadorias. Aliás, o próprio desejo-motor de Andrea, 

desde jovenzinha – amar muito, como as heroínas (de livros? de filmes? de rádio 

novelas?) – já passa pela modulação mercantilizada da expressão dos sentimentos e 

desejos.    

Apesar da narrativa acompanhar Andrea durante algumas décadas de sua vida, 

o subtítulo do capítulo aponta para uma centralidade: “(garota dos anos 50)”. Como já 

comentamos, no sumário de A Festa cada capítulo é acompanhado de um subtítulo similar 

a este, que aponta para uma temporalidade específica do século XX – o ano de 1970 

aparece três vezes, em “Documentário (sertão e cidade, 1970)”, “O refúgio (insegurança, 

1970)” e “Luta de classes (vidinha, 1970)”; 1970 é também o ano da festa referida pelo 

título do romance. Tanto nestes quanto em outros capítulos, Ivan Angelo parece fazer um 

esquete da década fixada nos subtítulos, plasmando em cada narrativa determinadas 

tendências de época. No caso de “Andrea” a luz é jogada sobre a década de 1950, período 

que foi, como afirma o narrador da história, o período de “formação” da personagem, que 

deixou “nela para sempre a sua marca”139. Durante os anos 1950, além de inteirar-se sobre 

livros e poetas da moda, Andrea trabalha em um banco, encontra um namorado que se 

aproxima de seus desejos de “amar como uma heroína”, deixa-se “possuir por ele” para 

“completar a imagem de moça independente que o atraíra”, ainda que vivesse em “uma 

terra em que a donzelice é virtude necessária”. Depois de terminado o namoro, começa 

 
138 Para Jameson, “os grandes escritores modernos têm em sua totalidade se sobressaído pela invenção ou 
produção de estilos preferencialmente singulares: cite-se a frase longa faulkneriana ou o conjunto de 
imagens da natureza tão característico de D. H. Lawrence; cite-se o modo peculiar de Wallace Stevens 
empregar abstrações”. Tendo isso em vista, o crítico especula que “talvez a imensa fragmentação e 
privatização da literatura moderna – sua explosão em um bando de estilos privados e maneirismos distintos 
– prefigurem tendências mais gerais e profundas da vida social como um todo” (Op. cit., p. 18). 
139 A Festa, p. 57. 
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“sua psicoterapia (estava entrando na moda)”, muda de emprego, assumindo posição de 

cronista social no meio do jornalismo, aproxima-se de um grupo de jovens jornalistas a 

par dos principais temas do período e se envolve com o chefe da redação, um homem 

casado140. 

Ainda que a paráfrase das ações da personagem aponte tanto para o consumo de 

mercadorias da moda – da figura do escritor à psicoterapia – quanto para costumes 

modernos para uma mulher daquele tempo – liberdade sexual, trabalho na esfera pública 

–, Andrea aparece constantemente perdida141, às voltas com a “moça independente” que 

ela quer ser – nesse sentido, o narrador (interessado) imputa a Andrea uma natureza 

bovarista142. Em torno dos desejos da personagem, a partir da referida década de 1950, 

situa-se o olhar da sociedade mineira, mais especificamente de Belo Horizonte, onde ela 

passa a viver depois da temporada em Vassouras. Narrando o período de chegada de 

Andrea a Minas, o narrador, cujo estilo tem tônica jornalística, tendendo para a crônica, 

lança mão de uma série de estereótipos sobre os mineiros (franqueados, inclusive, pela 

robusta tradição literária do estado) para caracterizar aqueles que recebiam a jovem 

personagem:  

 
As primas de Belo Horizonte apresentaram a moça à boa gente mineira; gente 

delicada, sentimental, vagarosa, prestativa, envolvente, mítica, organizada, 

mesquinha, maldosa (...). [Andrea] Não entendeu nunca – em Minas, entender 

logo já é muito tarde (...). Os provincianos ouviam, comentavam cúmplices 

aquela vida de aventuras [inventada por Andrea] e a engoliam um pouco 

mais.143 

 
Tais características dos mineiros são reiteradas durante a narrativa, sobretudo o 

caráter provinciano da sociedade de Belo Horizonte (uma capital). O narrador também 

descreve reiteradamente os nascidos em Minas Gerais como “os prisioneiros das 

montanhas”. É o olhar da sociedade assim delineada pelo narrador que passa a julgar 

Andrea; ao longo de toda a narrativa, a interação da personagem com aqueles que a 

cercam é abordada por meio da metáfora do processo judicial:  
 

 
140 A Festa, p. 54-56. 
141 “Diziam no jornal que ela era muito burra e não sabia escrever. Andrea suspeitava do que falavam. O 
sintoma era quase físico: sentia-se desnorteada ao entrar na redação” (A Festa, p. 56). 
142 O filósofo Jules de Gaultier formula o conceito de bovarismo a partir da obra de Flaubert: “le pouvoir 
départir à l’homme de se concevoir autre qu’il n’est”. (apud HOSSNE, op. cit.). 
143 A Festa, p. 52. 
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Começaram, então, em 1953, o processo de Andrea. Não era mais a fascinante 

moça carioca: era alguém de quem sabiam coisas comprometedoras. Os 

depoimentos eram prestados ao ouvido, para não ofender a ré: delicadeza 

mineira.144 

 
Considerando o momento em que A Festa é escrito, e mesmo pensando no 

período de escrita do autor ficcional – depois de 1970, já que ele narra os episódios 

ocorridos com Andrea na festa de seu noivo –, a metáfora da sociedade que julga, que 

abrange imagens como as de depoimentos e de Andrea como ré, pode assumir contornos 

mais específicos, como se houvesse uma identidade entre os mecanismos da alta roda 

mineira em que Andrea é inserida e a dinâmica persecutória que se instala no Brasil a 

partir de 1964; ao longo de A Festa Andrea fará parte efetivamente do processo de 

investigação pela polícia sobre as relações entre os eventos ocorridos na Praça da Estação 

e a festa de que ela e tantos personagens do romance participam. O interrogatório pelo 

qual passa Andrea, narrado em “Depois da Festa”, constitui um dos momentos mais 

incômodos do romance, pela violência plasmada na representação. Contudo, “Andrea” 

não aprofunda, nem mesmo por paralelismo, as relações entre tais dinâmicas históricas e 

o julgamento moral engendrado pela burguesia mineira; na verdade, os momentos 

históricos, embora bastante referidos ao longo da narrativa, inclusive em seu subtítulo, 

aparecem despretensiosamente, quase de passagem, como temporalidades que contornam 

as buscas da sobrinha-neta de Emma Bovary. É o leitor interessado quem procura, em 

meio à forma despretensiosa pela qual “Andrea” é narrada, os nexos mais profundos entre 

trajetória da personagem e períodos históricos – movimentos que o leitor de A Festa terá 

de fazer constantemente: montar peças, relacionar os textos-esquetes.  

Voltando aos mineiros e a suas características culturalmente imputadas, algumas 

delas podem ser esmiuçadas historicamente. O provincianismo, referido várias vezes pelo 

narrador de “Andrea”, por exemplo. Em O desatino da rapaziada: jornalistas e escritores 

em Minas Gerais145, ainda que reponha, com a graça de cronista, alguns estereótipos sobre 

aqueles nascidos em Minas Gerais, Humberto Werneck não deixa de localizar 

historicamente as tensões entre tradição e modernidade que atravessam a história de uma 

capital como Belo Horizonte, fundada às portas do século XX como substituta da 

economicamente obsoleta Ouro Preto. Na década de 1920, enquanto capitais como o Rio 

 
144 Idem, p. 53. 
145 WERNECK, Humberto. O desatino da rapaziada: jornalistas e escritores em Minas Gerais. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992.  
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de Janeiro e São Paulo tinham, respectivamente, 1 milhão 160 mil e 580 mil habitantes, 

BH tinha apenas 55 mil. Nesse contexto, certo moralismo provinciano atravessa a 

sociabilidade da cidade mineira, inclusive no campo da cultura; Carlos Drummond de 

Andrade, que naquela década já escrevia artigos para o Jornal de Minas, rememora, bem 

mais tarde, em um dos volumes de Boitempo, as censuras que a Liga da Moralidade fazia 

aos filmes estrangeiros em cartaz no Cinema Pathé de BH. Werneck também assinala que 

até o início da década de 1930 os jornais mineiros não vingam, por falta de dinheiro, de 

público e até mesmo de uma vida política e cultural robusta que conferisse substância ao 

conteúdo de matérias146. A efemeridade dos veículos jornalísticos, que custavam a se 

firmar naquele momento, não deixa de apontar para a dificuldade de constituição de um 

espaço público de debate na jovem capital de Minas Gerais.  

A partir da década de 1940 as tensões entre provincianismo e cosmopolitismo se 

acirram em contexto mineiro; na proa das tensões está a figura de Juscelino Kubitscheck. 

Primeiramente como prefeito de Belo Horizonte e depois como governador de Minas 

Gerais, JK fará da terra das montanhas uma espécie de laboratório de seu projeto de 

modernização – central para a história do país – levado a cabo a partir de 1955, quando 

se torna presidente. Ainda no supracitado estudo, Humberto Werneck comenta como as 

novidades promovidas pelo “espírito irrequieto” de Juscelino feriam a sensibilidade dos 

conservadores, a ponto de nenhuma missa ser rezada na Igreja de São Francisco de Assis 

(concebida por Niemeyer e decorada por Portinari) durante quinze anos. Ainda assim, 

Kubitscheck tem certo êxito no que concerne à modernização da arquitetura e da cultura 

da capital, animando a “pasmaceira cultural belo-horizontina”. Ele promove, inclusive, 

algo como uma “semaninha de arte moderna”, trazendo para conferências e uma 

exposição artistas do Rio e São Paulo, como Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Sérgio 

Milliet e Caio Prado Jr. Pouco depois desse período, o historiador (conservador) Abílio 

Barreto caracterizou os empreendimentos de JK em Minas (sobretudo em BH) como um 

“modernismo moderado”. No que concerne a mudanças comportamentais, ainda segundo 

Werneck, é a partir da década de 1940 – portanto, do advento da política de modernização 

de Juscelino – que algumas mulheres, cuja integração na vida intelectual mineira era 

bastante escassa, começam a frequentar o espaço público com vistas a participação nos 

 
146 Idem, ibidem, p. 15-16. O poema de Drummond é “A difícil escolha” (Poesia completa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 2003, p. 1140). 
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debates, ainda que se restringissem aos cafés, evitando a todo custo os bares e o início da 

vida sexual antes do casamento147 . 

Como assinalamos, o narrador de “Andrea” afirma que a década de 1950 

corresponde aos anos de formação da personagem – isto é, o momento mais importante 

para a constituição de Andrea é aquele período em que a (contraditória) modernização do 

Brasil, de certa forma gestada e testada por JK em Minas Gerais, alcança o Estado e logo 

em seguida o país. A narrativa entrega ao leitor uma personagem que, a reboque das 

principais tendências mercadológicas consequentes da incipiente modernização 

desenvolvimentista, procura ela mesma modernizar-se. Um pouco mais tarde, no início 

da década de 1960, Andrea torna-se jornalista e aproxima-se de um grupo de colegas mais 

jovens do que ela:  

 
[Andrea] Gostava um pouco mais de um jovem escritor que colaborava no 

suplemento do jornal. Contava-lhe tudo, talvez com esperanças de 

personagem. 

Compreendia pouca coisa do que eles discutiam. Palavras desconhecidas, 

inquietantes, atravessavam a mesa do bar, ricocheteavam nas garrafas e em 

Andrea: infraestrutura, fenomenologia, estruturas bilaterais do verso, 

decassílabo, ontológico, estruturalista, transcendência, imanência. Falavam do 

fim do parlamentarismo, nas reformas de base, nos centros populares de 

cultura popular – e ela tentava apreender por que o isso-que-está-aí não podia 

continuar. (...). Sentia-se perturbada e feliz no meio da revolução. (...). 

Aprendia também frases como: a mulher não pode ficar marginalizada. Em 62, 

era uma de suas frases preferidas.148 

 
No início do trecho, o narrador evidencia que era confidente de Andrea – como 

sabemos, pode ser ele mesmo o jovem escritor. Quando ele revela que Andrea talvez lhe 

contasse tudo desejando ser personagem de seus textos, o leitor não pode deixar de pensar 

que o narrador é um tanto cafajeste: no trecho acima (e em outros) ele dá relevo à 

obtusidade da personagem, equiparando-a às garrafas da mesa em que as palavras 

ricocheteiam – isto é, como em um objeto, as discussões do período atingem Andrea, mas 

não a penetram substancialmente. Colado à perspectiva dela, o narrador reduz o 

vocabulário inteligente do processo social pré-1964 a uma justaposição vazia de termos, 

enfileirando-os como em uma prateleira de supermercado. Assim como ao longo de toda 

 
147 As expressões entre aspas são de Humberto Werneck (Op. cit., p. 128-130). 
148 A Festa, p. 57-58. 
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a narrativa, a relação de Andrea com a cultura e a política se estabelece sobretudo pela 

via do consumo, de maneira superficial.  

Cafajestismo do narrador à parte – e, a esta altura, vale destacar que adjetivar 

este ou outros narradores de A Festa como boçais ou cafajestes não passa por uma 

caracterização moral destes narradores, mas pela especificação de uma tendência 

estilística da época, de que trataremos adiante –, pode-se imaginar que a forma como 

Andrea se relaciona com as principais linhas de força do período histórico ultrapassam a 

espécie de desforra que Samuel, um voyeur apaixonado, executa ao descrever de tal modo 

a personagem. Já no pré-1964, a despeito da substancialidade das lutas sociais e artísticas 

que pautavam o país, plasmada, por exemplo, no combate dos cinemanovistas ao cinema 

industrial norte-americano e às tentativas de desaburguesamento estético engendradas 

pelos CPCs, a subsunção de tudo o que existe em mercadoria não poderia deixar de fora 

justamente tais pautas e seus produtos culturais. Vejamos, por exemplo, a edição de 6 de 

maio de 1963, do então progressista Jornal do Brasil, editado na cosmopolita cidade do 

Rio de Janeiro. Enquanto o caderno de cultura noticiava o sucesso de bilheteria do filme 

O Leopardo, de Luchino Visconti, e a viagem do cineasta Ruy Guerra “para o Nordeste 

a fim de iniciar a filmagem de Os fuzis”, o caderno dedicado ao público feminino 

recomendava os seguintes modos a uma moça que desejasse ser elegante:  

 
– Sentada ou de pé, mantenha-se sempre uma posição sóbria. Evite tamborilar 

com os dedos, coçar a cabeça ou dar suspiros.  

(...) 

– Procure estar sempre atualizada em política, esporte, modas e decoração. 

Uma mulher atualizada tem sempre uma palestra agradável e simpática.149 

 
Em pleno governo João Goulart, ex-vice de Juscelino, momento em que o debate 

público no Brasil é pautado pelo avanço, o jornal progressista editado em uma grande 

capital não se constrange em publicar um manual imbecilizante que visa a ensinar às 

mulheres o tolhimento de qualquer gesto que lembre sexualidade, como tamborilo de 

dedos ou suspiros, e nivela política a moda e decoração como atributos de uma mulher 

agradável, fato que dá a medida da centralidade dos assuntos políticos na vida nacional 

àquela altura, ainda que como pura exterioridade, como etiqueta comportamental. Nesse 

 
149 “Aprenda a ser simpática em 20 lições”. In: Jornal do Brasil, Revista de Domingo, 3 de maio de 1963, 
p. 13. Disponível em:  
https://news.google.com/newspapers?id=7lROAAAAIBAJ&sjid=X-4DAAAAIBAJ&hl=pt-
BR&pg=5029%2C1136473 (Acesso em 18/11/2021) 

https://news.google.com/newspapers?id=7lROAAAAIBAJ&sjid=X-4DAAAAIBAJ&hl=pt-BR&pg=5029%2C1136473
https://news.google.com/newspapers?id=7lROAAAAIBAJ&sjid=X-4DAAAAIBAJ&hl=pt-BR&pg=5029%2C1136473
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sentido, compreende-se não só o bovarismo de Andrea, criada na província carioca e 

formada em uma Belo Horizonte de tendências provincianas, mas também as 

caracterizações algo misóginas do narrador, que a coloca via de regra como uma 

consumista obtusa. 

Certamente, o excerto da coluna feminina do Jornal do Brasil expressa apenas 

uma das tendências daquele ano de 1963; como comentamos, da luta de classes à busca 

pela emancipação da mulher, naquele momento histórico, anterior ao golpe, estava dado 

o lastro que visava a efetivação material de tais pautas – aliás, é à possibilidade de 

efetivação que o golpe civil-militar de 1964 vem fazer frente. Porém, o 

desenvolvimentismo industrial engendrado pelo Estado, não obstante o seu possível 

progressismo pré-golpe, traz à baila a normalização da mercantilização total em um país 

que, até então, conhecia sobretudo a face dita atrasada da marcha do capitalismo mundial. 

O romance A Festa esforça-se em jogar luz sobre o aspecto da mercantilização, e não é 

apenas a subjetividade da personagem Andrea que é pautada sobretudo pelo consumo e 

pelo tratamento equivalente de objetos, fatos e pessoas qualitativamente distintos. O 

próprio Samuel, personagem no capítulo “Antes da Festa”, ao investigar os fatos 

ocorridos na praça da Estação a pedido do chefe de redação do jornal, relaciona-se com 

os nordestinos ali presentes estritamente pela via da caridade, que o narrador caracteriza, 

não sem ironia, como um ato cristão:  

 
Samuel vai ao bar, compra um litro de leite, pão, biscoitos, volta depressa ao 

cercado, chama o pai, a criança, a mão, dá-lhes tudo (...) o homem do bar se 

espanta satisfeito com aquele movimento inesperado; uma revolta cristã e 

irmanada que ninguém pode impedir, todos despertos naquele apressado fazer 

o bem, solidários, salvos, quem dá aos pobres empresta a Deus; Fé, Esperança 

e Caridade.150 

 
 

O impacto que a imagem do grupo desassistido provoca em Samuel, que sente 

pouco depois do ato de caridade que “alguma coisa (...) teria de fazer por aquela gente”151, 

sugere que o contato do repórter com a pobreza não é comum. Apesar da solidariedade 

despertada, Samuel não aparece em nenhum momento como uma personagem organizada 

politicamente, e até o dia do ocorrido na Praça da Estação uma de suas principais 

 
150 A Festa, p. 131. 
151 Idem, p. 133. 



 78 

ocupações era justamente observar a colega de trabalho Andrea. Aliás, é interessante que, 

como um dos crivos narrativos de “Andrea”, Samuel se autocaracteriza como um jovem 

escritor inteligente, mas em nenhum momento da narrativa ele busca configurar a sua 

geração de forma mais aprofundada, de maneira a opor à obtusidade de Andrea um 

delineamento mais positivado dos escritores e dos jornalistas; colado à perspectiva da 

moça, ao descrever o grupo de que em certa medida faz parte, novamente o narrador 

justapõe de forma nivelada elementos muito diferentes entre si:  

 
A atração que exercia sobre o grupo de jornalistas tinha alguma coisa de 

distância, glamour e sex-appeal das estrelas de cinema; a que sentia por eles 

vinha das coisas estranhas que sabiam. Parecia-lhe incrível que alguém 

pudesse saber ao mesmo tempo o que se passava no incompreensível reino do 

Laos, nos bastidores da prefeitura municipal, nomes e posições de tantos 

deputados, informações confidenciais sobre o presidente JK, além de 

futilidades artísticas e sociais. Tudo isso misturado com ironia, gargalhadas, 

chope, má educação, maldade152.  

 

Primeiramente, o narrador esclarece que a atração que o grupo sentia por Andrea 

não era engendrada por suas características propriamente pessoais, subjetivas, mas por 

características genéricas ligadas a valores da indústria cultural: glamour e sex-appeal de 

estrelas de cinema; em seguida, mais uma vez caracterizando Andrea como limitada 

intelectualmente, ele enumera todas as coisas estranhas que o grupo sabia. No parágrafo 

seguinte, o narrador esclarece que a descrição que citamos acima corresponde ao ano de 

1958: trata-se justamente do momento em que o autor factual de A Festa, Ivan Angelo, 

se inicia na vida jornalística e literária. No início dos anos 1960, inclusive, Angelo publica 

no Correio de Minas um diário secreto (ficcional) da modelo Christine Keller, à época 

conhecida por envolver-se com um membro do governo britânico153 – nesse sentido, não 

esqueçamos que a personagem Samuel também elaborou um diário sobre Andrea a partir 

das confidências que ela e outros lhe faziam. Há, pois, algo do autor factual na 

personagem de Samuel, assim como, ao longo do romance, autor ficcional e factual 

também se confundem em certos momentos; em “Antes da Festa”, aliás, uma das 

“anotações do escritor” indica que “o escritor seria, junto com Samuel, personagem 

principal da história que está escrevendo”154. Percebe-se, assim, que o jogo de espelhos 

 
152 Id., p. 56. 
153 Cf. WERNECK, op. cit., p. 162. 
154 A Festa, p. 117. 
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entre realidade objetiva e texto ficcional espalha-se por A Festa; de certo modo, Ivan 

Angelo cristaliza a sua própria geração e seu meio profissional nos capítulos de seu 

romance.  

Sabemos que um espelho não reflete tal e qual uma imagem real – um espelho 

comum inverte a imagem; outros podem produzir ainda diversas modificações e 

deformações. Quando afirmo que o autor factual de A Festa cristaliza a sua própria 

geração literária e meio profissional em seu livro não quero dizer que ele pretende fixá-

la de maneira laudatória, tampouco descrevê-la sem, digamos, modificá-la. Também não 

se trata, como já comentamos, da reposição frívola155 de técnicas do roman pur, de um 

limitado jogo que aborda estritamente representações de representações. Se há um tanto 

de mise en abîme em A Festa – e há –, a técnica é utilizada, articulada a outras, para 

investigar a geração literária colocada em perspectiva; para discuti-la, nem que para isso 

seja preciso tirar dela a relevância que teve factualmente: ainda em O desatino da 

rapaziada, Humberto Werneck caracteriza como “brilhante o grupo de que fizera parte 

Ivan Angelo”. Werneck nota, ainda, que o grupo em questão é bastante original em 

relação a gerações anteriores por conta de sua interdisciplinaridade, uma vez que literatos, 

cineastas, críticos, atores e artistas plásticos comunicavam-se intensamente156 – interação 

que, como sabemos, é uma das características mais fortes do cenário cultural brasileiro 

pré-1964.  

Quando Ivan Angelo aborda em A Festa a geração intelectual de que fez parte, 

investigando-a, relacionando a sua escrita com a realidade objetiva, o autor não deixa de 

acionar também uma tradição literária: em artigo sobre o romance Os novos (1971), do 

mineiro Luiz Vilela, que “conta a história de um grupo de universitários em Belo 

Horizonte, vivendo os impasses de escolhas novas, num país também em impasse”, 

Ariovaldo Vidal fala da “tradição mineira dos romances que misturam a crônica de grupo 

e a confissão do protagonista”157. Como exemplos de romances integrantes dessa 

tradição, Vidal menciona O amanuense Belmiro (1937), de Cyro dos Anjos, e Encontro 

Marcado (1956), de Fernando Sabino, este último bastante importante para a geração de 

Ivan Angelo. Ainda que o elemento confessional não apareça em A Festa, é inegável que 

há no romance a tradição de “crônica de grupo”, e o fato de Ivan Angelo pertencer a uma 

 
155 Aproveito o termo usado por Iumna Maria Simon no ensaio “A retradicionalização frívola: o caso da 
poesia” (In: Cerrados, nº 39, 2005, p. 212-224). 
156 Cf. WERNECK, op. cit., p.162. 
157 VIDAL, Ariovaldo. “A prosa de Luiz Vilela”. In: Literatura e Sociedade, nº 29, 2019, p. 153.  
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geração interrompida pelo golpe é elemento que incide sobre a forma como seu grupo é 

abordado.  

Nesse sentido, aliás, vale destacar que em A Festa não há propriamente uma 

personagem protagonista, ao contrário do que indica a afirmação do autor ficcional no 

capítulo “Antes da Festa” (como veremos adiante, o ponto de vista crítico não deve 

interpretar as afirmações desse personagem-autor em primeiro grau; elas são um tanto 

verborrágicas e até mesmo contraditórias). Escapando das convenções do gênero 

romance, não encontramos em A Festa um herói errante que engendra o enredo158, nem 

uma figura central a partir da qual contradições se cruzam e são expostas por meio do 

andamento da trama159. Não há um fio condutor como Lucien de Rubempré, nem uma 

trajetória esfacelada como a de Franz Biberkopf, tampouco as ambiguidades nada 

burguesas de um Macunaíma: quem engendra a ação em A Festa são os próprios buracos 

do enredo, ou melhor, são os movimentos de preenchimento das lacunas daquele que se 

propõe a ler o romance. Uma ação mais ou menos orgânica em A Festa só é possível 

quando nos propomos a tentar compreender os contos relacionando-os uns aos outros. 

Empreendendo tal leitura ativa, que deve preencher elipses para que uma ação não só 

avance, mas se forme, nenhuma personagem – Marcionílio, Samuel, Andrea ou o autor – 

sustenta a função de proa do andamento narrativo. As personagens, relacionadas a uma 

década distinta a cada capítulo, aparecem e desaparecem, e pouca luz é jogada sobre suas 

subjetividades. Há em A Festa uma vontade de abordar aqueles artistas, intelectuais e 

profissionais liberais, personagens reunidas na festa do artista plástico Roberto Miranda 

em 1970, configuradas a partir da realidade objetiva, há uma vontade de abordar tais 

figuras de forma coletiva; de auscultar o destino de uma classe – de certa pequena 

burguesia, sobretudo – sem a mediação da subjetividade burguesa, a qual Ivan Angelo 

expulsa de seu romance como instância reveladora de alguma verdade; quando a 

formação dos indivíduos aparece, ela é narrada de maneira problematizada e representada 

por meio de vários véus, como no caso de Andrea.  

Certamente, a caracterização da classe média ligada ao mundo das letras e das 

artes em A Festa indica falta de autocomplacência por parte do autor factual, o que não 

constitui exatamente um ajuizamento crítico do romancista sobre determinada geração. 

A forma como Andrea e mesmo o grupo de jornalistas do qual ela se cerca é construído 

 
158 Cf. ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2006.  
159 LUKÁCS, G. “Narrar ou descrever”. Op. cit., p. 83. 
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– ela, consumista e intelectualmente limitada, eles, abordados de maneira superficial – 

são antes um resultado, uma maneira de representar esteticamente uma geração 

interrompida por um corte, corte que contamina a forma do romance e faz do espaço 

literário, mesmo que à revelia, um espaço invadido pela nova configuração do país que o 

golpe veio inaugurar. Se os leitores de A Festa mantêm-se a certa distância tanto de 

Marcionílio quanto de Andrea e de outras personagens do grupo, distância estabelecida 

pelos recursos estilísticos de que a construção do romance lança mão, se de uma maneira 

geral os intelectuais e a pequena burguesia são delineados de modo a ressaltar suas 

limitações, não se trata de um ajuizamento da perspectiva autoral sobre determinado 

grupo, de um ajuizamento que nivelaria os “erros” dos diversos agentes envolvidos nos 

processos históricos do Brasil daqueles tempos.160. A configuração do romance A Festa, 

finalizado em um período em que o processo de abertura política começava a se esboçar, 

olha para o passado recente e não deixa de deformá-lo para melhor compreendê-lo – ainda 

que do romance não emerja nenhum herói (Marcionílio, talvez? Mas já analisamos o 

modo enviesado de composição da personagem, que atua como um fantasma), ninguém 

será poupado pela varredura a sangue de qualquer espectro de progressismo.  

Dessa forma, o romance não figura como um espaço seguro de “acolhida à dor” 

de vítimas da ditadura; “a história dos vencidos” não “continua se fazendo” em páginas 

onde a “memória é resguardada para exemplo e vergonha das gerações futuras”. O 

romance não é “documento do horror” 161; o horror é um dos elementos com que a forma 

trabalha. A Festa se equilibra na corda bamba dos últimos momentos do romance como 

 
160 É o que faz, por exemplo, o romance contemporâneo K., de Bernardo Kucinski. No referido romance, 
certas estratégias da resistência armada contra a ditadura são equiparadas ao modo de funcionamento do 
Estado ditatorial. Como exemplo, cito trechos de uma carta da personagem Rodriguez, dirigida à 
organização em que milita: “A coisa religiosa, de ‘dez vidas eu tivesse dez vidas eu daria’. No fundo, 
entramos no jogo da ditadura de nos liquidar a todos (...). Até na Justiça capitalista, quando não há 
unanimidade não se condena à morte. Vocês condenaram sem prova, sem crime tipificado. Incorporaram o 
método da ditadura; até a linguagem da polícia (...). Incorporaram o método do terror da própria ditadura” 
(KUCINSKI, Bernardo. K: relato de uma busca. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 164-166). No 
artigo “Um romance entre o destino e a história”, que escrevi em parceria com Adeline Vassaitis acerca de 
K., afirmamos: “a insubmissão daqueles que se organizaram contra a ditadura jamais se configurou como 
idealismo abstrato cujos fundamentos se perdem diante da repressão; foram, antes, tentativas de combate a 
um Estado burguês que, diante dos limites democráticos à acumulação capitalista, não hesita em instalar 
uma ditadura para represar outras formas de organização da sociedade e discipliná-la como um todo (...). 
As várias vozes presentes na obra [K.] sinalizam uma vertente de apreensão de um processo histórico por 
meio do andamento da ficção, mas a forte verve trágica do livro, atravessada de ódio pelo Estado (encarnado 
na figura de Fleury) e de ressentimento pelas organizações de esquerda, não permite ver uma instância 
maior que dá sentido (sombrio) à marcha da ditadura: a acumulação de capital. Aliás, em K. há algum 
desejo de que a vida burguesa continuasse normalmente, não fosse a repressão” (In: LIMA, Gabriel dos 
Santos (org.). Estudos do romance brasileiro no século XXI. Porto Alegre: Editora Fi, 2021, p. 13-34). 
161 DALCASTAGNÉ, Regina. O espaço da dor: o regime de 64 no romance brasileiro. Brasília: Ed. UnB, 
1996, p. 25. 
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espaço de descoberta e interpretação; se a narrativa configura uma geração de intelectuais 

consumistas e sem lastro substancial com as lutas do tempo, ou se aborda personagens 

como Marcionílio ou o estudante Carlos de maneira extremamente mediada, é porque 

algo no processo histórico brasileiro é rompido e, consequentemente, novas formas de 

estar no mundo são produzidas, formas pautadas pela mercantilização total da vida e pela 

destruição daquilo que se entendia por sociedade162. 

Finalizado em 1976, o romance A Festa, cuja fatura entrega certa compreensão 

do caráter frágil da abertura política anunciada e que ainda levaria uma década para se 

efetivar, não só esboça personagens que são resultado da cisão histórica que incide sobre 

o país em 1964, mas, em narrativas como “Andrea”, lança um olhar crítico para processos 

sociais anteriores ao golpe, como a investigar o seu quinhão de ingenuidade e ilusão. Tais 

termos – ingenuidade e ilusão – são empregados por Roberto Schwarz acerca de certa 

esquerda progressista pré-1964; no caso, o crítico analisa a autobiografia de Caetano 

Veloso, Verdade Tropical (1997), a qual considera “uma história do tropicalismo e uma 

crônica da geração à volta de 1964”163. Ao longo da análise, o crítico encontra em certos 

traços da personalidade do Caetano Veloso da década de 1960 tendências do  

 
momento brasileiro do pré-golpe, quando durante algum tempo pareceu que as 

contradições do país poderiam avançar até o limite e ainda assim encontrar 

uma superação harmoniosa, sem trauma, que tiraria o Brasil do atraso e seria 

a admiração de todos.164 

 

Adiante, o crítico argumenta que o clima eufórico que pairava sobre boa parte 

do país daquele momento advinha de certa articulação entre intelectuais, artistas, 

estudantes e até mesmo integrantes do governo que, no entanto, encontravam-se em 

 
162 Cf. FERNANDES, Florestan. “Notas sobre o fascismo na América Latina”. In: Poder e contrapoder na 
América Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 13-34. 
163 SCHWARZ, Roberto. “Verdade tropical: um percurso do nosso tempo”. In: Martinha vs. Lucrécia. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 52. Reconhecendo a riqueza das discussões empreendidas por 
Caetano em sua autobiografia, Schwarz alerta ainda no início de seu ensaio: “a altura da visão de Caetano 
não é estável, sempre ameaçada por descaídas regressivas. Volta e meia a lucidez cede o passo a 
superstições baratas, à mistificação despropositada do Brasil, à autoindulgência desmedida, ao 
confucionismo calculado. Em passagens tortuosas e difíceis de tragar, a ditadura que pôs na cadeia o próprio 
artista, os seus melhores amigos e professores, sem falar no estrago geral causado, é tratada com 
complacência, por ser também parte do Brasil – o que é uma verdade óbvia, mas não uma justificação. O 
sentimento muito vivo dos conflitos, que confere ao livro envergadura excepcional, coexiste com o desejo 
acrítico de conciliação, que empurra para o conformismo e para o kitsch. Entretanto, como num romance 
realista, o acerto das grandes linhas recupera os maus passos do narrador e os transforma em elementos 
representativos, aumentando a complexidade da constelação” (Idem, ibidem, p. 57).  
164 Id. ibid., p. 65.  
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grande medida “à distância das pressões do grande capital”; nesse sentido, Schwarz 

caracteriza tal ensaio de “possibilidades socialistas” como uma “recombinação 

extramercado”, que empreende suas hipóteses “quase como se o capital não existisse”165. 

Ainda sobre o período, debruçado sobre as rememorações de Caetano acerca do 

progressismo provinciano que naquele período atravessava Santo Amaro da Purificação, 

a pequena cidade do recôncavo baiano em que o compositor nasceu e se criou, Schwarz 

afirma que  

 
O golpe de Estado em seguida iria demonstrar que esse provincianismo 

tolerante com a inovação e a reforma, mesmo onde elas tocavam a questão da 

propriedade, não era a regra geral no país, o que não quer dizer que não 

existisse. Tomando distância, digamos que naqueles casos anteriores a licença 

de experimentar vinha de cima: a família Veloso, Santo Amaro, a Reitoria e, 

mais longe, o próprio Estado desenvolvimentista, não se identificavam mais à 

ordem retardatária (...). A cor política dessa inesperada abertura para a 

modernização (...) era definitivamente anticapitalista, numa veia de pequena 

classe média, talvez mais moral que política. (...). Esse clima de opinião 

provinciano e esclarecido, para o qual o socialismo seria razoável e o 

capitalismo um erro, clima que hoje a muitos parecerá de outro planeta, não 

chegava a ser majoritário. A sua amplitude entretanto era suficiente para dar a 

ilusão de que ele representava a tendência real das coisas.166 

 

Ainda que Belo Horizonte não seja Santo Amaro, podemos voltar a pensar, 

suspendendo um pouco as especificidades das “províncias” em questão, nas interações 

entre provincianismo e cosmopolitismo que marcam a história da capital mineira, e a 

forma como elas aparecem em “Andrea”, fruto de um olhar mais desconfiado (do que o 

de Caetano), localizado na década de 1970. Como vimos, as tentativas de Andrea de ser 

uma mulher moderna aparecem na narrativa quase sempre de forma postiça, e mesmo 

quando pensamos que um dos escritores de sua biografia é um apaixonado algo 

ressentido, lembremos que ele também não se esforça para falar de seu próprio grupo de 

forma mais aprofundada. “Andrea” é uma das narrativas do romance em que a festa que 

dá título à obra aparece brevemente – mantendo o sistema de alusões do livro, o evento é 

introduzido pelo narrador como uma “festa cheia de gente conhecida”. Em uma 

 
165 As expressões entre aspas que emprego em minha paráfrase são todas de Roberto Schwarz e encontram-
se na página 67 do ensaio supracitado.  
166 Id. ibid., p. 66. 
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“brincadeira de nostalgia dos anos 60” – imaginada pela personagem reacionária Jorge 

em outra narrativa do romance, “O refúgio” –, Andrea é submetida a um “jogo da 

verdade”. É curioso notar que a festa se passa no ano de 1970, e, no entanto, a década de 

1960 já é encarada como objeto de nostalgia, índice de que os padrões de consumo e 

mesmo os momentos históricos daquela década se mostravam como algo do passado. Não 

surpreende, assim, que nesse jogo da verdade – imaginado, repito, por uma personagem 

reacionária, denunciador e machista, que não obstante participava da festa de um grupo 

aparentemente progressista – Andrea seja facilmente despida de todos os seus valores de 

“mulher moderna”: é sexualmente limitada, não dispõe de meios financeiros, não é uma 

intelectual relevante, é mal resolvida quanto a sua idade e seu relacionamento 

aparentemente bem-sucedido com um artista é de fachada167. Da nostalgia dos anos 1960 

passa-se para o desmanche de suas ilusões – comportamentais, no caso. Diante da 

humilhação pública, Andrea tem de deixar Belo Horizonte. Ela torna-se uma figura 

intolerável, com quem não se pode conviver publicamente, não exatamente por ter sido 

revelada a farsa de seu comportamento pretensamente moderno, mas por ele ter sido 

confirmado: na busca pela independência e sobretudo pelo prazer, Andrea tornou-se uma 

moça “desfrutável”. No caso, um possível “provincianismo tolerante” dá lugar a um 

provincianismo franco – se, antes do golpe poderia haver alguma disputa entre as duas 

instâncias, em 1970 o vencedor do atrito é de antemão conhecido168. 

Pode-se dizer que a Andrea-garota-dos-anos-1950 busca, em seu bovarismo, 

fazer coincidir seus desejos de consumo com sua postura, digamos, verdadeira; depois do 

golpe, o caráter postiço de suas ações se intensifica, e mesmo o golpe de 1964 aparece 

como algo que lhe retira a possibilidade de glamour: “se Jango não tivesse caído ela 

estaria em Roma”169 enuncia o narrador, retomando uma fala da moça dita por ocasião de 

sua volta a Minas Gerais depois de uma temporada no Rio de Janeiro. É possível entender 

muito do modo como a trajetória de Andrea é configurada, quase sempre destacando a 

sua frivolidade, a qual não deixa de contaminar o grupo que a cerca, não apenas se 

 
167 A Festa, p. 60.  
168 Roberto Schwarz nota como no pré-golpe “os sentimentos arcaicos da pequena burguesia” são 
mobilizados politicamente: “Tesouros da bestice rural e urbana saíram à rua, na forma das ‘Marchas da 
família, com Deus pela Liberdade’, movimentavam petições contra divórcio, reforma agrária e 
comunização do clero (...). No pós-golpe, a corrente da opinião vitoriosa se avolumou, enquanto a repressão 
calava o movimento operário e camponês. Curiosidades antigas vieram à luz, estimuladas pelo inquérito 
policial-militar que esquadrinhava a subversão: __ O professor de filosofia acredita em Deus? __ O senhor 
sabe inteira a letra do Hino Nacional? __ Mas as meninas na faculdade, são virgens?” (“Cultura e política, 
1964-69”. Op. cit., p. 70). 
169 A Festa, p. 58.  



 85 

pensarmos nas instâncias narrativas que organizam o texto – Samuel, a personagem do 

autor, o narrador-organizador de A Festa – mas também levando em consideração o 

momento de escrita e publicação factuais do romance. Em “Andrea”, além da personagem 

principal, profissionais liberais, intelectuais e artistas (inclusive aqueles que estão 

implicados na narração da história) são revestidos de superficialidade, como se não fosse 

possível apanhar neles nada de substancial, nenhum lastro que estabeleça nexos entre suas 

posturas, paixões e hábitos de consumo a uma tentativa de mudança da práxis. Sobre o 

grupo representado, que envolve personagens das décadas de 1950 e 1960, todos 

marcados pela cisão do golpe no momento em que a narrativa se desenrola, recai o olhar 

de quem escreve já nos anos 1970, que tem de conviver com 

 
o esvaziamento político, a imobilização dos projetos de transformação, 

assistindo, sem nenhuma esperança, nem ilusões, os efeitos da modernização 

acelerada. As discussões de ordem cultural e artística passam a ser 

redimensionadas pelos meios de comunicação, e a indústria cultural, cada vez 

mais organizada, estipula critérios rígidos de atuação no mercado.170 

  

No fim das contas, “Andrea” não deixa de recuperar uma tradição de choques 

entre os anseios de uma personagem feminina e a realidade; trazendo novamente à tona 

Emma Bovary, Saad Hossne nos mostra como a personagem de Flaubert forja um destino 

em sua imaginação não apenas a partir da leitura de romances, mas também de “pratos 

pintados, livros de prendas, músicas”171 – isto é, a partir de uma série de mercadorias que 

procuravam refrear os ideais de liberdade despertados em 1789. De forma crítica, Flaubert 

delineia a distância entre os ideais de uma mulher que visa a manter o status quo forjado 

por uma tradição cultural e as possibilidades de concretização de tais ideais. Nesse 

sentido, Saad Hossne afirma que  

 
Emma vive com a imaginação, através dela e por ela. É dela que vem toda sua 

dor e toda sua vitalidade (...).   

De um lado, Emma considera a ilusão sua maior riqueza. Ilusão que (...) é 

forjada no âmbito da literatura. De outro, Emma nunca chega a questionar a 

desigualdade sexual. Tal configuração leva-me a considerar a possibilidade de 

que a ilusão, em Madame Bovary, vincula-se a uma tentativa de concretização, 

 
170 SIMON, Iumna Maria; DANTAS, Vinicius. “Poesia ruim, sociedade pior”. In: Novos Estudos CEBRAP, 
nº 12, jun. 1985, p. 52. 
171 HOSSNE, Andrea Saad. “Em busca de Emma Bovary”. Op. cit., p. 20. 
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em forma mais realista e próxima da humana, da personagem feminina de 

romance e à representação da impossibilidade dessa concretização. Ela é o 

malogro cabal da heroína do romance existente até o momento e do ideal que 

a desenhou, prova de que essa personagem é uma construção artificiosa e 

irrealizável.172 

 
A partir das considerações da crítica, podemos acrescentar que a imaginação de 

Emma, que pauta as suas tentativas de viver, é forjada por um padrão de consumo; Emma 

é, de fato, “o malogro cabal da heroína do romance” e também é o malogro cabal de 

alguém que procura viver de acordo com o que é pautado pelas mercadorias – àquele 

tempo, como mostra Saad, as consumidas por Emma vão no sentido de uma Contra-

Ilustração visando a manutenção da burguesia como classe dominante173. Buscando a 

vida emocionante prometida pela mercadoria-romance, Emma encontra uma realidade 

cuja expressão é tão plana quanto o rosto das personagens de Manet. Não nos 

esqueçamos, aliás, de que Emma Bovary é bastante consumista não apenas no que 

concerne a produtos culturais, e as relações que ela estabelece com diversas mercadorias 

incidem profundamente sobre seus sentimentos: estamos diante de mais um aspecto 

daquilo que Lukács identificou tão certeiramente nas justaposições de Flaubert, isto é, da 

forma de um romance moldada em grande parte por uma sociedade reificada e desiludida 

no que concerne às possibilidades revolucionárias174.  

Mutatis mutandis – a começar pela existência e alcance da indústria cultural nos 

anos 1970 –, a personagem de Ivan Angelo é presa de ilusões similares as de Emma: um 

ideal de mulher, moderna, no caso de Andrea. Esta “garota dos anos 50” situa-se distante 

de nós, os leitores, envolta por uma série de mediações, o que não impede que 

acompanhemos o processo em que ela é despida de seu bovarismo, torna-se nada e tem 

de deixar Belo Horizonte. Adiante, em outro capítulo do romance, Andrea será vítima de 

uma violência similar por parte do Estado, ainda que muito mais intensa. O escritor 

(factual), por sua vez, ainda que em outro século e em outro continente, também procura, 

 
172 Idem, ibidem, p. 20. 
173 Id. ibid. p. 18. Para Ian Watt, a “concentração do romance na experiência privada e nas relações pessoais 
evoluiu ligada a uma série de paradoxos. É paradoxal que a mais poderosa identificação vicária do leitor 
com os sentimentos de personagens fictícias que a literatura já presenciou se devesse justamente à palavra 
impressa, o meio de comunicação mais impessoal, objetivo e público. É ainda mais paradoxal que o 
processo de urbanização levasse, nos subúrbios, a um estilo de vida mais recluso e menos social que nunca 
e, ao mesmo tempo, ajudasse a produzir uma forma literária preocupada menos com o aspecto público da 
vida e mais com o privado. E também é paradoxal que essas duas tendências se reunissem para que o gênero 
literário mais realista pudesse subverter a realidade psicológica e social mais completamente que qualquer 
forma anterior” (WATT, I. A ascensão do romance. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 218).  
174 Cf. LUKÁCS, G. “Narrar ou descrever”. Op. cit.  
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por meio de seu romance, investir criticamente contra uma sociedade reificada e 

desiludida quanto a possibilidades revolucionárias. Porém, justamente por causa do 

século e do continente, a forma crítica engendrada em A Festa não deixa de ser um epílogo 

das potencialidades do romance em uma época em que a ideia de um país integrado cede 

lugar, definitivamente, ao vale tudo da franca acumulação primitiva.  

 

6. Esquerda em liquidação 
 

 
Os dois últimos capítulos do romance que estamos estudando – “Antes da Festa 

(vítimas dos anos 60)” e “Depois da Festa (índice dos destinos)” – enfeixam a obra, 

conferindo-lhe totalidade e alguma organicidade. “Antes da Festa” é pautado pelo 

procedimento da montagem e, consequentemente, pela justaposição de diversas 

perspectivas, mais especificamente as das personagens que se preparam para ir à festa de 

Roberto Miranda em 1970. De forma não-cronológica e bastante fragmentada, 

recuperando em grande medida os ecos cinematográficos do capítulo “Documentário”, 

“Antes da Festa” apresenta uma série de breves cenas que contêm diálogos, narrações em 

terceira pessoa, além das “anotações do escritor”, estas últimas sempre entre parêntesis e 

em itálico; como descrevi em outro momento deste trabalho, cada cena (excetuando as 

anotações do escritor) é precedida por uma indicação em negrito, onde constam local e 

hora da situação representada. Na maior parte das vezes, trata-se de locais que existiram 

(alguns ainda existem) factualmente em Belo Horizonte, muitos frequentados por 

profissionais liberais, geralmente ligados ao mundo das letras. Além de focalizar debates 

de ideias e a preparação para a festa sobretudo em bares e restaurantes, o capítulo também 

acompanha o trabalho jornalístico investigativo da personagem Samuel, que procura 

esclarecer os fatos ocorridos na Praça da Estação – tudo nos é apresentado de maneira 

não-cronológica, vale repetir. Porém, uma vez que o leitor está munido dos locais e 

horários de cada cena, indicados no início de cada uma, ele pode tentar organizar os 

excertos e reconstituir cronologicamente a noite embaralhada pela composição do 

capítulo, mesmo que lentamente, à medida que a leitura avança. 

Embora possamos acompanhar mais de perto os artistas, intelectuais e o próprio 

autor do (de um) romance em “Antes da Festa”, há no capítulo um movimento similar ao 

que observamos em “Andrea”, no sentido de que se joga luz sobre certos limites da 

geração de escritores representada. No caso de “Antes da Festa”, a representação de tais 

profissionais liberais é envolta por uma forte tônica paródica: nos debates travados em 
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diálogos e nas anotações do escritor há mais emulação do que propriamente debates e 

anotações, além de certo “impulso satírico”175 na composição.  

Vejamos, por exemplo, uma das anotações do escritor. Como em tantas outras 

presentes no capítulo, nela a personagem toma nota de um projeto artístico, no caso uma 

peça:  
(Anotação do escritor:  

Teatro.  

   Um homem sozinho. Gravadores, vozes, slides, cinema, 

discos, jornais, televisão. Ele contracena com os meios de comunicação. É ele 

quem constrói prédios, joga na bolsa, passa fome na rua, protesta contra isso-

que-está aí, apoia isso-que-está-aí, denuncia os amigos, faz arte, detesta arte, 

governa, é um simples funcionário de cartório (...). // Escrever até 30.1.69 e 

mandar para o concurso do Serviço Nacional do Teatro.)176 

 
O segmento imediatamente seguinte traz uma conversa do escritor com uma outra 

personagem do meio literário, em que um projeto também é apresentado:  
 

Bar e Restaurante Lua Nova 

19h45m 

 

 __ É sério, olha aqui: com um tema desses eu posso fazer um corte 

crítico em trinta anos de vida brasileira. 

 __ Corte crítico é muito bom, hem? 

 __ Olha aqui: um cara acorda trinta anos depois, quer dizer, passou 

trinta anos com amnésia, vivendo como se fosse outra pessoa. Quando ele 

acorda, volta a ser o que era trinta anos atrás. E o romance é toda essa surpresa 

dele com os acontecimentos, está me entendendo? É um negócio meio 

simbólico. Esse homem representa todo o homem brasileiro. Amnésia é a 

alienação, porra. Eu já tenho na cabeça até os capítulos (...).177  

 

Os dois segmentos são mais extensos do que os trechos que selecionei acima; 

sobretudo as partes em que o escritor apresenta seus projetos são mais longas. As duas 

apresentam ideias ligadas aos debates da época – meios de comunicação, personagens 

alegóricas pelas quais passam diversas contradições, alienação, “vida brasileira” – este 

último termo não é apenas caro à época, mas há muito pautava a reflexão daqueles que 

 
175 A expressão é de Jameson, no supracitado “Pós-modernidade e sociedade de consumo”. Op. cit., p. 17. 
176 A Festa, p. 110. 
177 Idem, ibidem. 
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se relacionam com a dimensão formativa do país de algum modo. Porém, mais do que 

procurar comentar ou interpretar os projetos da personagem do escritor, o que seria um 

trabalho de Sísifo, já que suas anotações são muitas, abordam muitos termos e assuntos e 

nem sempre vão em um mesmo sentido, pode-se notar algo sobre sua forma: há certa 

megalomania nos projetos, uma vontade de abarcar elementos diversos da “vida 

brasileira” de uma só vez. Tanto na peça quanto no romance, um só homem representaria 

“todo o brasileiro”, muitas contradições sociais, perspectivas e temporalidades. É certo 

que abordagem da totalidade social e personagens alegóricas são há muito características 

de obras artísticas – o romance realista e o cinema da década de 1970 que o digam. Porém, 

apresentados em “Antes da Festa” sob forma de projeto, ou melhor, de projeto de projeto 

(em anotações, em diálogos), as obras virtuais adquirem um aspecto pueril. No primeiro 

caso, a ambição do projeto de peça é concluída com a anotação pragmática de um prazo: 

o autor deve escrevê-la até determinada data para enviá-la a um concurso do “Serviço 

Nacional do Teatro”, órgão estatal vigente à época, hoje correspondente à FUNARTE. 

Em suas anotações, o escritor não crê que a dimensão crítica da obra que planeja será 

limitada pelo Estado ditatorial, pelo contrário, ele conta com o próprio Estado para 

efetivar sua obra. Ao emular uma anotação de escritor, o autor factual de A Festa emula 

também, ironicamente, a cooptação dos intelectuais a que nos referimos ao longo deste 

trabalho (ou uma cooptação virtual, no caso).  

Há muitas outras “anotações do escritor” em que projetos de obras são 

apresentados, inclusive referentes à composição de A Festa. A personagem do escritor, 

inclusive, é uma das personagens que irá à celebração de Roberto Miranda, cuja 

preparação é acompanhada no capítulo que estamos discutindo. Há algumas anotações 

mais longas em que a diversidade de projetos e de referências se intensificam. A seguir, 

seleciono trechos de uma delas:  

 
  (Anotação do escritor: 

  O papel está na máquina há uma hora e meia, branco até eu 

começar a escrever esta carta aberta a quem interessar possa – porra, porra, 

porra. Eu pus o papel na máquina para começar novamente a escrever O 

Judeu Refratário e não consigo tirar nada de mim. Porra. Gostaria de dar uma 

porrada no meu superego. Preciso entender direito o que é que me impede. 

Hipótese um: medo de crítica e eu disfarço com escrúpulos de escrever um 

livro inútil. Hipótese dois: o ambiente rarefeito de liberdade me inibe, inibe 

todo mundo, e escrever virou uma bobagem sem importância (...). // Ofereço 
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a quem quiser algumas ideias, tudo de graça senhores, porque o autor se sente 

incapaz de resolver alguns problemas pessoais. Oferecimento ao senhor 

Glauber Rocha: argumento para um grande filme épico alegórico em que os 

personagens são um gladiador, Cristo, Billy the Kid, um astronauta, um 

cangaceiro, um samurai (...). E esta, quem aceita? o sujeito que ia com o 

fetozinho de um aborto numa caixa de sapatos, aborto natural da mulher dele, 

ia levar para enterrar, e esqueceu no balcão da padaria e então – ah, grande 

Borges, quem sabe esta lhe serve? (...). // E esta aqui, algo para Hitchcock, 

talvez: o título poderia ser O Desafio. Ou o Duelo. Um sujeito muito elegante, 

fino, coloca uma carta no correio. Corta. Letreiros, música, a carta viajando 

através da burocracia dos correios, até chegar às mãos do destinatário, o 

chefe de polícia (...). 178 

 

Ainda que a seleção que fiz do texto altere a coesão do original – depois de 

enumerar as hipóteses de travamento de sua escrita, a personagem do autor resolve 

oferecer algumas ideias de obras para outros artistas –, a anotação assume, no geral, uma 

tônica de associação livre; as ideias parecem jogadas no papel sem muita meditação, 

sobretudo à medida que o texto avança. Aliás, as dificuldades que o autor tem para 

efetivar a escrita de O Judeu Refratário são índice de suas ambições artísticas: ele 

menciona este projeto de obra diversas vezes nas anotações, conferindo-lhe destaque, 

mas, conforme o que estamos vendo, o momento histórico o inibe de efetivá-la. A 

personagem tem consciência de que o momento em que se encontra é turvo, uma 

encruzilhada histórica, o que incide sobre a criação. Ainda no campo da ambição, o 

escritor oferece suas ideias a grandes artistas, como Glauber Rocha, Jorge Luis Borges e 

Alfred Hitchcock e, em um primeiro momento, poderíamos pensar que ele as tem em alta 

conta, ou que imagina um destino notável para elas. 

No entanto, o destino das ideias é, nesta anotação mais longa, balizado pelo tom 

de desabafo autodepreciativo que o texto traz; na verdade, ao oferecer virtualmente 

projetos de projetos de obras que surgem em sua cabeça a artistas consagrados, a 

personagem do escritor parece olhar para a tradição cultural de maneira derrisória. No 

que concerne à composição objetiva, na anotação emulada exposta acima a dimensão 

satírica da paródia adquire contornos um pouco mais agressivos, isto é, o estilo das 

anotações mais breves é radicalizado, tornado vertiginoso, excessivo e verborrágico. 

 
178 Idem, p. 123-124. 
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Além da que selecionei acima, há ainda uma outra anotação do escritor deste tipo, “em 

transe”, ao longo de “Antes da Festa”179. 

Como comentamos, a personagem do autor não aparece apenas em suas 

anotações, ele é também uma das personagens que figura nos diálogos de “Antes da 

Festa”, inclusive é um dos convidados da celebração. Em diversas ocasiões, essa 

personagem se vê às voltas com a “situação brasileira” – o termo aparece dessa maneira 

no romance, quando a personagem do escritor conversa com um autor de uma geração 

anterior, Esdras; o primeiro, mais uma vez, fala de suas hesitações para escrever O Judeu 

Refratário, temendo abordar um assunto que não se conectasse com o momento do país. 

Nesse diálogo, novamente a tradição literária ocidental aparece de forma derrisória na 

boca do escritor, e a tradição brasileira de pensamento figura do mesmo modo na 

perspectiva de Esdras:  

 
__ (...) Sabe lá se não vão encher o saco porque tem outras inquietações, coisas 

mais próximas e que por isso mesmo tocam mais, e parar no meio o outro 

assunto, como esse do judeu? Esse negócio de judeu parece aquelas coisas do 

tempo do Sartre.  

__ Os latino-americanos estão escrevendo até sobre coisa nenhuma, são 

homens do mundo, e vocês aqui, no Curral d’el Rey, querendo explicar a 

situação brasileira. Ô saco.180 

 

Percebe-se, assim, que as relações da literatura com a sociedade brasileira são 

importantes para a personagem do escritor e seu entourage. Como a modernização 

empreendida pela ditadura militar desidentifica definitivamente a formação da literatura 

da formação do país, tanto a personagem do autor, com seus projetos de projetos e 

abordagem rebaixada da tradição literária, quanto o autor factual, que lança mão de uma 

tônica paródica também aqui, em “Antes da Festa”, apontam para a perda de lastro de 

uma literatura que não pode desejar ser alguma coisa além de mercadoria. No capítulo 

que estamos acompanhando, anotações de um romancista e debates literários são 

representados parodicamente como formas do passado, como infecundo palavrório. 

Nesse sentido, há um movimento similar ao de “Andrea”: quando o autor factual 

configura personagens ligadas ao mundo das letras e das artes de modo a enfatizar suas 

limitações, ele o faz tendo em vista seu tempo histórico; no caso específico de “Antes da 

 
179 Id., p. 119.  
180 Id., p. 122. 
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Festa”, parodiar é uma forma de representar seriamente: projetos literários pueris, debates 

de ideias superficiais, verborragia e outros elementos ligados à maneira pela qual a vida 

intelectual de 1970 é representada em A Festa dão a medida do quanto um intelectual às 

voltas com a matéria brasileira – com a continuação de uma tradição, portanto – flutua no 

ar naquele momento.  

Desde “Documentário” até “Depois da Festa” a tradição do pensamento 

brasileiro, sobretudo no âmbito das artes, é mobilizada pelo romance como uma espécie 

de “matéria de segundo grau” – o termo entre aspas é de Adorno, que o formula para 

meditar sobre o esgotamento do modernismo e suas consequências na obra de Samuel 

Beckett, mais especificamente em Fim de partida. Para Adorno, uma vez que as ilusões 

modernistas foram limitadas pela era atômica, Beckett parodia o existencialismo, 

levando-o a um limite, esgarçando suas principais linhas de força. Nesse sentido, não se 

deve procurar compreender o pensamento existencialista presente em Fim de partida, 

pois não se trata propriamente de pensamento, mas de material; Adorno observa um 

movimento similar nos debates filosóficos presentes em A Montanha Mágica e Doutor 

Fausto, de Thomas Mann. Ainda sobre a mobilização de certa tradição de pensamento 

em Beckett, Adorno afirma que o desespero da conjuntura fornece ao artista um “meio 

de estilização”181. 

Aqui, utilizo as ideias de Adorno apenas para dar contorno ao que procuro 

formular. Sei que elas foram elaboradas por meio de uma análise bastante específica da 

obra beckettiana, porém acredito ser bastante produtivo mobilizá-las para compreender a 

dinâmica paródica que atravessa A Festa: documentário do Cinema Novo, tom de crônica 

jornalística e de colunismo social em “Andrea”, dramas burgueses que lembram os contos 

do próprio Ivan Angelo em Duas Faces – a linha mestra compositiva de A Festa não 

permite que leiamos os estilos que figuram no romance em primeiro grau, pois trata-se 

de materiais que o autor factual colhe na tradição cultural para esgarçá-los como formas 

do passado, ainda que recente. Em “Antes da Festa”, meditações de um escritor e debates 

de ideias são representados de maneira a esgarçá-los, de evidenciar como, sem 

potencialidade para ser algo mais que produto comercial, adquirem uma dimensão 

neurótica: muitos projetos, excesso de pensamentos, pouca efetivação.  

Exatamente devido aos cortes operados pela ditadura civil-militar, uma série de 

romances pós-1964 mobiliza a paródia de variadas maneiras. No sentido que acabo de 

 
181 ADORNO, T. “Pour comprendre Fin de partie”. In: Notes sur la littérature. Paris: Flammarion, 2009, 
p. 201-238. As expressões entre aspas estão nas páginas 203 e 206, respectivamente.  
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expor acima, de uma dinâmica paródica que trabalha com procedimentos como o do 

esgarçamento e o do excesso – de acontecimentos, de referências históricas e literárias –

, Quarup é um exemplo significativo, a começar pela extensão do romance, talvez o 

último realmente longo da literatura brasileira182. Pode-se encontrar em outras narrativas, 

como Quatro-Olhos, um movimento bastante similar ao de A Festa, já que a personagem 

delirante, que reescreve obsessivamente suas memórias, o faz verborragicamente, 

estendendo-se em observações de cunho meditativo confusas e entediantes, sem fim.  No 

caso de Quatro-Olhos é certo que o delírio marca mais presença do que a paródia183; de 

todo modo, assim como em outros romances do período, o de Renato Pompeu também 

deixa ao leitor a impressão de que reflexões teóricas e literárias figuram em demasia, 

sendo impossível retê-las e interpretar todas elas.  

Mesmo romances que não tratam diretamente das consequências do golpe de 

1964 podem trazer em seu bojo a paródia no sentido em que estamos tratando. Rubem 

Fonseca, por exemplo, que mobiliza formas do romance policial voltando-se para “o 

desgaste interno da acomodação das formas, enrijecidas em clichês e fórmulas”184, lança 

mão de “uma mistura irônica de caricatura e estereótipo, temperada com alusões a 

pequenos e grandes pensadores universais, a analogias históricas e mesmo à mitologia 

grega”. Esta última observação entre aspas foi feita por Malcolm Silverman a respeito de 

A grande arte, mais um policial de Fonseca. Curiosamente, em seu extenso estudo o 

crítico não inclui A Festa entre os romances que se valem da dimensão paródica; antes 

interpreta a “quantidade de opções estilísticas” presente no romance como 

“metaliteratura”185 – característica que não deixa de pertencer à paródia.  

Já mencionei que em A Festa Ivan Angelo trata de sua própria geração ao mesmo 

tempo em que aciona uma tradição literária de romances mineiros que abordam a 

intelectualidade boêmia. A esta altura, podemos acrescentar que tal abordagem da própria 

geração e das precedentes também é balizada pela paródia, no sentido de que elas são um 

material que não deve ser entendido propriamente em primeiro grau. Dizendo de outro 

modo e resumidamente, quase tudo em A Festa deve ser lido entre “aspas de entonação” 

 
182 Sobre o romance de Antonio Callado, ver o trabalho de Adeline Vassaitis. No coração do Brasil: uma 
leitura do romance Quarup de Antonio Callado. Dissertação de Mestrado (Teoria Literária e Literatura 
Comparada), Universidade de São Paulo, 2021. 
183 Para uma interpretação específica de Quatro-Olhos, que se debruça sobre a temporalidade do romance 
e suas relações com a ditadura civil-militar, ver o trabalho de Carlos Moacir Vedovato Jr. Um artista 
delirante: uma leitura de Quatro-Olhos, de Renato Pompeu. Dissertação de Mestrado (Teoria Literária e 
Literatura Comparada). Universidade de São Paulo, 2019.  
184 OTSUKA, op. cit., p. 60. 
185 SILVERMAN, op. cit., p. 123 e 156, respectivamente. 
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– a expressão é de Bakhtin, a qual uso livremente. Em A Festa estilos e linguagens são 

“objeto da representação”, para retomar novamente uma formulação de Bakhtin; porém, 

o romance de 1976 o faz com vias a formalizar um esfacelamento de uma ideia de 

literatura e de país, isto é, não se trata de um “plurilinguismo” que corresponderia, na 

realidade objetiva, a “processos de formação e renovação da sociedade e do povo”186. Em 

A Festa há múltiplas vozes, porém uma delas, que não deixa de estar integrada ao arranjo 

do romance (desde as epígrafes), o determina também de fora: a da ditadura 

contrarrevolucionária, que baliza as mobilizações paródicas, autorreferentes, as variadas 

perspectivas e a forma fragmentada da narrativa. O aspecto contrarrevolucionário da 

ditadura militar brasileira é aludido por Paulo Arantes em “1964” e, como mostra o 

ensaísta a partir dos estudos de Arno Mayer e Greg Grandin (principalmente), faz parte 

de uma onda contrarrevolucionária mais ampla, iniciada no continente europeu como 

reação a 1917. Sobre as ditaduras latino-americanas dos anos 1960 e 1970, Arantes afirma 

que  

 
A Longa Guerra social latino-americana, como seria mais correto dizer, em 

lugar de afirmar que a Guerra Fria fez isto ou aquilo neste ou naquele país, foi 

sim uma fase mais ampla e intensificada daquela Guerra Civil Mundial 

[iniciada em torno de 1917], devendo portanto ser entendida como Revolução 

e Contrarrevolução. Sabemos quem venceu e como. A pálida sombra de 

democracia que hoje [Arantes escreve nos anos 2010] passa por tal em nosso 

continente, segundo Grandin, é o real legado do Terror contrarrevolucionário 

(...). Estudando casos do Chile e da Nicarágua, William Robinson chega a uma 

conclusão análoga quanto à “baixa intensidade” dessas democracias pós-terror 

contrarrevolucionário187. 

 

Nesse sentido, A Festa revela o que um possível entusiasmo com a miragem de 

abertura política poderia sufocar; sua diversidade estilística não vai ao encontro da 

democracia – mas aponta para uma tradição de pensamento que gira em falso, que não 

pode ajudar a construir uma República (burguesa ou socialista), cujo único destino é a 

prateleira de supermercado, ou o porão, para aqueles que ainda insistem em se lembrar 

daquilo que a voz autoritária do regime tentou enterrar.  

 
186 Todas as expressões entre aspas são de Bahktin. In: Teoria do romance III: o romance como gênero 
literário. São Paulo: Ed. 34, 2019, p. 16, 17 e 45, respectivamente.   
187 ARANTES, P. “1964”. Op. cit., p. 296-297. 
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Como já comentamos, as personagens profissionais liberais e intelectuais de A 

Festa não são revolucionárias; mesmo Marcionílio e Carlos são ex-líderes insurgentes em 

1970, ano em que se desenrolam os acontecimentos na praça da Estação e uma das festas 

de Roberto Miranda. Em uma de suas anotações, a personagem do escritor conta a ida 

dele e de seu grupo de redação à praça da Estação, antes da festa, e mostra a sua adesão 

a clichês e preconceitos:  

 
  (Anotação do escritor: 

Atravessamos o cordão de isolamento. A polícia nem ligou porque Pena 

Forte e Ladiki estavam dando show de bicha e parecia que aquele bando de 

veados não ia atrapalhar nada. Fomos falar com o líder dos retirantes, 

Marcionílio. Para nós era folclore, um programa nesta cidade de merda, 

porque o homem tinha o encanto de ter sido cangaceiro. Marcionílio estava 

sendo entrevistado pelo Samuel Fereszin, do Correio, conhecido nosso.  

Ouvimos falar da fome (“Meu pai contou que na grande seca de 87 foram 

mortos dois bandidos assaltantes e comidos pelo povo em Jacaré dos 

Homens.”) 

da felicidade (“Aquela dona que está ali, dona Lália, está feliz e aliviada 

porque vendeu a filha de 14 anos, nessa viagem mesmo, a um fazendeiro do 

Sul da Bahia. A filha agora tem onde comer e dormir, melhor do que nós.”) 

(...)  

da morte (“Tem gente que morre menos e gente que morre mais. Quem 

morre mais, desaparece; quem morre menos, fica exemplo.”)188  

 
Primeiramente, o ponto de vista da personagem do escritor se identifica aos dos 

policiais quanto à homofobia – o primeiro caracteriza pejorativamente os colegas 

homossexuais, dizendo que eles estavam “dando show de bicha”. Em seguida, é 

explicitada uma relação frívola e até mesmo consumista com Marcionílio: trata-se de 

folclore, programa; ele tinha o “encanto de ter sido cangaceiro”, isto é, além do interesse 

pela figura do ex-líder por parte do escritor-jornalista ser puramente exterior, motivado 

pela necessidade de divertimento, o passado de líder das Ligas Camponesas não o 

interessa, apenas o de cangaceiro. A relação do escritor e de seus colegas com Marcionílio 

é regressiva, já que há muito os intelectuais progressistas não se relacionavam com o 

outro de classe dessa maneira estritamente objetificadora; o próprio pré-1964 é índice das 

 
188 A Festa, p. 131-132.  
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relações de troca mútua entre classes e, por isso mesmo, imaginativas (no entanto, em 

nenhum caso tais relações eram livres de contradições).  

A conversa entre os jornalistas e Marcionílio que figura na anotação é em tudo 

paródica: emula-se certa sabedoria popular pela qual a literatura brasileira muito se 

interessou – a frase que fecha o conjunto apresenta uma tônica rosiana. No entanto, os 

fatos narrados por Marcionílio são, na maior parte das vezes, índice de uma violência 

extrema que nada ensina. Essas pequenas narrativas contadas por Marcionílio ao grupo 

são anotadas pelo escritor sob o tom daquele que escuta um sábio – “ouvimos falar da 

fome (...) da felicidade” –; em sua visão frívola, consumista e regressiva, a personagem 

do escritor é surdo para o verdadeiro sentido das falas de Marcionílio (se é que ele, o 

escritor, não as inventa, como inventa tantas em outras anotações, o que não deixaria, 

mais uma vez, de evidenciar o modo estereotipado pelo qual essa personagem aborda o 

outro de classe).  

Percebe-se, então, que a personagem do escritor compartilha várias 

características com seus colegas e conhecidos que, no fim da noite, se encontrarão na 

festa do artista plástico Roberto Miranda. Ainda que apareça de forma fragmentada ao 

longo da narrativa (assim como os episódios na praça da Estação), a festa é um evento 

muito significativo para o andamento do romance: a reunião dos intelectuais e 

profissionais liberais naquela noite de 1970, o fato de alguns terem passado pela praça e 

conversado com Marcionílio e algumas ligações telefônicas para a casa do artista anfitrião 

permitem que a polícia desconfie de que algum ato “subversivo” estivesse sendo 

articulado. Além disso, a festa nomeia o romance, índice não só de sua centralidade para 

a trama, mas também para uma compreensão mais geral do sentido da obra.  

Já chamamos a atenção para o martini, cujo líquido derramado lembra sangue, 

que figura na capa e na contracapa da primeira edição de A Festa: antes mesmo de abrir 

o livro, um eventual leitor pode associá-lo a celebração e violência. Aqui, vale lembrar 

que na década de 1970 o termo esquerda festiva já era utilizado há algum tempo para 

caracterizar (de maneira pejorativa) alguns segmentos da esquerda. Sobre o assunto, 

Zuenir Ventura comenta em 1968, o ano que não terminou:  

 
Na cabeça de Nelson [Rodrigues], os jovens politizados se misturavam com 

uma outra categoria alvo de seu obsessivo reacionarismo: a “esquerda festiva”. 

Essa juventude intelectualizada, segundo ele, vivia bebendo nos bares de 

esquerda da moda (...). // “Esquerda festiva” era uma expressão inventada pelo 
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colunista Carlos Leonam em 63, durante a primeira grande festa que Jaguar 

organizou (...). Estava inaugurada uma expressão que teria presença 

assegurada no léxico e no espectro ideológico da política nacional. “A 

esquerda festiva começou mesmo a ser realidade depois de 64”, acredita o 

poeta Ferreira Gullar, um membro assumido do grupo. “A esquerda recorreu 

então à festa como uma forma de se manter, de ir adiante, de não morrer, de 

resistir”.189 

 

A breve consideração de Ferreira Gullar presente na citação acima mostra que o 

poeta, na época em que foi entrevistado por Zuenir (anos 1980, às vésperas da efetiva 

abertura política e redemocratização do país), tinha mais consciência dos cortes operados 

na sociedade brasileira em 1964, e que teriam empurrado a esquerda brasileira para a 

“festa”, do que o autor de 1968 (...). Afirmo isso porque 1968: o ano que não terminou, 

embora seja interessante pela coleta de entrevistas e fatos históricos, apresenta um ponto 

de vista extremamente limitado sobre os acontecimentos sociais e políticos que se 

desenrolaram na década de 1960. Zuenir Ventura inicia sua longa crônica sobre aqueles 

anos acompanhando uma grande festa de réveillon, ocorrida na passagem entre 1967 e 

1968, na casa de Luís e Heloísa Buarque de Hollanda. Ventura considera essa festa, que 

reuniu “metade gente de cinema e teatro novo; a outra metade, grupos de jovens 

assessores lacerdistas”, uma 

 
alegre metáfora – ou paródia? – de uma ampla e variada aliança política, algo 

assim como a que o VI Congresso do Partido Comunista propusera, meses 

antes, para unir as “forças progressistas” a fim de lutar contra a ditadura e quem 

a sustentava: o imperialismo. Acreditava-se – não só nas festas – que derrubar 

uma era atingir outro, e nada melhor contra os dois do que juntar no mesmo 

saco a esquerda tradicional, os intelectuais, os operários, os estudantes e a 

chamada burguesia nacional (...). // A luta de classes que esperasse. // Pode-se 

alegar que nas representações festivas faltava o ator principal – a classe 

operária. Mas era assim mesmo: era como se as forcas progressistas tivessem 

chegado mais cedo à festa ou ao processo histórico. Estavam guardando lugar 

(...) até a entrada dos verdadeiros protagonistas, os operários.190  

 
No excerto acima, Zuenir Ventura resume de forma simplificada certa 

conjuntura – estratégia do PCB contra o imperialismo e favorável a uma aliança com a 

 
189 VENTURA, Zuenir. 1968: o ano que não terminou. Rio de Janeiro: Objetiva, 2018, p. 56-57.  
190 Idem, ibidem, p. 30-31. 
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burguesia nacional – anterior ao golpe de 1964. Além disso, o jornalista acredita (com 

alta dosagem de ironia, é claro) que a “classe operária” ainda chegaria à festa; dizendo 

de outro modo, Ventura critica levemente o viés de classe do “réveillon da Helô”, 

ignorando que o regime militar, de saída, em 1964, instaura estratégias repressoras e 

assassinas para cortar os laços entre classes que a conjuntura progressista do país estava 

promovendo. Não quero dizer, com isso, que as festas de classe média e alta daquele 

momento estivessem acima de contradições: Elio Gaspari nota como, depois de 1964, 

membros do PCB eram relativamente poupados pela ditadura, sobretudo por 

posicionarem-se contra a luta armada, e podiam “mesmo vivendo na clandestinidade (...) 

ser encontrados nas noites da esquerda festiva carioca ou nos cinemas da moda em São 

Paulo”191. 

De todo modo, Zuenir Ventura elege essa festa da burguesia carioca como 

metáfora do progressismo pós-golpe – há certa autoconsciência sobre o modo como ele 

aborda tal réveillon quando lança a dúvida, presente no início da citação acima: metáfora 

ou paródia? Mas o questionamento dissolve-se ao longo de 1968 (...): ao contrário de A 

Festa, o livro de Ventura trabalha com limitações (de classe, comportamentais etc.) dos 

participantes de uma festa de intelectuais, artistas e profissionais liberais ignorando que 

muitas dessas limitações são resultados de um processo histórico. No fim das contas, o 

autor imputa aos convidados da festa (de Helô) algo que corresponde ao que ele realiza 

em sua obra: volta os olhos apenas para sua classe, para os objetos culturais estritamente 

como objeto de consumo. Nesse sentido, 1968: o ano que não terminou é uma espécie de 

A Festa sem aspecto crítico – hiperinterpretando, pode-se dizer que o livro de Zuenir 

Ventura é quase uma reelaboração, mais “factual” e “objetiva”, do romance de Ivan 

Angelo, publicado mais de 10 anos antes do que o de Ventura – que, aliás, cita A Festa 

ao longo da obra192; além disso, 1968 (...) se abre e se fecha com festas, a partir das quais 

procura sondar os caminhos políticos do país. O último capítulo de 1968: o ano que não 

terminou é composto basicamente de uma nota factual publicada no JB “no dia seguinte 

ao AI-5”: 

  
O mesmo grupo de intelectuais e artistas, que promoveu um famoso réveillon 

no ano passado em casa de Luís Buarque de Hollanda, ainda não conseguiu 

 
191 GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 382. 
192 “No talvez primeiro romance a tratar desses tempos, o admirável A festa, Ivan Angelo criou o 
personagem da mãe aflita”. VENTURA, op. cit., p. 93. 
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um novo local. Motivo: Luís não empresta mais a casa. Frase atribuída ao 

recusante: “Réveillon como aquele só uma vez na vida”.193 

 
Para Zuenir Ventura, tudo se passa como se até 1967 a esquerda festiva pudesse 

iludir-se, ainda que afastada da classe dos trabalhadores, entre uísques, roupas caras e 

orgias sexuais, imaginando uma revolução impossível que seria enterrada pelo AI-5. 

Certamente, as festas como as descritas por Ventura e Gaspari são, novamente, materiais 

para que Ivan Angelo componha seu romance. Certa geração mineira interessada, que 

poderia corresponder a tal ideia de “esquerda festiva”, é balizada pela tônica paródica que 

atravessa a narrativa; A Festa apresenta uma geração interrompida, e por isso a 

composição do romance a mostra deformada. Na narrativa, tais deformações não são 

característica deste ou daquele grupo social, são resultado de um processo violento mais 

geral, que combina repressão política com instauração veloz de uma sociedade de 

consumo. Não se trata, pois, de identificar as personagens de A Festa a pessoas que 

corresponderiam a elas na realidade objetiva, pois o romancista cria esteticamente a 

imagem de um grupo que foi tornado ensimesmado e consumista. Trata-se mais de 

representar esse processo de cortes e suas consequências para uma tradição de 

pensamento do que representar propriamente gerações literárias. 

Quanto ao ponto de vista da polícia, também constitutivo do romance, este 

possui contornos similares a de uma perspectiva paranoica que tem correspondentes na 

realidade objetiva. Sabe-se que o Estado instaurado em 1964 empreendeu a disciplinação 

absoluta da sociedade para executar as mudanças estruturais necessárias para novas 

formas de acumulação empreendidas naquele momento, isto é, a sanha 

contrarrevolucionária do regime não busca apenas represar formas de organização do 

pensamento e da práxis alternativas ao capitalismo, mas contribui ativamente para o 

aperfeiçoamento desse sistema econômico. Como feitores do Capital, os agentes da 

repressão esmeraram-se em extirpar outras formas de conceber a organização da 

sociedade. Em um dos relatos colhidos por Zuenir Ventura, em que se narra a conspiração 

(frustrada) de um grupo de militares contra manifestações de civis, encontra-se uma frase 

dita pelo brigadeiro João Paulo Burnier; quando lhe perguntaram “quem são na verdade 

os comunistas”, o brigadeiro respondeu que comunista é “todo mundo que tem profissão 

liberal: artistas, advogados, sociólogos, sociólogos então... Temos que desflorestar essa 

 
193 Idem, ibidem, p. 297. 
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raça até a terceira geração”194. A frase do militar, que não deixa de mostrar algo de um 

“processo descivilizador” empreendido pelas “elites condominiadas em 1964”195, pode 

ser tomada metonimicamente como expressão do ponto de vista das autoridades em A 

Festa, que encerra a perspectiva implacável da contrarrevolução.  

Considerando que “Antes da Festa” e “Depois da Festa” são capítulos que 

contêm informações que ajudam o leitor a suturar todos os episódios do romance, pode-

se dizer que é a investigação policial ficcional (cujos métodos representados 

correspondem aos da policial factual) que confere organicidade à narrativa: é a polícia, 

representante do Estado, que busca tecer conexões entre os fatos narrados no livro. 

“Depois da Festa”, aliás, apresentado pelo narrador-organizador como um “índice dos 

destinos”, expõe em grande medida uma linguagem de romance policial, ao passo que o 

romance como um todo, conforme vai se insinuando como quebra-cabeças a ser montado, 

também assume uma tônica que concorre para romances deste gênero. Quero dizer que 

há em A Festa uma referência central ao modo de funcionamento de romances policiais, 

gênero que se consolida como um dos principais produtos editoriais na década de 1970.  

O capítulo “Depois da Festa” – que atua, no conjunto do livro, mais como um 

adendo196 –, além de apresentar as personagens “em estilo de mandado de prisão”197, se 

inicia com informações de Marcionílio, Samuel e Carlos, respectivamente, isto é, o índice 

dos destinos mostra que as três primeiras personagens apresentadas pelo romance são 

justamente o camponês, o intelectual e o estudante. Em cada excerto, o narrador não 

apenas emprega o estilo policial; ele faz questão de evidenciar que colheu as informações 

que apresenta junto às autoridades:  

 
  Nordestino 

  Moreno 

  Marcionílio 

  De Mattos. 

 
194 Id. ibid., p. 213-214.  
195 ARANTES, P. “1964”. Op. cit., p. 285. Retomaremos a questão adiante.  
196 A expressão é de Malcolm Silverman. O crítico afirma que “Depois da Festa” é “um verdadeiro adendo 
compreendendo quase um terço da narrativa e esclarecendo informações prévias com notas de rodapé 
precisas sobre personagens e episódios” (Op. cit., p. 156). A caracterização de Silverman falha ao adjetivar 
as informações do capítulo como “precisas”: como um romance policial que não se fecha, a composição do 
romance parece fazer questão de que os episódios narrados assumam uma atmosfera vaga e uma sutura 
tênue. 
197 Tomo emprestada uma expressão de Lukács acerca dos “seguidores de Zola” na URSS; além de tal 
estilo, Lukács critica o individualismo daqueles romancistas que assumem uma “atitude de repórter”. Como 
se sabe, o pensamento do crítico húngaro identifica tais características a modos de descrever, e não de narrar 
(cf. LUKÁCS, G. “Narrar ou descrever”. Op. cit., p. 99). 
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  Página 15.  

(...). // Marcionílio contou várias vezes a sua história aos interrogadores até o 

quadragésimo-segundo dia de prisão (...). Após 42 dias de depoimentos, foi 

acusado oficialmente como principal responsável pelo motim e ficou no DOPS 

aguardando o fim do inquérito. Não se preocuparam mais com ele até a noite 

do sexagésimo-oitavo dia, quando o acordaram para novos interrogatórios (...).  

   

  Samuel Aparecido 

  Fereszin, 

  O repórter. 

  Página 16.  

Na primeira semana de abril, a polícia já sabia quase tudo a respeito de Samuel 

Aparecido Fereszin, 24 anos, solteiro, jornalista, rua Hermílio Alves 333 (...). 

// Apurou-se: Samuel foi sempre um bom filho (...). Começava a andar com a 

turma de intelectuais da cidade. Ultimamente tornara-se amigo de Roberto J. 

Miranda, 29 anos, solteiro, artista plástico, rua Tupis 488, 15 andar, o pintor 

que deu a festa, a suspeita festa do dia 30 (...). Andava superficialmente 

interessado em política (...). 

 

  Carlos Bicalho, 

  O estudante. 

  Página 21.  

Carlos Bicalho, condenado a um ano de prisão (Artigo n __, da Lei de 

Segurança Nacional), está voltando para casa. Seus planos: estudar, trabalhar, 

cuidar da vida e da família, recuperar os dois anos perdidos (...).198  

 

Como “Depois da Festa” é o capítulo que mais remete ao formato do romance 

policial caro à época, o “mistério” de A Festa é nele resolvido: pelos primeiros três 

excertos, esclarece-se que foi Samuel quem teve a ideia de colocar fogo no trem de 

madeira, combinando com o grupo de nordestinos uma grande evasão assim que o fogo 

explodisse. Na verdade, o episódio é parcialmente resolvido – ao menos do ponto de vista 

das autoridades, que imaginam uma grande articulação entre intelectuais, estudantes e 

camponeses organizados: os dois primeiros teriam trazido o grupo da região Nordeste 

para Belo Horizonte com vistas à subversão; da festa de Roberto Miranda teria saído a 

ordem para que a revolta tivesse início. No entanto, a única prova conseguida – o fato de 

que Samuel teve a ideia de incendiar o trem é confirmada por várias testemunhas 

 
198 A Festa, p. 137-138. 
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“retirantes”– aponta quase para o contrário do que a polícia investigativa conjectura. O 

jornalista cria uma confusão para evitar que o Estado expulse o grupo de BH, mas pede 

que eles se dispersem pela cidade: “O combinado: todos deveriam espalhar-se pela 

cidade, procurar favelas, sítios, construções, feiras, sumir”199. Samuel não faz mais que 

organizar (confusamente) uma, digamos, fuga humanitária; no entanto, o Estado 

contrarrevolucionário, de saída, trata de verificar se não havia uma “infiltração comunista 

nessa festa”:  

 
Um grupo de intelectuais de esquerda esteve na praça antes da revolta, 

conversou com Samuel e com o retirante Marcionílio e depois foi para a festa. 

Isso é comprovado, absolutamente verdadeiro. Duas horas depois, o tal Samuel 

pôs fogo no trem, começou o tumulto. Os intelectuais podem ser um contato, 

não podem?200   

  

O trecho acima corresponde à fala do “coronel Bolívar, da Polícia Militar, 

pequeno herói de 64”201, amante da mãe de Roberto Miranda, o anfitrião. Nesse momento, 

ele dá informações a ela a respeito da investigação, empreendida pelo DOPS. Aqui, 

podemos lembrar da fala (factual) do brigadeiro Burnier que citamos há pouco – a de que 

todos que exercem profissões liberais são comunistas e devem ser eliminados “até a 

terceira geração” –, afinal, acompanhamos o escritor (sobretudo) e seu grupo e eles não 

são propriamente de esquerda: embora a personagem do escritor se preocupe em dar 

seguimento a uma tradição literária que pensa o país, ele vai até a praça por tédio e 

considera Marcionílio “folclore”, como vimos a partir de suas anotações. Ansiosamente, 

o DOPS projeta um passado de intensa organização política do país no presente de 1970; 

o fato de tudo ser um mal-entendido (com graves consequências para as personagens 

envolvidas) é uma maneira que o arranjo de A Festa encontra de jogar luz na intolerância 

violenta do Estado sobre qualquer rastro daquele passado.  

Ao longo de “Depois da Festa” a linguagem característica da narrativa policial 

passa a se alterar: as apresentações dos destinos das personagens são perpassadas por 

acontecimentos a galope; elas se tornam espécies de contos hiperconcentrados e, em certa 

medida, absurdos. Deus é apresentado como personagem em dois momentos202; em 

 
199 Idem, p. 139. 
200 Id., p. 152-153. 
201 Idem, ibidem. 
202 Idem, p. 153 e 159. 
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alguns excertos, nos são apresentados acontecimentos do futuro para além de 1976, ano 

de publicação do livro203. No caso da personagem Andrea, a “garota dos anos 1950”, sua 

morte ocorre em 1997, e seu túmulo traz uma curiosa inscrição, sobretudo quando 

pensamos que o romance foi publicado em 1976: “Não se esqueçam de nós, do século 

XX”204. Filinto Müller, torturador factual que atuou tanto na ditadura de Vargas quanto 

na de 1964, embora apareça lateralmente na narrativa “Refúgio”, figurando em um jornal 

lido pela personagem Jorge, ganha em “Depois da Festa” um longo excerto em que sua 

biografia é narrada, que se configura como uma história da repressão no Brasil do século 

XX205. Um pouco à maneira das “anotações do escritor” em “Antes da Festa”, o índice 

dos destinos em “Depois (...)” vai assumindo um tom de extrapolação; a imaginação do 

narrador mostra-se como, digamos, solta demais. Desse modo, o capítulo, que a princípio 

traz com muita força a remissão ao gênero policial, também o baliza à medida que vai 

avançando. Como tantas em A Festa, a linguagem do romance policial está sendo 

comentada, mobilizada como material. Ainda assim, ela não deixa de atravessar o 

conjunto do romance, determinando sua organicidade: ainda que conspiracionista, a 

investigação do DOPS é aquilo que liga episódios arbitrários e acasos.  

Além da biografia de Filinto Müller, um outro texto consideravelmente longo de 

“Depois da Festa” aborda o interrogatório da personagem Andrea. De início, no primeiro 

excerto do capítulo, referente a Samuel, fica claro que a personagem da cronista será 

convocada pelos policiais com a finalidade de ser violentada, ainda que 

psicologicamente:  
 

Ele [Samuel] conhecia ou não conhecia intimamente Andrea de Almeida Laje, 

37 anos, solteira, jornalista, avenida Olegário Maciel 52, apartamento 26? 

Afirma-se que não. Como então poderia saber que ela tem uma pinta no lado 

direito do clitóris? Alguns cadernos encontrados no seu quarto são bastante 

descritivos a esse respeito (...). Alguns repórteres contaram da grande 

curiosidade da redação a respeito de Andrea e nisso Samuel não era diferente 

da turma toda. A polícia chegou à conclusão que seria preciso ouvir Andrea na 

delegacia para esclarecer esse detalhe206. 

 

 
203 Id., p. 171 e 191. 
204 Id., p. 192. 
205 Id., p. 155 e 157. 
206 Id., p. 138. 



 104 

O longo interrogatório de Andrea, que aparece algumas páginas depois, 

configura-se como um constrangimento sádico que pune a jornalista por seu 

comportamento. Apesar de questionarem-na acerca de suas posições políticas e as de 

Samuel, a maioria das perguntas envolvem a vida sexual de Andrea; ela, inclusive, é 

obrigada a ler o caderno em que Samuel descrevia suas relações com o chefe da redação, 

que contava tudo a ele207. Além disso, toda a cena é elaborada de modo a explicitar o 

constrangimento violento e punitivo a que a interrogada é submetida:  
 

O escrivão pediu documento de identidade, colocou papel na máquina e 

escreveu. Andrea, a melhor parte do processo, estava vestida para a estação 

(...). Cinco homens olhavam para suas pernas.  

__ Estado civil? 

Os cinco homens olharam para seu rosto (Por que sorrindo?) 

__ Solteira (...) // 

__ A senhorita reconhece esta letra? 

Olhou para o escrivão. Os cinco homens olhavam seu corpo, respirando 

um pouco apressados.  

__ Não. Nunca a vi.  

__ Isso não é narração das relações dele com a senhorita? 

__ Não.  

Os homens não pareciam muito interessados no diálogo. 

__ Nós temos três cadernos desses (...)// 

__ As coisas que esse caderno diz, quando foi que aconteceram? 

(Aconteceram?) Os homens se inquietavam.  

__ Já disse que não tinha nada com ele. Isso é uma violência, vocês estão 

querendo me forçar. Eu não tinha nada com ele, mal conhecia208. 

 
Ao caracterizar Andrea como “a melhor parte do processo”, percebemos que o 

narrador do excerto participa do movimento de violência contra a personagem, mantendo 

sua perspectiva demasiadamente próxima a dos policiais, como ocorre em outros excertos 

do capítulo. Por conta da situação em que é feito, antecedendo um interrogatório 

empreendido por um braço do Estado, o comentário do narrador ultrapassa o cafajestismo 

e vai ao encontro da boçalidade. Tornada uma personagem como Lady Chatterley nos 

cadernos de Samuel, Andrea é punida, agora pelo Estado, por procurar construir para si a 

imagem de uma mulher moderna (ainda que superficialmente, como vimos). Mas se na 

 
207 Id., p. 144 e 145. 
208 Id., p. 143-146. 
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longa descrição do interrogatório de Andrea não há propriamente violência física, o 

mesmo não se pode dizer sobre o excerto que trata do destino de Cremilda, esposa de 

Ataíde, pintor de paredes que aparece na narrativa “Luta de Classes” e que também foi 

preso na Praça da Estação. Tal excerto relaciona-se com as extrapolações que 

comentamos acima – Cremilda é apenas mencionada em “Luta de Classes”, mas “Depois 

da Festa” faz questão de contar o que aconteceu a ela depois da prisão do marido. O 

excerto, dessa vez com perspectiva mais próxima à da vítima, narra com contornos 

sensacionalistas os abusos físicos que os policiais cometem contra a esposa do pintor 

quando vão interrogá-la209.  

Não é incomum que encontremos em A Festa, seja em personagens ou 

narradores, perspectivas misóginas que transitam entre o cafajestismo e a boçalidade. Tal 

presença é uma das marcas da perspectiva da ditadura militar no arranjo do livro, cuja 

contaminação está dada desde as epígrafes, como vimos. Como um regime que atua a 

qualquer custo em favor do Capital, é de se esperar que policiais e militares sejam 

publicamente defensores da família e que empreendam estupros e outras punições contra 

mulheres “subversivas”, como Andrea, ou que por alguma circunstância estejam 

desprotegidas, como Cremilda: já que seu marido (pobre) falhou na tarefa de andar 

sempre na linha, sendo preso em uma situação de aparente agitação política, a punição ao 

trabalhador estende-se para toda a família, e sua esposa torna-se uma “mulher de todos”, 

no sentido inverso ao que Sganzerla procura empreender em seu brilhante filme. Como 

explana Roswitha Scholz, a manutenção da divisão sexual do trabalho e das 

subjetividades – algo que passa pela naturalização de características culturais do 

“feminino” e do “masculino” – é essencial para a reprodução da sociedade fetichista e do 

trabalho abstrato: para a melhor execução deste último, o homem deve despir-se de 

qualquer qualidade ligada ao sensível (em certa medida, até mesmo ao humano); cabe à 

mulher, no âmbito doméstico, desempenhar as atividades caras à reprodução da vida que 

não cabem dentro da fábrica (ou da empresa)210. Não surpreende, assim, que em regimes 

 
209 Id., p. 160-161. 
210 Cf. SCHOLZ, Roswitha. Le sexe du capitalisme. Albi: Crise & Critique, 2019. Até certo ponto, as ideias 
de Scholz vão ao encontro das formulações de Silvia Federici, expostas sobretudo em O calibã e a bruxa 
(São Paulo: Elefante, 2017). Aliás, as duas autoras apontam para a centralidade da caça às bruxas no 
momento fundador do capitalismo na Europa, como uma das tantas expropriações sofridas por aqueles 
obrigados a renunciar a formas tradicionais de vida em favor da incipiente socialização pelo valor. Ambas 
concordam que as atividades executadas majoritariamente por mulheres no espaço doméstico são essenciais 
para que o trabalho abstrato, que resulta na extração de mais-valia, seja levado a cabo. Porém, há diferenças 
fundamentais entre elas: Federici reivindica que tais atividades domésticas sejam reconhecidas como 
trabalho (inclusive o reprodutivo e o sexual), requerendo remuneração salarial para as chamadas “donas de 
casa” – isto é, para mulheres que executam tarefas domésticas para as próprias famílias. Por outro lado, 
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ditatoriais como o de 1964, que visam a disciplinar a sociedade como um todo em prol 

do Capital, a violência de gênero empreendida pelo Estado seja ainda mais intensa do que 

em períodos de democracia burguesa.  

Ainda nesse sentido, vale destacar que o estupro é uma das principais armas 

durante períodos de guerra que, como se sabe, é uma das mais importantes formas de 

expansão do capitalismo pelo mundo; levando em consideração o aspecto 

contrarrevolucionário do regime de 1964 e suas respectivas funções ativas durante uma 

guerra supostamente fria, entende-se porque um Estado a favor do Capital é, 

necessariamente, um Estado contra as mulheres211 – aspecto que um romance como A 

Festa não deixa de explicitar, inclusive pela incorporação da perspectiva do regime, por 

meio do emprego da linguagem agressiva e boçal que, chocada com outras formas e 

estilos ao longo do romance, dá a ver a brutalidade com que tem parte. Tal emprego desta 

linguagem, utilizada na configuração de cenas de violência como as que comentamos 

acima, é intensificado em “Depois da Festa”, bem como as próprias cenas de violência 

mais franca, narradas com incômodos detalhes.  

Esse uso de linguagem e de cenas mais brutais vai ao encontro da mobilização 

que o romance e especificamente o capítulo fazem das formas do romance policial que, à 

época, delas se valiam para conferir à literatura a impressão de “verdade”. No que 

concerne aos romances policiais de tônica predominantemente comercial, trata-se da 

constituição de uma “literatura verdade” de superfície, já que o escopo de editoras e 

autores é a venda dos produtos; desse modo, pode-se dizer que a indústria de romances 

policiais que se constitui no Brasil dos anos 1970 encontra um valioso nicho de mercado, 

 
Scholz acredita que tais atividades são o oposto do trabalho abstrato, isto é, que reivindicar um salário para 
mulheres que atuam dentro da própria dinâmica familiar seria estender a lógica fetichista a uma esfera que 
é determinada apenas parcialmente por ela. Ainda que divirjam quanto a táticas e estratégias – em suma, 
Federici reivindica o estatuto de trabalho para as atividades domésticas, enquanto Scholz aposta no 
questionamento radical do trabalho abstrato como um todo –, as duas autoras identificam a superação 
definitiva da sociedade patriarcal à superação do capitalismo.  
211 “Doença capitalista” e força fetichista, de “matriz própria, interna, mecânica”, o militarismo, as 
consequentes guerras entre nações e suas tecnologias de dominação não podem engendrar senão barbárie e 
contrarrevolução. Em 1948, Brecht impressiona-se com o medo que o Exército Vermelho ainda desperta 
nos trabalhadores alemães: “ouço de modo geral o pânico causado pelos saques e estupros que se seguiram 
à conquista de Berlim. Nos bairros operários, os libertadores haviam sido aguardados com desesperada 
alegria, com os braços estendidos, mas o encontro tornou-se um ataque que não poupou as septuagenárias 
e as jovens de doze anos e aconteceu em público (...) após os combates as hordas bêbadas passavam pelas 
casas, pegavam as mulheres, matavam os homens e mulheres resistentes, violavam-nas na frente das 
crianças, faziam filas na frente das casas etc. (...). Depois de todas as devastações materiais que os exércitos 
nazistas causaram no seu país, os comunistas russos terão agora de enfrentar as devastações que a guerra 
de roubos de Hitler causou entre os mujiques (...)” (BRECHT, B. Poesia. São Paulo: Perspectiva, 2019, p. 
467). As expressões entre aspas no início desta citação são de Rosa Luxemburgo em “Política alfandegária 
e militarismo” (In: Reforma ou revolução? São Paulo: Expressão Popular, 2019, p. 57). 
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que explora o “exótico” (ou “folclórico”, para falar com a personagem do escritor de A 

Festa) universo da violência urbana, entregando-o à classe média leitora. Para ancorar 

um pouco nossos comentários, pensemos em um romance como o de Aguinaldo Silva, A 

república dos assassinos, publicado no mesmo ano de A Festa, 1976. Quase tudo nesta 

obra do futuro autor de novelas da TV Globo concorre para a superficialidade: o uso da 

linguagem “boca do lixo” se justapõe sem contradição ao emprego de verbos no pretérito 

mais que perfeito – “ele me chamara porque tinha confiança em mim, cacete – aí eu olhei 

em torno e compreendi porque a puta do filme (...) entrava naquela sala gritando (...) uma 

coisa que me parecera tão falsa”212 é uma das falas de Marlene, atriz decadente que foi 

amante de um membro do Esquadrão da Morte. Pode-se dizer, aliás, que o abjeto grupo 

de matadores é o principal produto que o livro procura vender, no sentido que expus 

acima: como expoente de um “submundo” cheio de pobres, prostitutas e bandidos a ser 

consumido com interesse e medo pela classe média leitora – trata-se, aliás, de um nicho 

muito bem sucedido até os dias de hoje, consumido por classes diversas, seja por meio de 

programas de TV como os de Datena ou de podcasts policiais produzidos, roteirizados e 

consumidos por jovens universitários egressos de classes mais altas. Voltando ao 

romance de Aguinaldo Silva, pode-se afirmar que a personagem principal, o policial 

assassino Mateus Romeiro, configura-se como um sub herói problemático, dotado de 

dobras subjetivas, envolto por mistérios e por um fascínio que deixa atrás dele uma legião 

de amantes apaixonadas; nesse sentido, não é arbitrário que, pouco depois da publicação 

do romance, na versão cinematográfica adaptada por Miguel Faria Jr., o policial seja 

interpretado pelo galã Tarcísio Meira, que encena frequentemente em trajes íntimos (o 

filme, contudo, mereceria uma análise mais detida, já que apresenta contradições mais 

produtivas do que o romance original; no entanto, a heroicização [relativa] e erotização 

[efetiva] de um miliciano aparecem tanto no filme quanto no romance). 

A república dos assassinos é um romance fragmentado, descontínuo e constitui-

se de formas variadas de escrita, algumas emulando documentos objetivos; mas tais 

mobilizações são realizadas de maneira pueril, única e exclusivamente para retardar a 

resolução do mistério do crime e gerar suspense. Trocando em miúdos, uma vertente do 

romance policial emergida após a ditadura não hesita em explorar comercialmente os 

resultados sociais provocados pelo golpe: sem compromisso algum com o país real – 

também um resultado dos cortes operados pelo golpe, como estamos vendo – romances 

 
212 SILVA, Aguinaldo. A república dos assassinos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976, p. 22-23, 
grifos meus. 
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como A república dos assassinos mostram que esquadrões da morte, armas, milicianos, 

pobreza e violência urbanas, investigação policial, tudo pode ser mercantilizado. O 

monstrengo em que se transforma o país depois do golpe pode ser consumido sem mais 

– uma outra face dessa mercantilização pode ser encontrada no cinema do período, nas 

pornochanchadas, as quais comentaremos adiante.  

Pode-se dizer, aliás, que o próprio pensamento é reduzido a mercadoria, 

esvaziado de substância. Já na década de 1930, Bertolt Brecht comenta a função 

específica que romances policiais de corte comercial poderiam exercer nesse sentido. 

Brecht observa que o romance policial oferece uma “solução” para a atomização social e 

para a consequente angústia provocada pela falta de acesso à totalidade. Nesse sentido, 

Brecht comenta como tais romances proporcionam uma forma de prazer para os leitores 

que seria inacessível no cotidiano: o da causalidade; quando no romance policial tudo 

concorre para a resolução lógica de um enigma, pensar torna-se um ato satisfatório.  

Ao longo de sua reflexão, Brecht especifica essa espécie de movimento 

compensatório provocado pela satisfação mental que o romance policial proporciona. Em 

uma época em que a experiência de vida é obtida de maneira catastrófica, em que se tem 

de “inferir o modo pelo qual funciona nossa vida social comum” a partir da catástrofe, 

algumas indagações e suspeitas passam a rondar o tecido social: “alguém deve ter feito 

algo para que a catástrofe tenha se realizado”; deve haver alguma coisa por trás dos 

acontecimentos. O dramaturgo avança: quando os intelectuais passam de sujeitos a 

objetos, o pensamento reduz-se a dedução. Ele conclui, então, que por meio do romance 

policial e da “mente pouco sofisticada” que ele coloca em andamento, a vida pode ser 

concebida como produtiva213.  

Ocorre que em A Festa o romance policial é um gênero mobilizado, mais uma 

linguagem que deve ser lida entre aspas ou em segundo grau, como comentamos. No 

capítulo “Antes da Festa”, que se abre com uma das “anotações do escritor” em que 

hesitações em relação à escrita são representadas, a personagem se questiona: “Por que 

não escrever um romance policial ou um balé-revista infantil?”214. Ao mesmo tempo em 

que a personagem do escritor, mais uma vez, revela que tem em alta conta a obra que 

busca compor, lamentando não se render a formas mais pueris e mercantis, ele também 

 
213 Parafraseei de maneira bastante condensada os argumentos presentes em “De la popularidad de la novela 
policíaca” (In: El compromiso en literatura y arte. Barcelona: Ediciones Península, 1984, p. 341-347). As 
frases entre aspas são traduções livres feitas por mim a partir da versão em espanhol do texto de Brecht.  
214 A Festa, p. 107. 
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revela uma das matrizes de composição do autor factual. Mas, ao contrário do escritor 

ficcional, Ivan Angelo não opõe seu romance ao romance policial; não se trata de escolher 

entre uma forma ou outra. Índice do tempo em que escreve é que maneiras distintas de 

conceber o romance estão imiscuídas em A Festa: uma que procura, ainda, pensar sobre 

o país, mas que não pode mais ignorar a outra, do pensamento dedutivo, destinado ao 

consumo. A Festa é, assim, romance policial estranho, sem clímax. Nesta mobilização 

paródica do gênero policial o romance entrega uma totalidade possível, que passa por 

uma forma importante da indústria do entretenimento do período, a qual não deixa de 

trazer em seu bojo uma série de fetichizações – a da violência, a do próprio pensamento 

– e, de quebra, ainda vai ao encontro da investigação policial contrarrevolucionária. Da 

incessante montagem de pontos de vista, estilos e tradições empreendida em A Festa, a 

forma do romance policial entra como sutura, costura em que pensamento mercantilizado 

e violência se encontram. 

Quanto à linguagem do boçal, à qual nos referimos em alguns momentos deste 

trabalho, ela não é apenas colhida no cotidiano das grandes cidades; pode-se dizer que no 

momento de publicação de A Festa já havia uma certa constância no emprego de tal 

linguagem em obras artísticas, inclusive nos romances policiais a que aludimos. 

Certamente, um dos usos paradigmáticos de tal linguagem encontra-se no cinema de 

Rogério Sganzerla: em filmes como O Bandido da Luz Vermelha, lançado logo após o 

AI-5, vislumbra-se um genial trabalho paródico com as formas da indústria cultural que 

mercantilizam a violência urbana. Embora Sganzerla ainda tenha a interpretação do Brasil 

em mira – talvez seja melhor dizer justamente por ter a interpretação do Brasil em seu 

horizonte –, o cineasta incorpora o mau gosto a sua forma fílmica em um momento em 

que a realidade brasileira foi vulgarizada pelos golpistas. Nas palavras do próprio 

Rogério, por ocasião do lançamento de O bandido (...):  
 

É mesmo uma questão estética a utilização do mau gosto: se você não o utiliza, 

está falseando, está deixando de captar a realidade como ela é. Eu posso, 

amanhã ou depois, fazer um filme bonito, um filme plástico, mas, desde que 

seja a realidade brasileira, terei de utilizar elementos de mau gosto, vulgares, 

cafajestes.215 

 

 
215 SGANZERLA, Rogério. Encontros. Rio de Janeiro: Azougue, 2007, p. 33. 
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Em outro momento, também falando sobre O bandido (...), o cineasta afirma 

querer “violentar o cinema” diante da “realidade insuportável”216. Curiosamente, um dos 

primeiros filmes do Cinema Novo, dirigido por Ruy Guerra e lançado em 1962, se chama 

Os cafajestes. Em uma das cenas mais célebres deste longa-metragem (e do cinema 

brasileiro) o cinema não é violentado, mas é violentador – por meio de um plano 

sequência incômodo e circular, a câmera rodeia a personagem de Norma Bengell, que 

está completamente nua e procura esconder seu corpo enquanto o malandro boçal 

interpretado por Jece Valadão a fotografa para chantageá-la. Guerra entrevê, assim, algo 

de cafajestagem no tecido social – e no emprego da técnica – mesmo antes do golpe 

militar; em certo sentido, nesta abordagem enviesada da técnica cinematográfica, que 

pode ser violenta a depender dos compromissos de quem segura a câmera na mão, reside 

um olhar que só vislumbra o verdadeiro desenvolvimento por meio dos caminhos mais 

radicais dentre aqueles disponíveis nos momentos anteriores ao golpe. Voltaremos à 

questão adiante. Voltando aos anos 1970, pode-se dizer que a linguagem, gestuais e outros 

aspectos ligados ao boçal tornam-se constantes na cultura brasileira – e nem sempre da 

maneira crítica como a formulada pela obra de Sganzerla. Em um excelente artigo sobre 

as massivamente populares pornochanchadas, José Carlos Avellar afirma que neste 

gênero de filme “a fala do bandido de Sganzerla” é radicalizada e embrutecida217. O 

crítico se debruça sobre as relações entre pornochanchadas e censura, mostrando como, a 

despeito de um aparente incômodo da censura com tais filmes e de potenciais críticas por 

parte das pornochanchadas ao Estado, um precisava do outro, isto é: Estado censor e 

pornochanchada são complementares. Avellar afirma que neste gênero de filme “o que 

está em jogo é uma relação agressiva, onde um dos parceiros deve obrigatoriamente 

comer o outro, onde um dos parceiros deve derrotar sexualmente o outro”218; afirma, 

ainda, que a pornochanchada era “consentida, estimulada, aceita pelo poder, porque 

 
216 Nesse sentido, é interessante trazer à tona a análise que Ana Paula Pacheco faz da personagem Tião 
Brasil Grande, uma das personagens principais de Iracema, uma transamazônica (1975). A autora mostra 
como a personagem, interpretada por Paulo César Pereio, é um desdobramento da figura do malandro que, 
em tempos de ditadura civil-militar, torna-se um representante do Estado, e não de qualquer “desordem” – 
ou, nas palavras da autora, Tião faz “em pequena escala o que fazem os contraventores maiores do que ele, 
governo incluso”, priorizando a todo o custo o ganho individual em detrimento da coletividade. Sobre a 
disposição corporal da personagem – em que, acrescento, há muito do boçal –, Pacheco comenta: “A atitude 
que mescla malemolência, desconsideração, preguiça, disponibilidade sexual e dominação – tudo 
temperado com a violência daquele que não mexe um dedo, ou melhor, goza vendo o outro dar duro – 
traduz, para dizer com todas as letras, a disposição para ‘foder’ o outro” (“Iracema, uma transa amazônica 
– road movie de um país interrompido”. Op. cit., p. 108). 
217 AVELLAR, “A teoria da relatividade”. In: NOVAES, Adauto (org.). Anos 70: ainda sob a tempestade. 
Rio de Janeiro: Aeroplano / Senac Rio, 2005, p. 346. 
218 Idem, ibidem, p. 348. 
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inócua. Porque embora oposição defendia visão de mundo igual à da situação, bem assim 

como o governo militar desejava que a oposição se comportasse”219.  

Não é preciso ver muitos filmes do tipo para perceber que um dos principais 

agentes destas relações agressivas a que Avellar alude é justamente o 

 
machão da pornochanchada, herói que trocou a conversa prolixa e em tom de 

quem fala em praça pública pelo conciso palavrão gritado em voz alta e lido 

em silêncio e em câmera lenta (...). Erotismo não existe numa pornochanchada. 

Pornografia, a rigor, também não. As histórias (e as imagens usadas para contá-

las) são feitas só de grosseria. O ato sexual é uma demonstração de força e 

implica necessariamente num vencedor e num vencido: o experiente 

conquistador come a virgem, a velha prostituta come o donzelo. Os mais fortes 

estão no poder. Os jovens devem aprender com eles a se servir da força bruta: 

o sexo, franca pancadaria, guerra suja, distorção (...). O que importa é a 

grosseria da construção da cena. A mulher não é desejável, é feia e desprezível. 

É comida, devorada, levada para a cama só porque esta parece a melhor forma 

de menosprezá-la.220  

 

De certo modo, a estética descrita acima por Avellar está integrada em A Festa, 

sobretudo em seus dois capítulos finais, em que a linguagem e atos boçais, cafajestes e 

grosseiros, colhidos nos produtos de maior sucesso da indústria cultural do período – do 

romance policial à pornochanchada – se imiscuem não só nas atitudes e falas dos policiais 

do DOPS que conduzem a investigação contra os profissionais liberais, mas aparecem 

também no discurso de algumas destas personagens – inclusive na do escritor. As formas 

da mercadoria e da violência não são as únicas presentes no romance, mas uma vez que 

determinam a sutura de todos os contos e encerram o livro, parecem falar mais alto.  

O “índice dos destinos” – e consequentemente o romance, já que se trata do 

último capítulo do livro – se encerra com a festa que Roberto Miranda organiza no ano 

seguinte, em 1971. As vozes daqueles que falam mais alto dão a última palavra na 

narrativa:  

 
 Roberto. 

 Página 133.  

 

 
219 Id. ibid., p. 349. 
220 Id. ibid., p. 364-365. 
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Um grupo de trinta rapazes armados com longos cacetes de madeira 

invadiu a festa de aniversário de Roberto em 1971. A porta foi aberta com 

estrondo de pontapé e os rapazes, de cabelos muito curtos, civis, entraram 

correndo, atropelando, batendo, gritando. Excitados pelo pânico que criaram, 

rasgaram a roupa de várias mulheres, gritando puta, sua putona; invadiram os 

dois banheiros da casa e num deles deixaram desmaiada uma mulher. 

Quebraram o aparelho de som, televisão, discos, copos, espelhos, esculturas, 

quadros, antiguidades, móveis, privadas, bidês, vidros de perfume, garrafas de 

bebidas, bibelôs, pratos, cabeças, rasgaram livros, vestidos, cortinas. Quem 

tentava fugir era espancado na porta por um grupo que formava uma parede. 

Roberto apanhava, sangrando, e ouvia: “Está pensando que pode debochar da 

gente e ficar por isso mesmo, veado?” Veado, comunista e puta eram seus 

gritos de guerra e excitação. Soou um apito e todos juntos largaram suas 

vítimas e desapareceram pela porta, compactos, poderosos.  

Foi a última festa.221 

 
O motivo exato da invasão, como tantos fatos do romance, é turvo. Pode-se 

pensar, é claro, em represália por conta da festa de 1970, investigada em suas relações 

com a Praça da Estação: embora ninguém além de Samuel, Carlos e Marcionílio terem 

sido responsabilizados, tudo o que ocorreu na festa foi compartilhado entre os 

investigadores, como vimos no interrogatório de Andrea, por exemplo. Além de diversas 

“imoralidades” comprovadas pelos interrogados, sobre a festa foi lançada a sombra da 

ameaça comunista. Vale lembrar que o fragmento é precedido por outro que narra, por 

meio da emulação de uma notícia de jornal seguida de um comentário do narrador, a 

morte de Marcionílio. O romance se encerra, assim, com os destinos da personagem 

camponesa e os dos pequenos burgueses; nesse momento, o movimento de montar peças 

caro à mobilização da forma policial é obnubilado pelas cenas algo alegóricas, em que a 

violência avulta. Independentemente da estreiteza política dos presentes na festa, eles são 

vítimas de uma violência fálica – são trinta rapazes armados com longos cacetes – e que 

nivela objetos os mais diversos – televisão, esculturas, pratos – às cabeças dos presentes. 

Quebram os objetos como quebram as pessoas. Novamente, a agressividade dos machões 

e a equivalência universal da mercadoria se encontram como agentes ... do Estado? O 

narrador do excerto faz questão de ressaltar que os rapazes, embora tivessem cabelos 

muito curtos, eram civis. O leitor não saberá se eram membros de um grupo de extermínio 

a serviço do Estado; o fato é que o grupo de civis, que entram pela porta e tudo arrasam, 

 
221 A Festa, p. 193. 
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se assemelha a um só corpo: eles abandonam a cena do crime, compactos. O grupo de 

intelectuais – que em determinados momentos do romance remete a certa tradição de 

pensamento, ainda que balizada por deformações e pela tônica paródica – não ousará se 

reunir de novo. Entre linguagens diversas, esta é a imagem final que o romance A Festa 

entrega ao país que pensava em abertura.  
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A QUEDA: um cinema que se vê e se pensa  
 
 
1. Um matadouro humano  
 
 

Quando, em Os fuzis, a população da pequena cidade em que se desenrola o 

longa-metragem há muito passa fome, o beato que lidera o culto ao boi santo ameaça o 

animal: “você vai deixar de ser santo, e vai deixar de ser boi”. No desfecho da trama, o 

boi é efetivamente abatido pelo beato e seus seguidores – “é carne”, afirma o beato, e às 

sequências que mostram a pequena multidão cortando avidamente o corpo do animal 

sobrepõe-se uma oração entoada de maneira agressiva por uma voz em off. Tal sequência 

final, como mostrou Roberto Schwarz, é uma resposta difusa ao assassinato da 

personagem Gaúcho pelos soldados, representantes do Estado, e, de maneira mais ampla, 

na suspensão da sacralidade do boi para matar a fome ecoa “o eventual acesso dos 

esbulhados à razão”222. 

Neste filme de Ruy Guerra, lançado em 1964, reside uma das configurações 

estéticas mais precisas das forças em conflito no Brasil no momento imediatamente 

anterior ao golpe: a técnica (dos fuzis, do próprio cinema), a inquietação dos desvalidos, 

o papel do Exército, tudo estava no fio da navalha, em franca disputa. Mais do que um 

desfecho em aberto, Os fuzis entrega um final tenso como o clima geral do filme: a 

possibilidade emancipatória figura como vibração sonora perceptível no ar do país, no 

entanto, o cineasta mostra como turvos os caminhos para sua efetivação. Não há, em Os 

fuzis, qualquer euforia nacional-desenvolvimentista: o polo dos fuzis, dos caminhões, da 

civilização técnica223 – a qual pertence o cinema, vale dizer – não se mostra como 

disponível à população do local como possibilidade de emancipação. Pelo contrário, 

apartado dela, se insinua como dominação; para retomar novamente uma formulação do 

ensaio de Roberto Schwarz, as personagens dos soldados “vadiam pelas ruas como se 

fossem deuses”, desfrutando do “privilégio de ser ‘moderno’”224. Se o filme convida a 

alguma “conscientização” (Schwarz fala em “raciocínio responsável”225), esta não se 

direciona aos populares226, mas ao espectador de classe média, que tem parte com o 

 
222 SCHWARZ, Roberto. “O cinema e Os fuzis”. Op. cit., p. 33. 
223 Retiro os três termos em itálico do ensaio de Schwarz citado acima. 
224 Idem, ibidem, p. 29.  
225 Id. ibid., p. 30. 
226 Voltando-se para a experiências do Centro Popular de Cultura que funcionou junto à UNE, organizado 
às vésperas do golpe militar (entre 1962 e 1964), Renato Ortiz destaca o papel da “conscientização do 
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universo dramático. Em suma, não há em Os fuzis formulação imagética que convide à 

superação do subdesenvolvimento; há um questionamento de um modelo de civilização 

que, se levado às últimas consequências, altera radicalmente a ordem dada, como também 

mostra Roberto Schwarz: o comprometimento do ponto de vista do filme com as opções 

mais radicais de mudança, à mesa naquele momento, explica a sua forma tão fraturada 

quanto analítica, que organiza os polos em conflito (o que não é pouco) e provoca o 

espectador de classe média a destruir “nossos emissários, e, neles, (...) uma ordem de 

coisas”227. 

Mais de dez anos depois, em 1977, é lançada a continuação de Os fuzis. Trata-

se do longa-metragem A Queda, que Guerra dirige com Nelson Xavier, também ator do 

filme. O filme se abre com um plano geral, em que vemos a implosão de um edifício – 

saberemos, adiante, que naquele espaço ocorrem as obras factuais de construção de um 

trecho do metrô do Rio de Janeiro. Porém, o espectador que vê o longa pela primeira vez 

pode apreender essa cena inaugural de forma mais alegórica: a queda do edifício provoca 

uma poeira amarelada que, de maneira gradual, assume quase a totalidade do plano. O 

ruído da implosão cede lugar a uma música grave, que confere à cena uma atmosfera de 

lamento. Em menos de um minuto de filme, tudo o que vemos é a tela tomada pela poeira 

pesada e informe. Aqui, pode-se verificar uma constância entre as cenas inaugurais de Os 

 
povo” a ser desempenhado pelos intelectuais e artistas integrantes do Centro. Segundo Ortiz, as 
experiências artísticas do CPC, além de renunciarem à elaboração propriamente estética em nome da 
política, invertem as relações entre intelectuais e massas formuladas por Gramsci, no sentido de que, no 
bojo do CPC, “são os intelectuais que levam cultura às massas. Fala-se sobre o povo, para o povo, mas 
dentro de uma perspectiva que permanece sempre como exterioridade” (In: Cultura brasileira e identidade 
nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 73). Ortiz também ressalta o caráter nacionalista das experiências 
estéticas do grupo, sempre a denunciar o imperialismo. Porém, estudiosos que se voltaram para obras mais 
específicas produzidas em torno do CPC chamam a atenção para pontos interessantes, embora não livres 
de contradições, destas tentativas de elaborar uma arte de intervenção em solo brasileiro. No âmbito da 
poesia, por exemplo, Renan Nuernberger observa um cuidadoso trabalho com a linguagem em alguns 
poemas publicados nas séries Violão de rua – o crítico analisa poemas de José Paulo Paes e Félix de 
Athayde, observando que os dois poetas também estavam ligados ao grupo da poesia concreta paulista, 
tradicionalmente visto como oposto ao CPC, sobretudo por conta de um suposto maior acuro formal (Cf.  
Inquietudo: uma poética possível no Brasil dos anos 1970. Dissertação de mestrado, Universidade de São 
Paulo, 2014, p. 33-36). Quanto ao teatro, Iná Camargo Costa acompanha as oscilações de um dramaturgo 
como Vianinha que, em seus momentos altos, lança mão do diálogo com as propostas de Brecht, aproxima-
se do agitprop e questiona a aliança de classes proposta por parte da esquerda do período. A crítica 
relembra, ainda, um depoimento de Carlos Estevam Martins, “um dos poucos a não renegar a experiência 
[do CPC]” depois do golpe de 1964. Segundo Estevam, “basicamente, nós éramos pessoas de classe média, 
a maioria de classe média baixa (...). O nosso público eletivo era o que estava abaixo de nós. Objetivamente, 
portanto, tudo o que fizéssemos teria que ser necessariamente de cima pra baixo (...). Sabíamos, também, 
muitíssimo bem que a nossa atuação ‘de cima pra baixo’, por causa do seu conteúdo e da sua finalidade, 
destinava-se a ações de baixo pra cima (...). Se não fosse pra isso, por que diabos fomos fazer justamente o 
CPC e não uma empresa qualquer?” (In: A hora do teatro épico no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 
2016, p. 96-104). 
227 SCHWARZ. R. “O cinema e Os fuzis”. Op. cit., p. 30. 
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fuzis, Os Deuses e os Mortos e A Queda: em todos eles, de alguma maneira, uma matéria 

informe assume o primeiro plano.  

Se no longa de 1977 tal matéria é a poeira que, pouco a pouco, toma conta da 

tela, em Os fuzis são as imagens do céu nublado e, sob as nuvens, da bola brilhante do sol 

que, por meio de uma fotografia em que a cor branca figura de maneira estourada, podem 

gradativamente remeter a uma imagem autônoma, quase abstrata – e, depois de mais de 

dois minutos, tal céu dá lugar à imagem da tela totalmente em branco. Esta cena inicial 

de Os fuzis que descrevo refere-se a uma segunda versão do filme, remontada pelo 

produtor. Trata-se da versão com maior circulação atualmente, inclusive devido a sua 

restauração pela Cinemateca Brasileira em 2011. Há, no entanto, a versão original do 

longa-metragem, a única que Ruy Guerra assina, em que a cena inicial do céu e sol 

predominantemente brancos progride para tomadas em plano sequência da paisagem 

sertaneja, que, focalizada em close-ups diversos, definitivamente assume uma dimensão 

informe ou abstrata. A sequência foi editada pelo produtor, que a julgou longa demais e, 

por isso, poderia prejudicar o sucesso comercial do filme – trata-se, como vemos, de uma 

autocensura visando ao mercado, fato que não deixa de cristalizar as contradições que 

envolviam o Cinema Novo naquele momento. Ainda sobre as imagens informes, algo 

semelhante acontece em Os Deuses e os Mortos, que se abre com “um material pastoso 

da cor do cacau” que forma na tela “formas abstratas”228. Tal constância do informe ou 

do abstrato nas cenas de aberturas destes filmes das décadas de 1960 e 1970 parecem 

remeter a um contexto de difícil apreensão, a um terreno desconhecido, a uma câmera-

olho que procura auscultar o que há por trás de uma conjuntura turva.  

 
228 As expressões entre aspas são de Ismail Xavier no ensaio “Os deuses e os mortos: maldição dos deuses 
ou maldição da história?”. In: Ilha do Desterro, n. 32, UFSC, 1997, p. 133.  
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Figura 2 - cena inicial de Os fuzis 

 
Figura 3 - cena inicial de Os Deuses e os Mortos 
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Figura 4 - cena inicial de A Queda 

 

A tela tomada pela poeira dá lugar à imagem de uma mulher negra, de costas, 

revolvendo o material de um lixão com uma enxada. Ao fundo, crianças e uma 

adolescente, alguns segurando enxadas, observam a atividade da mulher, e logo passam 

igualmente a revolver o lixo com o instrumento. No próximo plano, ainda no lixão, um 

caminhão de lixo despeja o material, que logo é revolvido sobretudo por mulheres e 

crianças, sempre por meio da utilização de enxadas. As cenas são documentais – as 

pessoas que mexem no lixo não são atores e, sobrepostas às cenas, pode-se ouvir vozes 

femininas que associam a atividade a trabalho: “não estamos roubando, estamos 

trabalhando”; “trabalha na enxada, no lixo”.  

No caso dessa sequência, que se encerra com o deslocamento da câmera instável 

do trabalho no lixo para a paisagem – uma área verde em que, ao fundo, pode-se visualizar 

algo como uma fábrica (ou um matadouro?) – qualquer interpretação alegórica parece 

descabida, pois a literalidade das cenas constrange “a babel de enigmas”229 cara à 

alegoria. O sentido das cenas, os nexos entre lixo e trabalho, entre campo e cidade são 

cristalinos, inclusive para os próprios trabalhadores. Um espectador afastado da realidade 

ali focalizada pode se perguntar o quê produz exatamente o revolver do lixo com um 

instrumento rural; porém, quem está alerta aos modos de acumulação do capitalismo sabe 

 
229 A expressão é de Walter Benjamin, em Baudelaire e a modernidade (Belo Horizonte: Autêntica, 2017, 
p. 19). 
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que o sistema consegue de tudo tirar proveito para produzir dinheiro insaciavelmente. Ao 

meditar sobre o poema “O vinho dos trapeiros”, de Charles Baudelaire, Walter Benjamin 

nota como o então ascendente capitalismo industrial na Paris de meados do século XIX 

faz com que o lixo adquira “certo valor” nas grandes cidades, fato que transforma em 

trapeiros um grande número de pessoas desassistidas. Nesse sentido, Benjamin afirma 

que os trapeiros passam a representar, à época, “uma espécie de indústria doméstica 

situada na rua”230.  

Assim, não é surpreendente que no Brasil da década de 1970, quando a 

população torna-se predominantemente urbana e a industrialização se amplia e se 

diversifica – não prescindindo da política do arrocho salarial e da repressão a 

trabalhadores organizados –, não é surpreendente que aqueles deixados de fora do 

chamado “milagre econômico” se lancem a formas precárias de garantir a 

sobrevivência231 (e quem caminha ainda hoje pelas ruas do centro de uma cidade como 

São Paulo pode observar os rostos multiplicados de homens e mulheres, moradores de 

rua ou quase, que puxam pesadas carroças que contêm material reciclável recolhido dos 

lixos das ruas).  

Voltando às frases que se pode ouvir na sequência em questão, enunciadas pelos 

trabalhadores do lixão, algumas fazem referência direta à captação de suas imagens pela 

câmera – “vamos tirar o retrato do trabalhador que está trabalhando” é uma das primeiras 

frases que o espectador consegue escutar, não sem alguma dificuldade. Adiante, quase no 

fim da sequência, a mesma voz enuncia: “O negócio é esse; mostrar pro governo como o 

pobre pega na enxada”, frase seguida de risos. No tom da mulher que fala, tanto na 

primeira como na segunda sentença, há certo deboche, provavelmente direcionado a 

quem filma. No tom debochado não deixa de haver certa descrença de que a captação e 

divulgação daquelas imagens impliquem em alguma mudança nas condições de vida dos 

retratados; há, igualmente, certa condescendência da pessoa que é filmada em relação a 

quem filma: ela permite que se faça o retrato do “trabalhador que está trabalhando”, que 

a câmera a capte, ainda que tenha consciência da inutilidade disto. Na segunda sentença 

– “O negócio é esse; mostrar pro governo como o pobre pega na enxada” –, a voz feminina 

 
230 Idem, ibidem, p. 21. 
231 José Paulo Netto afirma que entre 1974 e 1975 “cerca de um terço das famílias brasileiras permaneciam 
abaixo da linha de pobreza absoluta” (In: Pequena história da ditadura brasileira [1964 -1985]. São 
Paulo: Cortez, 2018, p. 145-156, grifo do autor). No mesmo estudo, o crítico descreve a partir de dados as 
políticas de arrocho salarial e de diversificação da indústria brasileira facilitadas pelo Estado ditatorial. 
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estabelece uma relação entre imagem captada e Estado, já que ela supõe que a filmagem 

que apreende o pobre que revolve o lixo com a enxada será mostrada para o governo.  

Podemos escutar, ainda durante a sequência, uma outra frase dita por uma 

trabalhadora: “o futuro Brasil, onde é que tá?”; as imagens praticamente respondem por 

si: aqui. Pelo conjunto, inclusive pela lucidez mais ou menos geral das frases emitidas 

pelas vozes, a sentença é tanto irônica quanto literal: irônica por tudo o que os ideais de 

Brasil e de futuro já representaram no campo progressista e, em alguns contextos, até 

mesmo revolucionário; literal porque, já anunciando o processo de abertura política, a 

ditadura civil-militar lançaria os pobres ao salve-se quem puder da concorrência 

socialmente generalizada. 

À sequência do lixão segue um close-up nas testas e nos cornos de dois bois. A 

imagem inaugura uma das sequências mais fortes e centrais do longa metragem: Guerra 

e Xavier filmam o trabalho factual de abatedores e açougueiros em um matadouro na 

baixada fluminense. Depois de focalizar de muito perto parte da cabeça dos bois, a cena 

seguinte traz o rosto de um dos abatedores. No total, a sequência do matadouro dura cerca 

de três minutos; ao longo dela, pode-se ver que quase todos os trabalhadores são negros, 

e há destaque para os seus rostos, para suas expressões e olhares. Tal destaque para a 

subjetividade daqueles que ali trabalham marca uma diferença entre a sequência de 

Guerra e Xavier e a célebre montagem paralela de Eisenstein em A greve (1925), que 

certamente constitui uma das referências dos diretores de A Queda. Como exposto pelo 

próprio cineasta russo, por meio da justaposição da encenação do massacre de 

trabalhadores na Rússia czarista e de imagens de abate factual de bois em um matadouro, 

em que se focaliza sobretudo os animais, buscou-se produzir “associações psicológicas” 

cujo elo é a matança. Desse modo, Eisenstein elabora uma “metáfora cinematográfica de 

‘um matadouro humano’, absorvendo as lembranças das repressões sangrentas por parte 

da autocracia”232.  

Ainda que a referência a Eisenstein seja inegável, é interessante notar os modos 

pelos quais Guerra e Xavier ultrapassam a citação cinéfila e mobilizam a tradição 

cinematográfica com fins próprios, visando o momento histórico em que produzem: como 

mencionei, os rostos dos trabalhadores são captados de perto pela câmera, como se neles 

se procurasse traços subjetivos e expressões provocadas pelo tipo de trabalho que 

exercem; a aproximação entre animais e trabalhadores não se dá majoritariamente pela 

 
232 EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 64 e 218. 
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montagem, mas ocorre sobretudo dentro dos planos, a começar pela fotografia sombria 

que imiscui os contornos dos corpos, misturando ambiente, animais e abatedores – 

mesmo os uniformes brancos destes últimos aparecem tomados por muito sangue escuro. 

Vejamos, por exemplo, a breve cena que dura alguns segundos a partir de 1min38s: 

 

 
Figura 5 

 

O uniforme roto do trabalhador pouco se distingue da parede atrás dele, 

encardida como o uniforme; o seu olhar, grave, quase encara a câmera. O rastro de sangue 

na parede, à direita, figura quase como extensão de seu corpo – diante da parede está a 

sua mão, ensanguentada, que segura uma parte do mecanismo de transporte dos corpos 

mortos dos animais dentro do matadouro. A partir deste momento, as imagens registradas 

no abatedouro darão uma breve ênfase aos corpos dos trabalhadores e às técnicas – uso 

de marretas para o abate, roldanas e correntes para içar os corpos dos bois – utilizadas ao 

longo do trabalho. Os animais se fazem presentes por meio do som direto, que capta 

incessantemente seus urros de dor. A partir dos 2min8s começamos a acompanhar o corpo 

de um boi morto sendo içado; em menos de dez segundos, as imagens expõem de maneira 

quase didática o sistema de aproximações entre local de trabalho, animais e trabalhadores 

que estamos comentando: enquanto o trabalhador puxa o animal morto pela pata durante 

o ato de içar, a câmera se aproxima do braço do homem e da pata do bicho. Uma vez 
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executado o close-up, o braço do trabalhador imiscui-se definitivamente no corpo do 

animal.  

 

 
Figura 6 

 

A partir desta comunhão profana entre um corpo vivo e um corpo morto, as cenas 

passam a intensificar a focalização no abate dos bois, evidenciado a brutalidade a que 

tudo o que é vivo é submetido no espaço do matadouro. Aos jogos de sombra e luz 

produzidos pela fotografia insere-se de forma ainda mais veemente a cor vermelha de 

sangue. A violência deste contexto de trabalho se estende por quase um minuto, até atingir 

seu ápice quando, ao seguir um rastro de sangue no chão, a câmera mostra dois animais 

empilhados, já sem a pele, muito ensanguentados. Adiante, é dada sequência ao jogo de 

paralelismos entre animal abatido e abatedor: em close, as mãos muito ensanguentadas 

de um trabalhador afiam instrumentos para o retalhamento dos corpos. Uma vez isolada, 

poderíamos pensar que tal cena integra algum filme de terror trash; porém, a totalidade 

da sequência em A Queda não nos deixa esquecer de que se trata de um contexto factual 

de trabalho. 
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Figura 7 

A seguir, vemos em A Queda a primeira referência explícita ao longa Os fuzis: 

em close, vê-se o olho de um boi que, esfolado, agoniza. A última cena de Os fuzis mostra 

justamente a cabeça do boi santo, tornado profano pela fome, morta. Na verdade, pode-

se dizer que toda a sequência do matadouro em A Queda traz os ecos do boi santo de Os 

fuzis – não nos esqueçamos de que o filme de 1977 é uma continuação do filme de 1964. 

O prólogo de A Queda vai deixando progressivamente mais claro que as já difusas 

possibilidades emancipatórias plasmadas em Os fuzis não se realizaram; no longa de 

1977, não há boi santo em cuja profanação pode-se ouvir ecos insurrecionais, há apenas 

o boi-mercadoria, esfolado por trabalhadores que dificilmente sentirão o sabor de sua 

carne.  

No plano seguinte, no qual se pode notar uma fotografia relativamente mais 

clara, finalmente a instância ficcional é introduzida; em plano sequência, a câmera 

acompanha um abatedor que caminha por entre corpos de animais enfileirados e 

pendurados em um sistema de linha de montagem. Os sons dos animais agonizantes 

persistem enquanto a câmera acompanha o andar do trabalhador, que está de costas para 

ela. Quando o abatedor chega a seu destino – um grupo de homens brancos engravatados, 

que aparecem no fundo da cena pouco depois que o plano sequência se inicia –, o giro da 

câmera, que agora o capta lateralmente, dá a ver que ele leva em suas mãos copos com 

sangue. Ele serve a bebida aos cinco homens engravatados. A maior parte deles hesita, 
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mas uma figura principal bebe o sangue sem titubear. O plano sequência é seguido dos 

primeiros de vários “planos congelados”233, nos quais a alta burguesia, políticos e seus 

conchavos aparecerão ao longo de todo o filme. Nesta primeira série de planos 

congelados, em que as imagens mostram os engravatados bebendo sangue ainda no 

abatedouro, sobrepõe-se o som de uma negociata; entre vocativos como “presidente” e 

“deputado” e nomes de construtoras como Borba Filho e Concrisa, percebe-se o acerto 

prévio de qual empresa vencerá uma licitação – no caso, a Concrisa. O enredo ficcional 

do filme é introduzido, então, por meio de tal negociata entre empresas e Estado. Isto é, 

os arranjos entre capital privado e esfera pública inauguram o estatuto ficcional de A 

Queda, como se o prólogo do filme expusesse a mola de toda a ação, seu núcleo: duas 

construtoras disputam uma licitação.  

As cenas congeladas aproximam-se tenazmente da forma alegórica, sob um viés 

próximo do Cinema Marginal. Combinando duas formas distintas – a captação objetiva 

das cenas do lixão e do matadouro, justapostas entre si, às cenas algo escrachadas da alta 

burguesia –, A Queda condensa imageticamente um determinado estágio daquilo que se 

pode chamar de luta de classes: empresários engravatados bebem sangue de animais que 

pouco se distinguem de trabalhadores que fazem, literalmente, um trabalho sujo. Depois 

dos planos congelados, a sequência inicial se encerra com a volta da objetividade do 

matadouro, com a imagem de um boi vivo, mas ferido, inquieto e preso em um cubículo 

escuro que lembra uma prisão, aguardando sua execução.  

No que concerne a representações pictóricas do trabalho, é curioso notar que, no 

início da era moderna, deparamos justamente com representações tão plácidas quanto 

cruas de animais abatidos, dominados e/ou em vias de preparação para o consumo. O 

tema é bastante comum na pintura holandesa do século XVII, o que não surpreende 

quando atentamos para o fato de que se articula a uma sociedade protestante, em que o 

trabalho vem antes da graça. É o que nota Rodrigo Naves acerca de uma das telas mais 

célebres nesse sentido, O boi esfolado, de Rembrandt.  

 

 
233 A expressão é de Vinicius Dantas, no ensaio “As formas do impasse”. In: Cine Olho, n. 4. São Paulo: 
Kairós, 1979, p. 27.  
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Figura 8 

 

Naves ressalta a inversão que Rembrandt opera em relação a tradição: no 

primeiro plano do quadro, visualiza-se o corpo do boi, enquanto a figura humana, “o tema 

mais valorizado na tradição da pintura – mal se deixa identificar”. O crítico articula a 

inversão à valorização do trabalho pelo pintor, que confere dignidade a “um dos trabalhos 

considerados mais vis, por lidar com o retalhamento de um animal morto”. É curioso 

notar, porém, que n’O boi esfolado animal retalhado e figura humana não interagem senão 

pelo olhar que a segunda lança ao primeiro; a representação do trabalho inscreve-se de 
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forma mais veemente na pincelada de Rembrandt, que usa a “maneira rude (...) mais 

acentuada e material” 234 para dar forma ao corpo do boi, o que Naves, mais uma vez, 

interpreta como uma valorização do trabalho manual pela cultura holandesa daquele 

momento.  

Se, digamos, na linha de partida da representação do trabalho no contexto do 

capitalismo pode-se vislumbrar valorização e dignidade – um tema vil é representado de 

maneira séria –, um filme elaborado em um outro momento de inflexão do sistema, 

bastante posterior, aponta justamente para a falta de dignidade no trabalho, e mais, para 

certa confluência entre os corpos dos trabalhadores e dos animais retalhados. Na 

sequência do matadouro, em que a câmera busca trazer à tona a mistura entre homens e 

bois, seres vivos (e mortos) partilham da condição de mercadoria, seja na condição de 

carne, seja na de mão-de-obra. Voltemos à figura 5: pata de animal e mão humana, abatido 

e abatedor, equivalem-se em uma única sombra. A equivalência é encontrada na realidade 

objetiva pela câmera; ainda assim, caso a verdade das imagens não se insinue para o 

espectador, a ficção fílmica a interpreta alegórica e escrachadamente: os empresários-

vampiros bebem sangue dos trabalhadores-bois.  

Nesse momento, vale lembrar de uma outra obra em que os nexos entre 

mercadoria, violência e trabalho são encenados em um matadouro. No romance Berlin 

Alexanderplatz a longa sequência de abatimento de mamíferos tem a direção de sentido 

dada de antemão pelo narrador épico, no título do segmento: “POIS AO HOMEM 

OCORRE O MESMO QUE AOS ANIMAIS; ESTES MORREM TAL QUAL 

AQUELE”235; durante a narração do abatimento dos mamíferos, que é caracterizado 

como “tribunais da morte para os animais”, o narrador de Döblin esclarece o nexo entre 

entreposto comercial, matadouro e mercado de abastecimento de carne, cujo “órgão 

administrativo é o comitê de gestão do entreposto e do matadouro, constituído por dois 

membros da magistratura, um membro da administração distrital, 11 vereadores e 3 

deputados”. Ainda segundo o narrador de Berlin (...), o matadouro da cidade, visto de 

fora, “poderia ser tomado por uma serralheria, uma oficina, um escritório ou ainda um 

galpão de construção”; já o machado de um dos abatedores é comparado ao “distintivo 

metálico do policial”. Por fim, quando da descrição do esquartejamento dos animais, o 

caráter fetichista das mercadorias entra em cena, já que as partes esquartejadas dos 

animais adquirem vida própria – até mesmo o sangue “quente e negro” que jorra de dentro 

 
234 Van Gogh: a salvação pela pintura. São Paulo: Todavia, 2021, p. 30- 31. 
235 DÖBLIN, Alfred. Berlin Alexanderplatz. São Paulo: Martins Fontes, 2019, p. 150. 
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de uma artéria para uma bacia é comparado a uma criança que sai do corpo da mãe e 

chora por ela. Em Berlin Alexanderplatz, no local de abatimento de porcos e bovinos 

pode-se entrever toda a sociedade do começo do século e seu funcionamento. A esta 

altura, já podemos afirmar que a arte do ocidente produziu uma tradição imagética do 

matadouro como metonímia do trabalho no capitalismo, que, com suas especificidades, 

vai de Rembrandt a Zola, de Eisenstein a Mambéty, e na qual A Queda se insere.  

Voltando, pois, ao longa de Guerra e Xavier, não podemos perceber nas cenas 

que mostram homens que abatem bois quase misturando-se a eles justamente a violência 

que fundamenta a forma mercadoria, porém não apenas no mundo do trabalho, mas 

também no espectro mais propriamente político, como menção à matança nos porões da 

ditadura? Não nos esqueçamos de que A Queda é um filme de 1977, momento ainda 

marcado pela censura, mesmo que arrefecida (que, aliás, se estenderia até o momento 

imediatamente posterior ao fim do regime, 1989) e, a despeito de uma remota abertura 

que se insinuava, de justificativas oficiais para a manutenção do aparato repressivo 

estatal. Nesse sentido, Elio Gaspari ressalta um pronunciamento de Geisel para o alto 

comando das forças armadas em 1974, em que o ditador afirma que  

 
Nós temos que trabalhar em medidas preventivas, e temos que trabalhar com 

medidas repressivas, se necessário. As medidas preventivas são muito 

importantes, inclusive no sentido psicológico, porque por mais que se liquide, 

se elimine esses focos [de subversão], ou se prendam, ou matem, ou não sei o 

quê, a determinados grupos, a subversão é constantemente realimentada.236  

 
A prática da tortura é de tal atrocidade que Geisel admite chamar pelo nome 

prisões e assassinatos, porém substitui que se torturem por não sei o quê. Além disso, o 

presidente não distingue os métodos preventivos dos repressivos, e seu pronunciamento 

dá a entender que prevenir é reprimir: por mais que se prenda, torture e mate, a subversão 

sempre volta. De todo modo, Gaspari mostra que o SNI, por meio de um relatório, logo 

alertaria o seu ditador-chefe de que as medidas necessárias não seriam preventivas, mas 

repressivas, pois haveria a  
 

“existência de uma estratégia global das esquerdas, destinada a criar um falso 

clima de tranquilidade interna, desarmando o espírito dos Órgãos de Segurança 

e criando um clima para a reivindicação do restabelecimento de liberdades”. // 

 
236 Apud GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 395-396. 
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Projetando a reinvindicação do restabelecimento das liberdades como item da 

agenda subversiva, fechava o beco. Se não houvesse tranquilidade, deveria 

haver repressão, porque só assim se restabeleceria a paz. Havendo 

tranquilidade, ela seria falsa, manha subversiva. Portanto, a repressão era 

indispensável.237  

 
Verifica-se, assim, que prender, matar e torturar eram práticas repressivas que 

estavam na ordem do dia em meados dos anos 1970. Na carnificina do mundo produtivo 

pode-se encontrar ecos da carnificina do mundo dos porões não apenas como elemento 

de um passado recente, mas do presente. Nesse sentido, voltemos à imagem de um dos 

bois, que fecha a sequência do matadouro: 

 

 
Figura 9 

 

Como um prisioneiro, o animal ferido aguarda sua execução em um cubículo 

cuja janela é gradeada e o chão está repleto de sangue. Com esta cena, A Queda encerra 

seu prólogo, dando lugar à canção tema do filme, “E daí?”, composta por Milton 

Nascimento e por Ruy Guerra. Porém, talvez só por um fio hiperinterpretativo possamos 

associar as imagens do abatedouro com as das torturas que ainda ocorriam naquele 

momento. Adicionemos, então, mais um argumento à nossa associação; no artigo 

 
237 Idem, ibidem, p. 396. 
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“Tortura e sintoma social”, Maria Rita Kehl chama a atenção para certo caráter 

“animalesco” engendrado no ser humano pela tortura:  

 
Sob tortura, o corpo fica tão assujeitado ao gozo do outro que é como se a 

“alma” – isso que, no corpo, pensa, simboliza, ultrapassa os limites da carne 

pela via das representações – ficasse à deriva. A fala que representa o sujeito 

deixa de lhe pertencer, uma vez que o torturador pode arrancar de sua vítima a 

palavra que ele quer ouvir, e não a que o sujeito teria a dizer. Resta ao sujeito 

preso ao corpo que sofre nas mãos do outro o silêncio, como última forma do 

domínio de si, até o limite da morte. E resta o grito involuntário, o urro de dor 

que o senso comum chama de “animalesco”. // Por que animalesco, se é o 

homem que urra? Talvez porque o grito de dor não represente mais o 

sujeito/homem, mas apenas o que agora nele é carne em sofrimento238. 

 
Diante da reflexão de Kehl, ficam mais fortes os ecos que nos fazem ouvir algo 

do que ocorria no DOPS no espaço do matadouro de A Queda. Um pouco mais tarde, 

quando os romances brasileiros passam a abordar a tortura de maneira mais franca – aliás, 

A Festa é um dos primeiros a fazê-lo, já em 1976, ano próximo de A Queda239 – a 

imagética do abatedouro é trazida à tona – como, por exemplo, no romance de Renato 

Tapajós, Em câmera lenta, em que o abatimento, mutilação e urros provocados pela 

tortura em uma militante de esquerda são narrados240.  

Quando nos lembramos de alguns argumentos construídos por Paulo Arantes em 

“1964”, podemos continuar a estabelecer nexos entre a tradição do matadouro, recuperada 

em A Queda, e o momento em que o filme é elaborado, isto é, podemos compreender 

melhor porque os diretores mostram tanto sangue na tela no prólogo do filme. Segundo 

Arantes,  
[em 1964] algo se rompeu para sempre quando a brutalidade rotineira da 

dominação, pontuada pela compulsão da caserna, foi repentinamente 

substituída pelo Terror de um Estado delinquente de proporções inauditas. A 

 
238 KEHL, Maria Rita. “Tortura e sintoma social”. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (org.). O que 
resta da ditadura. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 131.  
239 Em 1968, o ano que não terminou, Zuenir Ventura chega a afirmar que A festa é o primeiro romance a 
abordar diretamente a tortura. Há, porém, outras abordagens do assunto em obras da mesma época, como 
em As meninas (1973), de Lygia Fagundes Telles. 
240 Vejamos algumas passagens do romance nesse sentido: “O corpo conhecido – mutilado. Mutilada a pele 
que os dedos sentiram, mutiladas as pernas, os braços, o ventre: a dor se multiplica e é intolerável”; 
“Cercaram-na e caíram sobre ela acertando socos em seu rosto, pontapés em suas costas, tentando segurá-
la. Ela se debateu com violência, mas uma forte coronhada em sua nuca a fez tontear”; “Quando a 
levantaram e o peso do corpo distendeu o braço quebrado, ela deu um grito de dor, um urro animal, 
prolongado, gutural, desmedidamente forte”. TAPAJÓS, Renato. Em câmera lenta. São Paulo: Alfa-
Ômega, 1977, páginas 83, 89 e 171, respectivamente.  
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tal ponto que até Hobsbawm parece não saber direito em qual dos extremos do 

seu breve século XX incluir esse último círculo latino-americano de 

carnificinas políticas, no qual não hesitou em reconhecer a “era mais sombria 

de tortura e contraterror da história do Ocidente” (...). Mesmo para padrões 

brasileiros de civilização, pode-se dizer que a Ditadura abriu as portas para 

uma reversão na qual Norbert Elias poderia quem sabe identificar o que 

chamou por vezes de verdadeiro processo descivilizador. Segundo o 

historiador Luiz Felipe de Alencastro, um tal padrão, herdado do despotismo 

esclarecido pombalino, pressupunha algo como o espraiamento, 

prudentemente progressivo, dos melhoramentos e franquias da vida moderna, 

a princípio reservados à burocracia estatal e às oligarquias concernidas, ao 

conjunto das populações inorgânicas a serem assim “civilizadas” pela sua elite. 

Pois até esse processo civilizador (...) deu a marcha ré, ou, se preferirmos, 

engendrou um “monstrengo nunca visto”.241 

 

Quanto a menções veladas à tortura, podemos encontrá-las em outra obra de 

Guerra, contemporânea ao filme que estamos estudando: trata-se da peça Calabar (1973), 

que Ruy escreve em parceria com Chico Buarque. O traidor (dos colonizadores 

portugueses) Calabar não aparece na peça senão esquartejado, e seus pedaços são 

descritos na canção “Cobra de Vidro”, executada pela personagem Bárbara (no que 

concerne a críticas à ditadura, talvez seja forçar um pouco a nota dizer que qualquer coisa 

em Calabar apresente um caráter propriamente velado, como revela a censura tão 

violenta quanto peculiar a qual a peça foi submetida242). 

Na verdade, se em A Queda é apenas alusivo o nexo entre as cenas factuais de 

trabalho, em que a câmera enfatiza o nivelamento de trabalhadores e animais à condição 

de mercadoria, e os métodos de tortura generalizados pela ditadura, na história do 

capitalismo as instâncias do trabalho e da tortura quase nunca estiveram separadas. Como 

nos mostra Marx, na origem da organização capitalista da sociedade está a violência 

extraeconômica sobre os corpos dos trabalhadores. E se “açoites, ferros em brasa e 

torturas” predominaram na Europa no período de fundação do sistema para disciplinar 

camponeses ao trabalho assalariado243, a história de um país como o Brasil revela a 

permanência de tais violências diretas no âmbito do trabalho para a efetivação da 

acumulação capitalista global (basta pensar na escravidão, para não ir mais longe). 

 
241 ARANTES, Paulo. “1964”. Op. cit., p. 284-285.  
242 Nesse sentido, ver o artigo “A luta agora é na Justiça: o processo censório de Calabar”, de Miliandre 
Garcia. In: PolHis, ano 5, n. 9, Mar del Plata, 2012, p. 267-282.  
243 Cf. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 808. 
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Implosão de um edifício, trabalho precário no lixo, um matadouro onde também 

predomina a precariedade: no prólogo de A Queda há a câmera olho que ausculta a 

realidade imiscuída a um sistema de alusões algo alegórico; o Brasil da década de 1970 é 

colocado em cena, não sem a sua articulação com problemas também caros a outros 

tempos. A heterogeneidade de meios que caracteriza o longa metragem está dada desde 

o início, inclusive dentro dos planos. A moldura de A Queda está feita.  

 

2.  E daí? 

 

Logo depois das imagens do prólogo, entram na tela, em letras claras sobre fundo 

escuro, os agradecimentos da equipe que realizou o filme – isto é, suspende-se a sequência 

das cenas documentais/alegóricas/ficcionais e o filme é evidenciado como algo 

construído. Os vínculos da obra de arte com o dinheiro – recebem agradecimentos grandes 

empresas públicas (à época) e privadas, como a Vale do Rio Doce e a Coca-Cola – se 

inserem entre prólogo e desenvolvimento da narrativa; tais agradecimentos permanecem 

na tela por trinta segundos, de modo que o espectador consiga lê-los integralmente. Em 

seguida, é exposto o título do longa-metragem e os nomes daqueles que nele trabalharam. 

Como é caro à tônica do filme, a sequência dos agradecimentos e créditos traz 

uma textura variada: o espectador não os lerá em silêncio. A passagem é feita sob o som 

da canção “E daí?”, composta por Ruy Guerra e Milton Nascimento, que também a 

interpreta. A beleza da canção, notável sobretudo por conta da voz de Milton – que, na 

gravação que figura em A Queda, é transformada em coro por meio da mixagem, que 

sobrepõe diversas interpretações do cantor, em tons e tempos distintos – atenua a 

violência das cenas do matadouro que acabaram de ser expostas, como se desse uma 

oportunidade para os espectadores de meditar sobre elas de forma menos hostil e tensa; a 

música também contrabalanceia a, digamos, leitura a seco de nomes de empresas e dos 

trabalhadores do cinema.  

Nesse momento inicial, “E daí?” não assume uma função de reconhecimento244, 

isto é, ela não é executada para reforçar uma ação dramática que se desenrola nas imagens 

 
244 Mariana Rosell afirma que na peça Calabar Guerra e Chico Buarque elaboram canções que atuam como 
canções de reconhecimento, isto é, que “‘provoca[m] a expectativa da melodia e assinala[m] a progressão 
temática ou dramatúrgica’. Ou seja, as canções reforçam explícita ou sugestivamente uma cena ou 
acontecimento” (“Chico Buarque: dramaturgo [1967-1978]”. In: Temporalidades, edição 24, v. 9, n. 2, 
Belo Horizonte, mai./ago. de 2017, p. 265). Neste trecho, a pesquisadora cita o Dicionário de teatro de 
Patrice Pavis para conceituar a noção de canção de reconhecimento.   
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– aliás, acabamos de expor acima que há até certo desencontro entre os créditos e a 

canção. Pode-se dizer que neste início de filme “E daí?” possui certo aspecto épico; a 

despeito do apelo aos sentidos advindo de sua musicalidade, a canção ainda não pode ser 

identificada a nenhuma cena ou personagem. Além disso, a sua letra245 não é nada amena; 

ela é expressivamente violenta, e a raiva do sujeito que nela fala vem das vísceras. O seu 

refrão é melancólico e nada afirmativo – o ódio que explode de um eu monstruosamente 

ferido não dá em nada. No final da canção, a cadência do canto mimetiza o título do filme, 

num movimento de queda: antes que a narrativa avance, a presença da canção apresenta 

uma derrota. A sua inserção neste momento do filme o comenta ajudando a delinear o seu 

sentido, como se nela estivesse contido aquilo que o espectador ainda não conhece, mas 

que lhe será narrado, como as cenas do prólogo que analisamos acima. 

Depois do término da canção e dos créditos, tem início a narrativa propriamente 

dita, um “drama operário”246 filmado à maneira naturalista: estamos diante de mais uma 

das formas estéticas de que A Queda se vale. Neste momento inicial, filmado no factual 

canteiro de obras do metrô do Rio de Janeiro, é apresentado o episódio com o qual o título 

do longa-metragem se relaciona; um operário, Zé, interpretado por Hugo Carvana, 

aparece ensanguentado, afundado entre o cimento mole da obra, após cair de um ponto 

alto da construção. Sobre a cena da retirada do corpo (ainda vivo) de Zé do buraco em 

que caiu, em que se misturam atores e não-atores, incidem as imagens do matadouro, pois 

pode-se notar semelhanças entre o movimento de içamento dos bois por parte dos 

trabalhadores do matadouro e o da retirada de Zé do cimento; a personagem de Hugo 

Carvana está ensanguentada, agoniza e grita como aqueles animais. Desse modo, o longa-

metragem assume de maneira quase didática o paralelismo que traça entre homens e bois-

mercadoria, entre mundo do trabalho e abate, recuperando uma extensa tradição, como já 

comentamos.  

 
245 “Tenho nos olhos quimeras/ Com brilho de trinta velas/ Do sexo pulam sementes/ Explodindo 
locomotivas/ Tenho os intestinos roucos/ Num rosário de lombrigas /Os meus músculos são poucos /Pra 
essa rede de intrigas/ Meus gritos afro-latidos / Implodem, rasgam, esganam / E nos meus dedos dormidos/ 
A lua das unhas ganem// E daí? E daí? E daí?/ E daí? E daí? E daí?/ E daí? E daí? E... daí?/ E daí...// Meu 
sangue de mangue sujo/ Sobe a custo, à contragosto/ E tudo aquilo que fujo/ Tirou prêmio, aval e posto/ 
Entre hinos e chicanas/ Entre dentes, entre dedos/ No meio destas bananas/ Os meus ódios e os meus 
medos// E daí? E daí? E daí? E daí?/ E daí? E daí? E daí?/ E daí? (E daí?) E daí? E daí?/ E daí? (E daí?) E 
daí?// Iguarias na baixela/Vinhos finos nesse odre/ E nessa dor que me pela/ Só meu ódio não é podre/ 
Tenho séculos de espera (espera)/ Nas contas da minha costela (nas contas da minha costela)/ Tenho nos 
olhos quimeras/ Com brilho de trinta velas (velas)// E daí? E daí? E daí?/E daí? (E daí? E daí?)/ 
E daí? E daí? E daí? E daí? (E daí?)/ E daí? (E daí?) E daí? E daí...?” 
246 A expressão é de Vinicius Dantas. Op. cit. 
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Apesar do episódio de retirada de Zé ser totalmente ficcional, a câmera se 

comporta como nos instantes predominantemente documentais de abate e retalho dos 

bois, isto é, sinuosamente, entre movimentos de zoom rápidos e recuos, como um olhar 

que ausculta. Tal movimentação da câmera, além de marcar, pela presença do movimento 

sinuoso constante, a materialidade do aparelho que filma, configura um olhar de quem 

pesquisa as cenas que estão sendo captadas. Este modo de filmar, predominante no que 

concerne à trama central do longa, confere às cenas ficcionais um ar de realidade objetiva; 

a mesma atmosfera é reforçada pela ambientação em um canteiro de obras real e pela 

presença dos não-atores que atuam ativamente na retirada do corpo do ator Hugo Carvana 

do chão. Estamos diante da dinâmica, muito constante nos romances e no cinema dos 

anos 1970, entre ficção e realidade objetiva. Tal dinâmica se recoloca constantemente em 

A Queda, em praticamente todos os momentos de tônica naturalista: depois da queda, a 

personagem Zé é levada para o hospital; a ambientação é a de um hospital público de 

fato, e a câmera capta, movimentando-se e em close-up, pessoas que de fato estão ali, em 

condições precárias.  

É preciso chamar atenção para a palavra dinâmica, que mencionamos acima. 

Como ressaltamos, há no filme a dinâmica própria entre formas narrativas diversas, como 

o prólogo, os excertos de Os fuzis, os burgueses congelados etc. Porém, há também uma 

dinâmica interna aos planos do drama operário, uma manipulação consciente por parte 

dos diretores da interação entre uma tônica de “cinema verdade” e uma tônica anti-

ilusionista. Dizendo de outro modo, Guerra e Xavier balizam o drama, índice de 

consciência do amplo debate sobre os limites de tal forma de representação. Em A Queda, 

alguns elementos que poderiam reforçar o naturalismo da encenação dramática acabam 

por apontar para a dimensão de artifício do filme.  

Vejamos, por exemplo, o momento em que a câmera acompanha, de maneira 

instável e em plano-sequência, as personagens Mário e Salathiel – o último interpretado 

por Lima Duarte, já à época um ator popularmente conhecido por sua atuação em novelas 

de TV, como O Bem-Amado (1973), da rede Globo. Assim, que sua personagem seja um 

arrivista aberto à cooptação pelos grandes empresários não parece um acaso, isto é, parece 

haver certa confluência entre escolha do ator e função da personagem (discutirei a questão 

adiante). Nesta breve sequência, que se inicia em 13min20s, Salathiel repreende Mário 

por conta do período em que o genro passara fora do trabalho, quando esteve 

acompanhando Zé no hospital; Mário responde que ficou ao lado do amigo porque ele 

estava “todo quebrado”, fato que o impressionou. Então, Salathiel engendra o discurso 
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que fará, sem hesitações, ao longo de todo o filme: “tenho quinze dias para entregar esse 

negócio, eu não posso ficar impressionado”.  

 

 
Figura 10 

Dentro do plano, é quase vertiginosa a dinâmica entre cinema de verve 

documental, encenação naturalista, alegoria e metalinguagem: quando saem da obra e 

caminham pela rua, as capas amarela e laranja fosforescentes das personagens contrastam 

com o cinza predominante no ambiente e com as roupas sociais sóbrias dos transeuntes, 

de modo que os atores se destacam do fundo, assumindo ares alegóricos. Ainda no terreno 

da alegoria, Salathiel empreende seu discurso pragmático, em que a entrega da obra para 

os superiores está acima da vida do trabalhador, diante do Banco Nacional, imagem que 

vincula a fala do pequeno empreiteiro ao grande capital financeiro. Desse modo, a postura 

de Salathiel, para quem tempo é dinheiro, para quem a morte de um quase-igual não 

implica em solidariedade, mas em indiferença diante da possibilidade de enriquecer, 

generaliza-se, isto é, não é mostrada como a postura individual de uma personagem 

arrivista, mas como a ideologia do momento – se a tradição do matadouro vem de longe, 

o filme começa a especificar como o sangue é bebido nos anos 1970: por trás do 

trabalhador, um banco, que pauta o discurso do primeiro.  

Enquanto Nelson Xavier e Lima Duarte são acompanhados pela câmera, os 

transeuntes, que não são figurantes contratados, olham para a cena, com a curiosidade de 
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quem vê uma câmera: o aparelho não é neutro, não se imiscui na realidade para captá-la 

sem mediações. Tal atitude dos transeuntes, que curiosamente olham para a encenação, 

revelando-a portanto como tal, aponta para a dimensão de artifício do filme. Trata-se de 

um método que ocorre muitas vezes durante o desenrolar da trama, como no longo plano 

sequência em que as personagens de Nelson Xavier e Paulo César Pereio atravessam um 

terminal de ônibus factualmente lotado, ou em que as personagens de Xavier e Isabel 

Ribeiro discutem na construção da moradia do casal. O olhar dos não-atores para a 

encenação improvisada faz com que a ação dramática interaja a todo o momento com o 

aspecto de obra construída do filme. Uma vez presente nas ruas, a câmera acaba se 

revelando como uma espécie de aparelho intruso, como algo que puxa a atenção para si. 

Desse modo, assim como em diversas obras literárias e cinematográficas do 

mesmo período, em A Queda ficção e realidade objetiva interagem intensamente, 

interação pautada pelo olhar de pesquisa: as formas pesquisam umas às outras, e o 

movimento do todo pesquisa um contexto social inteiramente novo – aliás, é o Brasil 

engendrado pelo golpe que pede aos autores daquele período que coloquem à mesa um 

instrumental diverso e variado para sondar aquilo que ainda não se conhecia, como já 

comentamos ao longo deste trabalho. 

 

3. O operário em cena 

 

Como se sabe, uma das novidades constituídas no Brasil dos 1970 é a 

urbanização intensa e a industrialização do país – esta última, empreendida pela ditadura 

para rapidamente ser desfeita, movimento modelar da (então) incipiente lógica neoliberal 

que nega a constituição de qualquer tradição: cria-se um campo industrial e disciplina-se 

o trabalho por meio de um governo autoritário para gerar acumulação durante um 

determinado espaço de tempo; logo em seguida, pode-se abandonar tudo, a fábrica e 

aqueles que trabalham dentro dela. De todo modo, para sondar o novo Brasil que surgia 

depois de mais de uma década de ditadura, Xavier e Guerra escolhem focalizar a figura 

do operário, um potencial novo agente político do país industrializado; tal foco no 

trabalhador urbano é apontado vastamente pela fortuna crítica que se debruçou sobre A 

Queda como uma novidade no âmbito do cinema brasileiro, voltado, até então, 

majoritariamente para o trabalhador do campo ou, pensando no Cinema Marginal, para a 

figura do bandido – isto é, para uma forma sui generis de trabalhador urbano, externo à 

fábrica. O trabalhador focalizado em A Queda se situa na construção civil: o enredo do 
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longa-metragem se passa em torno de um canteiro de obras, mais especificamente o da 

construção de uma linha de metrô na cidade do Rio de Janeiro. 

Ao abordar o canteiro de obras de maneira central, A Queda traz para o universo 

fílmico um dos nexos mais reveladores entre modernização conservadora e exploração 

do trabalho: o espectador poderá observar por dentro de que modo a melhoria da malha 

urbana de transporte, essencial para o desenvolvimento da indústria e índice de 

modernização, explora trabalhadores de maneira violenta e precária. A opção dos 

diretores por localizar uma das molas da trama em um canteiro de obras faz com que o 

filme pesquise a realidade em torno de uma das atividades urbanas mais mal pagas e 

perigosas. Além disso, como nos mostra Sérgio Ferro (talvez o intelectual que mais tenha 

refletido sobre a realidade do canteiro de obras), no canteiro uma série de explorações 

correntes na sociedade como um todo tornam-se mais evidentes, a começar pela divisão 

entre trabalho intelectual e trabalho manual. Nesse sentido, Ferro nos chama a atenção 

para a autoalienação que o trabalho no canteiro engendra no operário, afinal, nenhum 

trabalho manual prescinde do pensamento - no âmbito do cinema, por exemplo, o 

profissional que executa o trabalho manual, que carrega a câmera na mão, tem uma ideia 

na cabeça, isto é, executa também um trabalho mental (e, ainda que Ruy Guerra admita 

não ter talento para operar uma câmera, o cineasta sempre ressalta seu trabalho em equipe, 

de troca de ideias, com, por exemplo, Dib Lutfi e Edgar Moura [este último é o diretor de 

fotografia de A Queda])247.  

O trabalho no canteiro, porém, leva o trabalhador a exercer sua atividade de 

forma mecânica e alienada da atividade mental; em última instância, quando pronta a 

obra, a própria figura do trabalhador que a produziu é apagada socialmente; autores são 

apenas arquitetos e engenheiros, créditos cabem a empresas e governos:  

 
No canteiro, a mão e seus movimentos simples guiam máquinas manuais 

elementares. Ela levanta, amansa, pesa, encosta e ilude: não mostra que contém 

o trabalhador inteiro. A mão que trabalha, envolvendo o corpo todo na 

manipulação da matéria, nos faz esquecer as múltiplas passagens que a 

confundem com o cérebro (...). // Com o último dos salários, dele [operário do 

canteiro] são exigidas todas as fadigas: é força motriz e princípio operacional, 

transporta, empurra, eleva mas deve ser capaz das sutilezas do 

 
247 Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Ruy Guerra: paixão escancarada. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 250. 
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desaparecimento. Como prêmio, tem o menor dos tempos de vida e de 

trabalho, abaixo dos de todas as outras categorias socioprofissionais.248  

 
Contra o desaparecimento dos trabalhadores, Xavier e Guerra o colocam na tela, 

via de regra integrados ao arranjo do filme, isto é, à dinâmica entre formas de 

representação que descrevemos acima. Em A Queda os operários da construção civil são 

figurantes de cenas, são filmados em tomadas de caráter mais descritivo, são 

entrevistados; em nenhum desses momentos suas figuras são abordadas da maneira 

“sociológica” que Jean-Claude Bernardet identificou em alguns documentários do início 

do Cinema Novo, como Viramundo ou Maioria Absoluta – isto é, imiscuindo o mundo 

do trabalho factual à trama ficcional, o filme de Nelson Xavier e Ruy Guerra não situa o 

cinema, “voz do saber”, de um lado, e os entrevistados, amostragem de uma tese 

sustentada pelo filme, de outro249. Aliás, tal separação entre sujeito e objeto nunca 

caracterizou os longas realizados por Ruy Guerra, que sempre trabalha, de maneiras 

diversas, com a dinâmica documental/ficcional.  

Para a constituição de A Queda, alguns operários são factualmente entrevistados; 

suas falas (que figuram a partir de 55min8s) são integradas ao universo ficcional do 

seguinte modo: um grande jornal, aliado de uma das empreiteiras que disputa a licitação, 

visa a derrubar a construtora concorrente utilizando a morte de Zé como prova de que 

naquele canteiro não há segurança para os trabalhadores. Então, um repórter é enviado 

para o local, que entrevista os operários a fim de obter mais provas jornalísticas contra a 

empreiteira. Na montagem, as entrevistas são intercaladas com cenas dos empresários no 

canteiro de obras, onde estavam para intimidar Salathiel e sobretudo Mário. Se os 

depoimentos dos operários revelam elementos objetivos sobre aquele trabalho – a baixa 

remuneração por hora, o alto custo da alimentação, a origem nordestina da maioria dos 

trabalhadores – o polo de quem os filma, de quem colhe as entrevistas, não é o do cinema 

verdade socialmente interessado, mas o do jornalismo financeiramente enviesado. Na 

sequência em que as entrevistas são mostradas, as falas dos trabalhadores são 

entrecortadas e até mesmo veiculadas por outras falas e pontos de vista que são contra os 

seus direitos: burgueses que querem se livrar da responsabilidade por uma morte, 

 
248 FERRO, Sérgio. “O canteiro e o desenho”. In: Arquitetura e trabalho livre. São Paulo: Cosac Naify, 
2006, p. 148-151.  
249 Cf. BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  
As expressões entre aspas encontram-se entre as páginas 15 e 18.  
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jornalistas que querem incriminar um concorrente instrumentalizando um acidente fatal 

de trabalho.  

Trocando em miúdos, na sequência das entrevistas, quando ouvimos uma voz 

que faz perguntas para os operários, quando vemos o microfone ou o gravador do 

entrevistador, quando olhamos por meio do ponto de vista da câmera, não estamos diante 

exatamente da voz do diretor e da equipe técnica do filme; mediado pelo universo 

ficcional, voz do entrevistador e técnicas de captação de som e imagem correspondem à 

equipe de um jornal que, no contexto do enredo, pouco se importa com as falas dos 

entrevistados. Se neste momento A Queda dá voz aos trabalhadores, não o faz de maneira 

ingênua: dentro do arranjo da sequência, a técnica de filmagem está identificada ao polo 

do interesse dos empresários, do dinheiro.  

Em outros momentos, mais descritivos, o filme veicula imagens do trabalho no 

canteiro sem mediações do polo opressor; os operários são diretamente mostrados 

trabalhando em condições precárias e inseguras, calçando sandálias e chinelos 

(38min17s); em outro momento (16min47s), mostra-se a precariedade do refeitório, bem 

como a efetuação do pagamento que os trabalhadores realizam pela comida. Falta de 

segurança no canteiro, pagar (caro) para comer (precariamente) no trabalho, ausência de 

direitos trabalhistas são elementos ressaltados a todo momento ao longo do filme, seja 

pelas imagens, pela dramaturgia ou pela interação entre elas.  

Em seu artigo sobre a emergência de personagens operárias no cinema dos anos 

1970, Jean-Claude Bernardet considera que a representação do trabalho em A Queda “é 

singularmente pobre” – o crítico, no entanto, ressalta que o longa de Guerra e Xavier é o 

“que mais problematiza a representação do operário no cinema e as relações que se 

estabelecem nesta representação entre a classe operária e o cineasta”250, considerando o 

corpus de seu texto. Para Bernardet, a captação do trabalho em A Queda é limitada, pois 

a câmera o apreende de forma demasiada externa e, consequentemente, pouco complexa. 

Para configurar tal ajuizamento, talvez Bernardet tenha fixado sua atenção no quinhão 

documental de A Queda, apenas uma de suas camadas; a representação do trabalho no 

longa-metragem não se insinua apenas por meio de cenas mostradas à maneira 

documental – inclusive, já comentamos algumas vezes como a dinâmica de formas 

presente no filme é uma estratégia para pesquisar o momento histórico abstruso. Desse 

modo, A Queda procura formular um pensamento sobre o mundo do trabalho nos anos 

 
250 BERNARDET, Jean-Claude. “Operário, personagem emergente”. In: NOVAES, Adauto (org.). Anos 
70: ainda sob a tempestade. Rio de Janeiro: Aeroplano / Senac Rio, 2005, p. 320. 
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1970 valendo-se de diversas formas de representação, inclusive do eco algo alegórico 

que, lançado no prólogo do filme, nas cenas do lixão, o atravessa em sua totalidade.  

Ainda assim, o ajuizamento crítico de Jean-Claude Bernardet tem lastro: o ponto 

de vista do filme não alcança o trabalhador factual senão por uma série de mediações, a 

começar pelo universo dramático em que trabalhadores são representados por atores 

profissionais. Nesse sentido, Bernardet tem razão quando vê nesta distância entre cinema 

e trabalho uma verdade revelada pelo filme:  

  
A não-captação do trabalho em A Queda é seguramente uma limitação (...) mas 

é também a honestidade do filme que não tenta mistificar: a distância entre o 

cineasta e o mundo do trabalho é um dado real da relação entre o cineasta e o 

operário (...). A dificuldade de A Queda em captar o trabalho é uma dimensão 

do momento ideológico do cineasta.251 

 

A Queda mostra, assim, vontade de colocar em cena a matéria de um país 

recentemente industrializado de maneira hegemônica por meio da representação (diversa) 

das classes desfavorecidas – uma vontade, aliás, geracional, como mostram o artigo de 

Bernardet que mencionamos acima, ou o prefácio de Chico Buarque e Paulo Pontes a 

Gota d’água, a que também já fizemos referência. No prefácio, os autores identificam um 

sumiço do “povo”  

 
dos jornais, dos filmes, das peças, da tv, da literatura, etc. Isolado, seccionado, 

sem ter onde nem como exprimir seus interesses, desaparecido da vida política, 

o povo brasileiro deixou de ser o centro da cultura brasileira. Ficou reduzido 

às estatísticas e às manchetes dos jornais de crime. Povo, só como exótico, 

pitoresco ou marginal. Chegou uma hora em que até a palavra povo saiu de 

circulação. Nossa produção cultural, claro, não ganhou com o sumiço. // É 

preciso, de todas as maneiras, tentar fazer voltar o nosso povo ao nosso palco. 

Do jeito que estiver ao alcance de cada criador: com o show, a comédia de 

costumes, o esquete, a revista, com a dramaturgia mais ambiciosa, como se 

puder. O fundamental é que a vida brasileira possa, novamente, ser devolvida, 

nos palcos, ao público brasileiro.252 

 
Que o “sumiço do povo” da cultura se deve aos cortes do nexo progressista entre 

classes observado no país no pré-1964, cortes operados via franca violência pela ditadura 

 
251 Idem, p. 322. 
252 BUARQUE, Chico; PONTES, Paulo. Op. cit., p. 12. 
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militar, é algo que, a esta altura de nossa reflexão, é um pressuposto – ao menos, espero 

que a exposição de meus argumentos até aqui tenha deixado este ponto claro. Diante do 

discurso de possibilidade de abertura política e do relativo enfraquecimento da censura, 

é compreensível que os artistas e pensadores comprometidos procurem trazer novamente 

para as páginas e telas o outro de classe e suas questões; mas as marcas de um processo 

violentamente interrompido, e, sobretudo, o próprio esfacelamento de uma tradição – 

estética e social – que se construía incidem sobre as obras, como estamos vendo em A 

Queda. Seus diretores, como os autores de Gota d’água, ou como o romancista de A festa, 

têm vontade de pesquisar o país e buscam os meios para fazê-lo, já que os antigos foram 

cortados.  

Assim, se A Queda mostra certa dificuldade em captar o trabalho, como afirma 

Bernardet, e se a diversidade de formas de representação mobilizadas pelos diretores pode 

ser índice das dificuldades de tal tentativa de captação, entendemos que as fissuras 

formais de A Queda são reveladoras de uma época em que artistas interessados procuram 

recuperar uma tradição violentamente rompida, buscar novamente estabelecer uma 

relação produtiva entre arte e chão social do país. Dizendo de outro modo: Guerra e 

Xavier olham para um passado recente em que a pesquisa por uma arte não-burguesa em 

contexto brasileiro tinha lastro no processo social, tentando tanto compreender os 

resultados do corte operado em tal passado quanto superá-lo, desejando colocar o país no 

prumo progressista novamente. Esse desejo está manifesto desde o modo de produção do 

filme, feito às margens da Embrafilme – fazê-lo com financiamento dela seria uma forma 

de ceder ao colaboracionismo com o Estado, como Ruy Guerra explicita em entrevista 

dada na época em que realizava o longa253 – de forma “barata, independente, rápida 

(filmada em 22 dias), em sistema de cooperativa”254. 

Ainda assim, A Queda não é exatamente fruto de uma experiência radical de 

interação entre trabalhadores do cinema e trabalhadores do canteiro, isto é, o filme não 

foi produzido a partir da articulação da equipe com um grupo de trabalhadores 

organizados. Mas essa não é uma característica apenas de A Queda: no artigo supracitado 

de Bernardet, o crítico verifica que, na década de 1970, foi minoritária e “exclusivamente 

paulista” (por conta do ABC, é claro) a tendência de realizadores que produziram “em 

 
253 Disponível em http://www.ruyguerra.com.br/entrevista.php?id=85&idioma= 
254 A breve descrição sobre o modo de produção de A Queda é de Robert Stam. “Posfácio”. In: PAPA, 
Dolores (org.). Ruy Guerra, filmar e viver. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2006, p. 65. 

http://www.ruyguerra.com.br/entrevista.php?id=85&idioma=
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íntima articulação com entidades ou grupos operários”255. Abundância de filmes que 

abordam o trabalhador urbano, escassez de articulação da produção fílmica com 

movimentos organizados: por um lado, vontade artística de sondar a nova realidade 

levando em conta o compromisso com o outro de classe; por outro, um país desarticulado 

diante do adestramento do trabalho por meio da violência estatal franca. Se no pré-1964 

as experiências progressistas engendraram experiências estéticas mais radicais do que as 

políticas, depois que os golpistas fizeram grande parte do seu trabalho a busca estética 

por uma nova formulação do país assume formas de impasses.  

Mesmo experiências estéticas que se articulam com processos políticos radicais 

cristalizam impasses e contradições. Por exemplo, a experiência do grupo Medvekine na 

França dos anos 1960, em que operários articulados com cineastas de outras origens 

sociais realizam filmes sobre o (seu) mundo do trabalho, surge apenas após a tentativa de 

Chris Marker e Mario Marret de produzir um documentário sobre uma grande greve em 

Besançon em 1967. Criticados pelos próprios operários depois da exibição do filme, em 

que julgam até mesmo ter sido explorados pelos diretores, Marker e Marret têm de 

repensar suas formas de filmagem, intensificando o processo de troca com os 

trabalhadores locais, procurando produzir uma obra de fato coletiva256. Curiosamente, 

Robert Stam verifica certa influência de Marker em A Queda, mas não no que concerne 

à representação dos operários: Stam vê nas imagens congeladas que “despsicologiza[m] 

os capitalistas” um eco da fotonovela La Jetée, de 1962257. Pode-se dizer, assim, que 

Guerra e Xavier não procuram referência em uma experiência recente e internacional de 

representação dos operários, embora não prescindam de dialogar com um procedimento 

do mesmo diretor, utilizado em contexto diverso, para representar os burgueses. Acredito 

que tais escolhas sejam acertadas: diante de contextos sociais completamente distintos – 

um que culmina com maio de 1968 e outro, em outro continente, sob uma ditadura que 

sufoca possíveis insurreições desde seu primeiro momento – os diretores brasileiros 

procuram elaborar estratégias próprias, que acabam por nos ajudar a entender as 

especificidades nacionais258. Apesar dos impasses e distâncias colocados sobretudo pelo 

 
255 O crítico refere-se sobretudo aos filmes documentais de Renato Tapajós. Segundo Bernardet, os filmes 
de Tapajós relacionam-se de forma bastante específica com pautas das organizações operárias daquele 
momento. Ainda segundo o crítico, outros longas, como Braços cruzados, máquinas paradas (1979), de 
Sergio Toledo e Roberto Gervitz, têm maior potencial generalizante, “negando a herança do sindicalismo 
getulista” (BERNARDET, J. “Operário, personagem emergente”. Op. cit., p. 315-317). 
256 cf. Les groupes Medvekine, 1967-1974. Paris: Les Mutins de Pangée; Ivry-sur-Seine: Iskra, 2018. 
257 STAM, op. cit., p. 65. 
258 Sobre uma apropriação contemporânea e bastante indevida da radical experiência cinematográfica e 
social em torno do maio de 1968 francês, ver “O fogo de palha de 68 – o ponto de vista da montagem em 



 142 

momento histórico, a forma-pensamento de A Queda logra entregar ao espectador um 

país que o discurso do milagre econômico visava a recalcar. 

No final do longa-metragem, uma conversa entre Mário e Laura é entrecortada 

pela montagem, que traz imagens de shopping centers e de diversas mercadorias. Entre 

essas imagens figura a de uma televisão em uma vitrine (1h42min28s), onde se pode ver, 

em close, a vinheta que à época encerrava todas as peças publicitárias da ditadura militar:  

 

 
Figura 11 - vinheta publicitária da ditadura em A Queda 

 

Sobre tais peças publicitárias, cuja exibição era obrigatória inclusive em 

cinemas, comenta José Carlos Avellar:  

 
Planos curtos, de colorido suave, com frequentes e delicados movimentos de 

zoom (...). Veiculavam um (aparentemente) ingênuo apelo nacionalista. 

Vendiam a ideia de um país mágico, de uma terra sem males, de um país para 

ser adorado e consumido como um cigarro, um refrigerante, como uma bebida 

alcóolica, como um automóvel de luxo – consumo relativo, à distância, através 

de uma televisão a cores. Uma televisão a cores e um controle remoto: o país 

lá, numa caixa, as pessoas olhando de fora, espectadores.259 

 
No intenso agora”, de Ana Paula Pacheco (In: Significação: revista de cultura audiovisual, v. 47, n. 53, p. 
278-296). 
259 AVELLAR, J. C. “A teoria da relatividade”. Op. cit., p. 351. 
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Quando a vinheta publicitária ditatorial aparece em A Queda, na vitrine, ela logo 

é seguida por uma imagem aleatória, como se alguém trocasse de canal: depois da 

aparição, por alguns segundos, do mapa do país na tela-dentro-da-tela, surge a imagem 

de um rapaz surfando. A aleatoriedade da imagem que sucede a propaganda 

governamental, além das diversas mercadorias que aparecem durante a sequência, sugere 

aquilo que Avellar aponta no trecho acima: o país é nivelado a toda sorte de mercadorias, 

como se cumprisse finalmente o destino inscrito em seu nome sem que agentes 

inconvenientes tentem transformá-lo em qualquer outra ideia mais viva e justa. 

Quando Guerra e Xavier trazem à tona imagens factuais de diversos tipos de 

trabalho urbano – no lixão, no matadouro, no canteiro –, quando mostram a precariedade 

do trabalho e os rostos dos trabalhadores, buscam desvelar aquilo que a ditadura tentava 

encobrir pela publicidade, pela censura, pela relação tolerante com as bem-sucedidas 

pornochanchadas: se a economia ainda ia bem, era para poucos. O modo complexo pelo 

qual A Queda procura abordar a realidade dos pobres é índice de não conformismo e de 

tentativa de resgate do compromisso dos artistas com os desfavorecidos; de certa forma, 

eles trazem novamente ao audiovisual aquilo que Antonio Candido chamou de 

“consciência catastrófica de atraso”260 – como estamos mobilizando a expressão de 

Candido em contexto muito distinto do qual o crítico a formulou, certamente é preciso 

baliza-la: quero dizer que, em A Queda, Guerra e Xavier não recalcam nem abordam com 

otimismo nosso “subdesenvolvimento”, pois pesquisam e dão a ver seu nexo com o 

discurso oficial do progresso, ou, como notou Robert Stam, “o filme desmistifica um 

certo modelo de desenvolvimento”261. 

 

4. Cooptação 
 

Ao observar relações hierárquicas em canteiros de obras, Sérgio Ferro compara 

a figura do mestre de obras a do feitor: “um mestre transmite as instruções, organiza a 

cooperação, fiscaliza, impede atrasos: é, também, feitor”262. Mesmo um espectador que 

tenha visto A Queda apenas uma vez consegue relacionar a figura do mestre de obras, 

 
260 A partir dessa expressão, o crítico reflete sobre a vida cultural no Brasil em dois tempos, a saber, “na 
fase de consciência amena de atraso, correspondente à ideologia de ‘país novo’, e na fase da consciência 
catastrófica de atraso, correspondente à noção de ‘país subdesenvolvido’”. CANDIDO, A. “Literatura e 
subdesenvolvimento”. In: A educação pela noite. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006 p. 172.  
261 STAM, R. “Posfácio”. Op. cit., p. 66. 
262 FERRO, op. cit., p. 113. 



 144 

descrita por Ferro, à personagem Salathiel, interpretada por Lima Duarte. Não importa 

que os operários estejam construindo um metrô, meio de transporte moderno, caro a uma 

moderna metrópole: em Salathiel é possível, de fato, verificar traços do feitor colonial. 

Porém, ele não é apenas um trabalhador que está mais próximo daqueles que mandam, 

um capataz que fiscaliza, com rédea curta, o trabalho dos demais. Salathiel é também um 

empreendedor: sua pequena empresa é uma terceirizada da Concrisa. O mestre de obras, 

inclusive, assume a responsabilidade pela morte de Zé, uma vez que a construtora não 

havia registrado o operário e sua morte poderia fazer com que a grande empresa perdesse 

a licitação para a concorrência. Para os leitores de Crítica à razão dualista, não é 

surpreendente que dentro de um pequeno empreendedor que busca a ascensão social 

subsista um feitor – e, como romance também é saber objetivo, o amálgama entre self-

made man e capataz não surpreende, tampouco, os leitores de O cortiço e São 

Bernardo263. 

Desde o primeiro instante após a queda que leva Zé à morte, Salathiel coloca o 

trabalho, cuja concreção (literal) deve ser entregue em quinze dias, acima da vida do 

trabalhador. Acompanhando a trajetória da personagem, percebemos que ela encaminha 

toda a sua vida, inclusive a pessoal, em direção ao empreendimento de enriquecer; ele 

tenta seduzir o genro, Mário, nesse sentido, procurando torná-lo seu aliado – e o enredo 

de A Queda não existiria se Mário não ficasse dividido, ora desejando auxiliar a viúva de 

Zé a conquistar os direitos devidos em função da morte do marido, ora acobertando a 

responsabilidade da construtora para a qual o sogro trabalha. Durante o andamento do 

filme, Salathiel e Mário estabelecem uma relação tensa, de aproximações e afastamentos 

e, nessa dinâmica, a personagem de Lima Duarte ignora até mesmo uma violência que o 

genro comete contra sua própria filha. Aliás, em nenhum momento Salathiel pensa em 

estabelecer uma aliança profissional com a filha Laura, interpretada magistralmente por 

Isabel Ribeiro: como é comum em famílias patriarcais (sob o capitalismo, todas são, em 

maior ou menos grau), Salathiel concebe a existência de Laura apenas em âmbito 

doméstico, pedindo que ela sirva a mesa ou faça café, ou excluindo-a dos assuntos 

referentes a negócios, fato que revolta a personagem feminina. Diante do sexismo do 

patriarca-feitor-empresário, é compreensível que ele procure estabelecer uma aliança 

 
263 Sobre essa questão nos romances de Aluísio Azevedo e Graciliano Ramos, respectivamente, ver o ensaio 
de Antonio Candido, “De cortiço a cortiço” (Op. cit.) e de Ana Paula Pacheco, “A subjetividade do 
lobisomem (S. Bernardo)” (In: Literatura e Sociedade, v. 15, n. 13, 2010, p. 66-83). 
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profissional com o genro, figura na qual ele consegue enxergar alguém com capacidade 

cognitiva para exercer atividades públicas, como no mundo do trabalho.  

Ao auscultar a subjetividade neoliberal, Dardot e Laval citam uma frase 

impressionante de Margaret Thatcher, uma das mais empenhadas feitoras do Capital da 

História: “A economia é o método. O objetivo é mudar a alma”264. Embora o 

neoliberalismo só se estabeleça como doutrina e prática hegemônica nos anos 1990, há 

traços da subjetividade por ele engendrada na composição da personagem de Lima 

Duarte, afinal, é evidente que Salathiel é um “sujeito empreendedor”, que instrumentaliza 

“todos os aspectos subjetivos dos seres humanos para a produção de valor”265. Pensando 

na frase de Thatcher, Salathiel parece mesmo ter vendido sua alma, quando se identifica 

mais com seus patrões (ou com o dinheiro deles) do que com o operário Zé, cuja história 

de vida e meio de trabalho são próximos aos de Salathiel, consideravelmente mais 

próximos do que o universo dos burgueses engravatados. Ele compartilha interesses com 

aqueles que estão no seu horizonte, a quem ele busca alcançar: os capitalistas.  

Como apontamos, Salathiel, que passa por um processo de cooptação pelos 

grandes empresários – desde que ele os ajude, esmagando os de baixo, será puxado para 

cima – tenta estender a cooptação a Mário, especialmente na sequência que se inicia em 

58min18s: o sogro revela ao genro que incluirá o falecido Zé em sua folha de pagamentos, 

para facilitar a vida da Concrisa – como um bom empreendedor em ascensão, Salathiel 

mostra disposição para assumir riscos. Ciente de que Mário tem intenção de ajudar a 

viúva de Zé a receber uma indenização justa, e não um cala-boca de valor muito menor 

que a construtora quer pagar a ela, Salathiel tenta convencer Mário a colocar uma pedra 

sobre o assunto – e o faz mostrando o confortável apartamento que acabara de comprar.  

Salathiel leva Mário para a parte externa do apartamento, uma “coberturinha”, 

como diz a personagem. Pode-se vislumbrar a bela paisagem urbana carioca, com prédios, 

montanha e mar ao fundo, paisagem esta enfatizada pela montagem em alguns planos. O 

sogro mostra para o genro as vantagens da cobertura e da vista, buscando fazer com que 

Mário também abrace o interesse dos ricos: “essa gente sabe viver... você pode ter a 

bronca que quiser com os bacanas, mas eles sabem viver”; “quem diria que eu, saído lá 

da roça, teria uma coberturinha dessas? Você, trabalhando, agora tem! Fiz um rolo com 

a Concrisa (...) saiu isso aqui pra mim” – são algumas das falas de Salathiel visando a 

 
264 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. 
São Paulo: Boitempo, 2016, p. 331. 
265 Idem, ibidem. 
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seduzir Mário. Nestas falas, pode-se subentender uma visão positiva de Salathiel em 

relação à ditadura militar, e certamente há uma posição elogiosa no que concerne ao 

momento histórico presente: se antes um homem vindo da roça não teria possibilidade de 

enriquecer na cidade grande, agora tem. Pelas suas falas também se depreende que tal 

ascensão não é para todos, isto é, que o trabalho presente em suas frases não é uma 

instância impessoal que garante enriquecimento para quem cedo madrugar. Pelo 

contrário, trabalho e arbítrio se misturam no discurso de Salathiel, que fez um rolo com 

a construtora; sua cobertura “sai para ele” como um bilhete premiado. Ainda nesse 

sentido, um pouco adiante, o sogro convida o genro a entrar na jogada – o 

enriquecimento não é um resultado da dedicação ao trabalho, mas da entrada em 

esquemas ou, dizendo de outro modo, Salathiel revela que trabalhar com vistas à ascensão 

material corresponde a fazer rolo com os bacanas. 

Dando continuidade à ação de convencer o genro, o sogro diz que a coberturinha 

é de Mário e “do meu neto, da minha filha”. O mestre de obras e pequeno empreendedor 

também prossegue na apologia da lógica da cidade e do momento histórico presente, 

alegando que se Mário quiser fruir do imóvel e de outras benesses “não pode ficar com 

esses pensamentos lá da roça: meu amigo, amizade, coração. Tem que pensar moderno” 

– ou seja, Salathiel oferece bens materiais a Mário desde que ele abra mão da 

solidariedade. A cena não deixa de lembrar uma das tentações de Cristo no deserto, 

quando o diabo leva o filho de deus para um “monte muito alto”, mostrando-lhe “todos 

os reinos do mundo”, e os oferece a Jesus: “Tudo isto te darei se, prostrado, me 

adorares”266. O episódio bíblico é mobilizado por Vinicius de Moraes em 1959, ao 

elaborar um poema cuja matéria é similar a de A Queda: “Operário em construção”267. 

No caso do longa de 1977, Salathiel não pede que Mário o adore, mas o convida para 

adorar deuses em comum: dinheiro e propriedade. Diferentemente de Cristo, Mário não 

nega a tentação de imediato, e suas dúvidas sobre quais interesses defender – do sogro, 

feitor da construtora? de Zé, companheiro de trabalho e ex-companheiro de farda? – 

fazem com que a ação do filme avance.  

Ainda no alto da coberturinha, a partir de 1h00m23s, as personagens passam a 

interagir corporalmente em uma dinâmica que se situa entre o abraço e a briga: Salathiel 

 
266 “Evangelho segundo São Matheus”, cap. 4, vers. 8-9. In: BÍBLIA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2020, 
s/p.  
267 Cf. MORAES, Vinicius de. “O operário em construção”. In: Obra reunida. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2017, p. 338-343.  
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passa o braço em volta do pescoço de Mário e, finalmente, pede expressamente que o 

genro convença a viúva de Zé a retirar a queixa na Justiça do Trabalho. Conforme a 

sequência avança, a dinâmica corporal ambígua se intensifica: “palhaço”, diz Salathiel a 

Mário, e por um instante o espectador crê que os dois partirão para o confronto físico 

franco.  

 
Figura 12 

 
Figura 13 
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Porém, a impressão de conflito aberto dura apenas alguns segundos; o que parece 

um mata-leão logo volta a parecer um abraço. Mário e Salathiel sorriem, de forma mais 

branda. O sogro repete, sorrindo, em tom gracioso e ameaçador: “palhaço, se me derrubar, 

eu te arrebento, desgraçado”. Seus corpos seguem unidos entre o abraço e o conflito, entre 

ofensas e risos. Esse balé ambíguo, que fecha a sequência da tentação de Mário na 

coberturinha, sugere que, se o oferecimento de dinheiro e propriedade não são suficientes 

para que alguém abra mão de ajudar a família de um amigo desfavorecido materialmente, 

a violência franca está no horizonte. Ainda que a postura de Mário não seja propriamente 

política, as represálias que sofrerá por não ceder prontamente ao deus-dinheiro 

(antecipadas sugestivamente pela dinâmica corporal que acabamos de descrever) 

apontam para tendências que emergiam naqueles anos 1970: ou a submissão absoluta aos 

valores dominantes do Capital, ou a repressão – dizendo de outro modo, violência ou 

violência. A primeira forma de violência, contudo, pode eventualmente fazer com que 

alguém de baixo seja puxado para cima, desde que seja um funcionário exemplar da 

grande-empresa Acumulação. Não é preciso que o filme aborde questões ligadas a 

trabalhadores intensamente organizados para que ele consiga trazer à tona uma nova 

dinâmica social engendrada pela ditadura civil-militar. Mesmo quando a política é apenas 

um rastro, surge uma punição sobre aquele que pensou em dizer não.  

Em A Queda os direitos dos trabalhadores ainda estão no horizonte: apesar dos 

operários do canteiro não se organizarem diante da morte de um colega por negligência 

dos patrões e de a viúva desconhecer seus direitos, o fato de Zé não ser registrado e a 

correspondente denúncia na Justiça do Trabalho ainda eram problemas que poderiam 

levar a Concrisa a perder uma licitação. No tempo em que se passa o filme, a resolução 

já se dá pela terceirização, isto é, a pequena empresa de Salathiel assume a 

responsabilidade pelo operário. Mais tarde, quando o processo iniciado nos anos 1970  se 

encontra acabado e os patrões conseguem expulsar qualquer responsabilidade sobre a 

vida dos trabalhadores de suas costas – até mesmo o direito ao vínculo empregatício é 

negado, e o trabalhador se transforma em colaborador –, as possibilidades de 

solidariedade de classe no mundo do trabalho são intensamente obstaculizadas, uma vez 

que o fato dos trabalhadores terem de assumir todos os riscos de suas atividades laborais 

leva a uma “individualização radical” que, em última instância, pode destruir até mesmo 

as classes sociais, conforme comentam Dardot e Laval268. Um filme como A Queda, cujas 

 
268 DARDOT, LAVAL, op. cit., p. 348.  
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mais frequentes críticas apontam para uma abordagem limitada do operariado, é capaz, 

contudo, de captar determinadas tendências do mundo do trabalho que mais tarde seriam 

generalizadas. Nos conflitos que gravitam em torno da hesitação de Mário pode-se 

vislumbrar os modos pelos quais discurso empreendedor (balizado pelo rolo), cooptação 

e violência atravancam um ato de solidariedade difusa. Pode-se observar, também, como 

um governo ditatorial a serviço do Capital faz com que a violência franca se torne uma 

instância autônoma que faz tudo concorrer para a acumulação, isto é, antes de Mário ser 

caracterizado como um subversivo (apenas nas sequências finais do filme) muitas 

dinâmicas violentas, mais ligadas ao trabalho do que ao Estado, se colocam entre ele e 

suas tentativas de conferir alguma dignidade ao colega morto.  

No fim das contas, Salathiel alcança seus objetivos: ele é aceito entre os grandes 

empresários; é convidado a se aproximar e a brindar com eles em uma das sequências de 

planos congelados, forma de representação até então restrita aos burgueses. Os serviços 

prestados por Salathiel à Concrisa – que vão muito além da fiscalização da eficiência dos 

operários no canteiro de obras, envolvendo acobertamento da responsabilidade da 

empresa pela morte de Zé, manipulação do genro etc. – são, finalmente, recompensados. 

A trajetória da personagem tem potencial de generalização, afinal, como já comentamos, 

a década de 1970 no Brasil é uma década marcada pela cooptação. 

É interessante notar que Salathiel é interpretado por Lima Duarte, à época já um 

bem-sucedido ator, inclusive de telenovelas. Três anos antes do lançamento de A Queda, 

Lima Duarte interpretou o jagunço Zeca Diabo em uma novela de estrondoso sucesso da 

TV Globo, O Bem-amado, cujo enredo é baseado em uma peça do comunista Dias 

Gomes. No ano de lançamento do longa-metragem de Guerra e Xavier, Lima Duarte 

atuava na novela Pecado Capital, também um grande sucesso. Mobilizo tais informações 

para afirmar que a escolha de Lima Duarte para interpretar um sujeito empreendedor 

disposto ao vale-tudo para enriquecer não parece arbitrária: o filme traz para sua fatura 

fortes ecos de sucessos da TV, mais especificamente das telenovelas da Rede Globo – 

lembro, nesse sentido, que na década de 1970 a televisão e seus produtos já eram itens de 

consumo massivo no Brasil. No momento em que A Queda é realizado e lançado, a TV 

Globo configura-se como um dos maiores expoentes da indústria cultural brasileira, posto 

que alcança por meio da racionalidade empresarial: ela contrata os melhores técnicos 

ligados ao audiovisual, mesmo que sejam comunistas; ao mesmo tempo, instaura 

formalmente uma autocensura, uma vigilância interna sobre suas produções, 

compactuando a todo custo com o Estado, que financiava a cultura brasileira desde que 
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ela não produzisse conteúdos politicamente “subversivos”. A TV Globo assume, 

justamente nas décadas de 1960 e 1970, uma produção industrial, instituindo padrões de 

qualidade e horários fixos para seus programas269. Portanto, os trabalhadores da cultura – 

autores, atores, iluminadores, diretores, montadores etc. – que trabalham na/para a 

emissora submetem-se à sua linha de produção, independentemente de suas convicções 

pessoais. Ao optarem por Lima Duarte para a interpretação de Salathiel, os realizadores 

de A Queda trazem para seu filme os ecos desta outra indústria, cujo canteiro de obras é 

igualmente marcado por injustiças e cooptações em nome da modernização do país.  

Se em A Queda Lima Duarte interpreta uma espécie de vilão, a personagem 

Mário, por sua vez, não é exatamente um mocinho de telenovela – suas hesitações 

aproximam-no mais de um herói problemático de romance realista, ou da “personagem 

pendular” identificada por Jean-Claude Bernardet no Cinema Novo brasileiro270. Ao 

contrário de Lima Duarte, que até então era um ator majoritariamente ligado ao rádio e à 

TV, atuando em novelas de sucesso massivo, como apontamos acima, Nelson Xavier era 

um ator, dramaturgo e diretor majoritariamente ligado ao teatro e ao cinema de corte 

experimental, isto é, que visavam a elaborar formas artísticas não-burguesas. Aqui, não 

julgo moralmente o campo de atuação de cada ator até o momento de lançamento de A 

Queda (e nem depois disso); faço tais apontamentos porque eles são produtores de sentido 

no longa-metragem que estamos analisando.  

Antes de 1977, além de ter atuado nos dois importantes filmes de Ruy Guerra 

realizados no Brasil, Os fuzis e Os deuses e os mortos, Xavier foi figura importante no 

teatro brasileiro, fundamentalmente ligado a organizações como MCP e CPC. No início 

dos anos 1960, escreveu, com a colaboração de Augusto Boal, “a primeira peça do teatro 

brasileiro em que a luta camponesa ganha protagonismo”271 – trata-se de Mutirão em 

Novo Sol, cujo enredo se baseia em um embate factualmente ocorrido entre camponeses 

e um latifundiário no interior de São Paulo. As figuras de Lima Duarte e de Nelson Xavier 

trazem, assim, diferentes sentidos do popular: o primeiro é mais ligado ao entretenimento 

e, posteriormente, à indústria que compactua com a ditadura e coopta trabalhadores da 

 
269 As informações sobre a indústria cultural brasileira na década de 1970 e suas relações com o Estado 
estão em Renato Ortiz, A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural  (São Paulo: 
Brasiliense, 1988). O autor mostra, inclusive, como o pacto entre emissoras privadas de TV e ditadura 
militar garantiu a expansão material de aparelhos de televisão (e, consequentemente, de seu conteúdo) por 
meio de implementação de infraestrutura no país inteiro via Ministério de Comunicações, criado em 1967.  
270 Cf. BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema: ensaio sobre o cinema brasileiro de 
1958 a 1966. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
271 A afirmação é do pesquisador Rafael Villas Bôas. “Posfácio”. In: XAVIER, Nelson; BOAL, Augusto. 
Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 185. 
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cultura – os mais bem intencionados, naquele momento, ainda podiam acreditar ser 

possível veicular algo do outro popular pela TV. O segundo está ligado a este “outro 

popular” que mencionamos, isto é, aquele que fez par com o nacional e que em momentos 

mais radicais procurou alterar, pela arte e além dela, a estrutura de classes da sociedade 

brasileira. Se Lima Duarte, em cuja trajetória ecoa a TV e suas contradições, interpreta 

um sujeito que defende francamente os valores do Capital, na escolha de Nelson Xavier 

(que também é diretor do filme) para interpretar Mário igualmente podemos vislumbrar 

ecos da trajetória do ator, inclusive no que concerne ao popular que acabamos de 

descrever: faz todo o sentido que Xavier interprete uma personagem entre o feitor e o 

trabalhador – a ditadura estraçalha as intenções progressistas ou radicais de qualquer 

nacionalismo crítico, reduzindo-o a nada mais que nacionalismo de extrema-direita, 

propagandeado intensamente pela televisão, como também já comentamos.  

Nesse contexto, um artista egresso do CPC ou do teatro de Arena estava mesmo 

entre a cruz e a espada: como recuperar os laços cortados, se o caráter ideológico do 

nacionalismo foi escancarado e a luta radical massacrada? É possível compor obras 

efetivamente críticas via caminhos da indústria cultural, abertos para aqueles que 

sobraram depois da fase mais intensa do massacre? Apesar do modo de produção de A 

Queda recusar os caminhos da indústria cultural e seus “padrões de qualidade”, os 

dilemas que acabamos de formular integram a forma do filme. Nesse sentido, a figura de 

Nelson Xavier atua como um elo entre discussões e universos distintos de que o filme 

trata: ex-ator do CPC e de filmes do próprio Ruy, é codiretor do longa-metragem, em que 

também é protagonista, interpretando um operário entre a possibilidade de ascensão 

social e a cooperação com os seus iguais (ou quase) do canteiro de obras.  

Ao analisar A Queda pouco depois de seu lançamento, tanto Caio Amado de 

Mattos quanto Vinicius Dantas perceberam traços da supracitada personagem pendular – 

noção formulada por Jean-Claude Bernardet – na personagem Mário272. O próprio 

Bernardet encontra em Mário  
 

um aspecto do personagem que chamei de pendular e que me pareceu uma das 

características do cinema dos anos 60, em particular do Cinema Novo: o 

personagem que não está enraizado em nenhuma camada social em particular, 

oscila entre as classes dominante e dominada, relacionando-se com ambas, não 

se identificando com nenhuma. Claro que Mário está nessa situação, está 

 
272 Cf. MATTOS, Caio Amado de. “A luta de classes por procuração”. In: Cine Olho, n. 4. São Paulo: 
Kairós, 1979, p. 21; DANTAS, Vinicius. “As formas do impasse”. Op. cit., p. 27.  
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bastante ancorado no meio operário, e sua relação com o empresário é de 

agressão. Assim mesmo, ele é um personagem que, na economia geral do 

filme, tem acesso aos diversos grupos, está em contato com todos os 

personagens de ficção, e é através de sua circulação que todas as ramificações 

do sistema aparecem.273 

 
Até aqui, estamos de acordo com o crítico a respeito das articulações entre o 

protagonista de A Queda e a noção de personagem pendular. Porém, Bernardet interpreta 

a ancoragem maior de Mário ao meio operário como um momento de transição da década 

de 1960 para a de 1970, quando a sociedade brasileira estaria se tornando “mais 

rigorosamente estruturada, em que as relações de trabalho são mais estritamente 

definidas”274. Isto é, o crítico crê que Mário oscila menos porque, uma vez que as classes 

sociais estariam mais estruturadas, seria possível à personagem pendular, finalmente, 

ligar-se de forma mais determinante a uma delas. Acredito que a fatura geral de A Queda 

aponte justamente para o contrário: a sociedade brasileira dos anos 1970 caminha em uma 

direção que os cineastas buscam apreender com dificuldade, na qual individualismo, 

cooptação e a incipiente ideologia do empreendedorismo, que logo se disseminaria por 

todo o tecido social, embaçam a solidariedade de classe, o posicionamento político firme, 

a organização dos trabalhadores.  

Pendular à maneira de uma personagem da década de 1960, se Mário 

efetivamente liga-se mais à classe dos operários, tal ligação deve-se mais a uma vontade 

expressa pelo ponto de vista do filme – da qual o questionável desfecho do longa é índice 

máximo – do que a uma factual consolidação da estrutura de classes na sociedade 

brasileira. Pelo corpo do ator Nelson Xavier passa uma história de relações entre arte e 

sociedade que o longa-metragem, valendo-se de uma série de outros elementos, busca 

auscultar, entender, resgatar, sem deixar de pesquisar a contemporaneidade. Nesse 

sentido, pode-se dizer que as oscilações da personagem ex-soldado-atual-operário, 

interpretada por um ator-diretor, que suas oscilações estão mais ligadas à situação que, 

no mesmo ensaio sobre A Queda, Bernardet identifica na personagem do jornalista: trata-

se, novamente, da questão da integração de profissionais liberais, artistas e intelectuais 

ao novo arranjo capitalista engendrado pela ditadura, que trato aqui, sobretudo, sob o 

signo da cooptação. No entanto, Bernardet aponta para outra face da questão, isto é, para 

uma espécie de proletarização desta camada social.  

 
273 BERNARDET, Jean-Claude. “Operário, personagem emergente”. Op. cit., p. 323. 
274 Idem, ibidem.  
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Observando o avanço da indústria brasileira operada pelo regime militar, o 

crítico aponta para a participação de profissionais da área do audiovisual em produções 

financiadas pelo Estado e por grandes empresas; nesse contexto, Bernardet afirma que 

“intelectuais e profissionais liberais, professores, médicos, jornalistas (...) estão cada dia 

mais despossuídos de sua aura de prestígio cultural e cada vez mais assalariados”275. Na 

conclusão do artigo, o ensaísta diz, com razão, que “Ruy Guerra abre simultaneamente 

uma discussão sobre a classe operária, sobre o cinema, sobre a representação popular no 

cinema”276  – instâncias que, repetimos, estão plasmadas na figura de Nelson Xavier. 

Factualmente ator e diretor, ficcionalmente ex-soldado e operário, nos movimentos de 

Xavier encontram-se movimentos do longa-metragem como um todo – como tomar 

partido do oprimido depois de um corte como o de 1964? A miragem de uma abertura 

política permite não só a existência material de um filme como A Queda, como também 

auxilia a compreender certas esperanças equivocadas que o longa traz (as quais 

comentarei adiante). Porém, ao perseguir o passado e procurar entender o presente, ao ter 

como fio condutor uma questão e sobretudo um compromisso com os mais pobres, A 

Queda logra formular pensamento crítico, inclusive sobre o cinema.  

 

5. O Cinema Novo revisitado (e uma temporada em Moçambique) 

 

Certamente, Ruy Guerra é um cineasta brasileiro, caracterização que não vai ao 

encontro de sua efetiva nacionalidade: ele nasceu em Moçambique, em 1931 – à época, 

o país era uma colônia portuguesa. Possui uma trajetória artística cosmopolita – formou-

se em cinema na década de 1950 no Institut des hautes études cinématographiques, em 

Paris, e, ao longo de sua trajetória, realizou filmes não só no Brasil, mas em Moçambique, 

Portugal, Cuba, México, passando temporadas em cada um desses países. Porém, desde 

que finalizou os estudos na França, o Brasil tornou-se o país em que Ruy Guerra manteve-

se ancorado, onde estabeleceu seus laços familiares mais profundos e onde vive até hoje.  

Guerra, porém, não é considerado um artista brasileiro apenas por seu vínculo 

mais forte ser com o Brasil, ou melhor, pelo menos não no sentido de ser aqui o país em 

que ele se estabeleceu de forma mais estável. A relação de Ruy com o Brasil se inicia 

antes mesmo de ele sair de Moçambique, durante sua formação cultural: falante da língua 

portuguesa, ele e o grupo de jovens intelectuais a que estava ligado se recusavam a 

 
275 Id. ibid., p. 313-314. 
276 Id. ibid., p. 324. 
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estabelecer contato mais profundo com a cultura portuguesa – além de Moçambique estar 

sob jugo colonial à época, Salazar estava à frente do Estado português. Desse modo, Ruy 

Guerra foi fundamentalmente formado pela cultura brasileira, mais especificamente por 

sua literatura; entre suas principais influências, estão Jorge Amado (de maneira muito 

forte), Graciliano Ramos, Drummond, entre outros. Além disso, constantemente Ruy 

afirma enxergar similaridades entre as situações brasileira e moçambicana, a começar 

pelo fato de se tratar de países que passaram pelo domínio português277.  

No entanto, na década de 1970, momento de elaboração e lançamento de A 

Queda, a situação dos dois países era bem diferente. O Brasil, como sabemos, acabara de 

passar pela fase mais dura no que concerne à repressão do Estado e, ainda sob a ditadura, 

encenava um arrefecimento do aparato repressivo – que, como sabemos, na verdade 

deixaria marcas profundas e irreversíveis em nosso tecido social. Moçambique, por sua 

vez, tornava-se um país independente em 1975, depois de mais de 10 anos de guerra civil, 

iniciada em 1964 (enquanto o Brasil era golpeado sem resistência à altura). Moçambique 

independente tinha viés socialista: a FRELIMO, organização que esteve à frente da luta 

armada, assume o Estado. Desse modo, no país africano estavam na ordem do dia 

questões como construção da identidade nacional e de uma arte que correspondesse a esse 

anseio, além da consolidação do socialismo – situação oposta à brasileira, já que em nosso 

contexto o mercado assumia de vez a hegemonia na área da cultura e organizações de 

esquerda continuavam a ser liquidadas.  

Tais diferenças de contexto engendram experiências ligadas ao cinema 

completamente distintas, é claro: pouco depois de filmar A Queda, Guerra é requisitado 

pela FRELIMO para organizar o cinema moçambicano, levando em conta as questões 

que elenquei acima. Ruy Guerra passa uma temporada no país recém-independente 

executando tarefas diversas referentes ao cinema, como a escolha de equipamentos, 

organização de exibições públicas de filmes, palestras. Nesse contexto, uma das tarefas 

conferidas a Guerra pelo estatal Instituto de Cinema Nacional (de Moçambique), ao qual 

estava fundamentalmente ligado, foi tutelar o trabalho cinematográfico de Jean-Luc 

Godard em solo moçambicano – nas décadas de 1960 e 1970, com a série de 

emancipações que ocorre no continente africano, muitos diretores voltam suas câmeras 

para a África, como Godard, que acabamos de mencionar, e Glauber Rocha, que realiza 

O leão de sete cabeças (1970) na República do Congo. Quanto ao diretor francês, a 

 
277 Parafraseio as informações contidas no capítulo “Em Lourenço Marques”, parte da biografia de Guerra 
escrita por Vavy Pacheco Borges (op. cit.). 
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FRELIMO, interessada em consolidar o socialismo inclusive via obras audiovisuais, 

mostrava desconfianças em relação ao seu trabalho – Godard deveria filmar alguns 

episódios para a recém-inaugurada TV moçambicana, e poderia realizar um filme acerca 

do processo. Ruy Guerra só aceita em parte a tarefa de acompanhamento do trabalho de 

Godard, isto é, ele concorda em dialogar com o cineasta francês ao longo do 

desenvolvimento de seus trabalhos em Moçambique, mas se nega a interferir de qualquer 

maneira neles278. 

Percebe-se, dessa maneira, que logo após a realização e lançamento de A Queda, 

Ruy Guerra vai participar do processo de formação de um país – uso aqui o termo 

formação um pouco livremente, pensando sobretudo no empenho de Guerra e de outros 

no sentido de constituir condições materiais para que artistas elaborassem uma arte 

moçambicana, alinhada com valores socialistas e nacionais. Em certo sentido, a cultura 

moçambicana (a ser construída) enfrentava dilemas que um artista brasileiro conhecia de 

cor: segundo agentes envolvidos na construção da Moçambique independente, o trabalho 

de Ruy Guerra e de outros artistas envolvia superar uma infraestrutura precária para 

produzir obras (no campo do cinema, essa é uma questão especialmente sensível), 

“romper com o tabu de incapacidade de produzir filmes [em Moçambique]” sem, 

contudo, copiar filmes realizados em países estrangeiros279. 

Nesse contexto, como não poderia deixar de ser, Ruy também realiza alguns 

filmes em Moçambique. O primeiro longa-metragem é Mueda, Memória e Massacre, 

lançado em 1979. O longa consiste na filmagem de uma peça teatral de rua encenada 

pelos habitantes da região de Mueda onde, no início da rebelião popular contra a 

colonização portuguesa na década de 1960, ocorreu um massacre contra um povo local – 

Maconde – que reivindicava melhores condições de trabalho. Como um ato de resistência, 

aliado à luta armada e posteriormente à construção nacional da Moçambique 

 
278 Sobre o episódio, Ruy Guerra afirma ter dito à FRELIMO que poderia ser responsável pelo projeto que 
levaria Godard a realizar filmes em Moçambique, “só que minha responsabilidade vai ser no sentido 
prático, sem nenhum tipo de orientação, nem política nem cultural. Têm que aceitá-lo [Godard] com suas 
provocações, com sua identidade, suas visões, enfim, com todas as suas propostas – que eu acho 
necessárias, que acho bom. E acho que nem todas as áreas do poder vão gostar daquilo que ele vai fazer”  
(GUERRA, Ruy apud BORGES, Vavy Pacheco. Op. cit., p. 88). A experiência moçambicana de Godard é 
relatada na biografia do cineasta, escrita por Antoine de Baecque, em que consta o título do filme que seria 
filmado por Godard: Nord contre Sud, ou Naissance (de l’image) d’une nation. (cf. BAECQUE, A. Godard. 
Paris: Bernard Grasset, 2010, p. 563-564). O projeto não vinga devido aos desentendimentos entre Godard 
e o Estado moçambicano, sobretudo no que concerne ao dinheiro estatal requisitado para a execução dos 
projetos. A experiência é também narrada pelo próprio Godard no número 300 da revista Cahiers du 
Cinéma.  
279 Refiro-me aos depoimentos dados por Pedro Pimenta, Camilo de Souza e José Luís Cabaço, autor da 
frase entre aspas (cf. BORGES, Vavy Pacheco. Op. cit., p. 92-95).  
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independente, as pessoas da região passaram a encenar o massacre todos os anos, 

exatamente no local em que aconteceu o evento histórico. Os populares revezam-se nos 

papeis dos explorados e dos colonizadores – estes últimos são bastante ridicularizados, o 

que não deixa de tornar divertida uma peça que aborda um acontecimento sombrio; trata-

se, afinal, da revanche dos oprimidos, tornada ainda mais interessante por estar associada 

a um processo de libertação nacional anticolonial. Vale dizer, ainda, que os atores 

encenam valendo-se da língua utilizada pelo grupo Maconde, isto é, a peça não é 

encenada em português – fato que coloca uma questão importante para um país que 

buscava constituir uma identidade nacional.  

 
Figura 14 - cena da peça popular filmada por Ruy Guerra em Mueda, Memória e Massacre 
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Figura 15 - espectadores da peça filmada por Ruy Guerra em Mueda, Memória e Massacre 

 

Ruy Guerra filma, então, a encenação de tal peça – com ênfase, inclusive, nos 

espectadores, ao olhar de quem a câmera vai ao encontro algumas vezes. Na montagem, 

a peça é entrecortada pela narração do evento por pessoas da região – agora narrando em 

português – e sobretudo pelo ex-guerrilheiro da FRELIMO e, à época, governador da 

província de Cabo Delgado (onde se situava Mueda) Raimundo Pachinaupa. A versão 

oficial do filme, transmitida em Moçambique, não corresponde à versão a que temos 

acesso hoje, assinada por Ruy Guerra – isto é, a FRELIMO alterou o filme, colocando 

outro narrador, uma vez que houve incômodo pelo fato de Pachinaupa narrar os 

acontecimentos fardado; devido a debates internos da organização estatal, o governador 

não deveria representar o Estado moçambicano, e, por isso, sua participação no longa-

metragem foi cortada e substituída. Além disso, segundo relatos colhidos por Vavy 

Pacheco Borges, a FRELIMO também se incomodou com a incorporação do riso popular 

ao filme; a organização esperava “uma coisa séria, com muito sangue”280. 

Como parte da construção da cultura moçambicana, o filme foi lançado como o 

primeiro longa-metragem de ficção de Moçambique. Tal atribuição do gênero do filme, 

feita pelo próprio Ruy Guerra, parece estratégica: caracterizá-lo como documentário 

 
280 Idem, ibidem, p. 104. 
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poderia incorrer em uma divisão entre sujeito (diretor) e objeto (população de Mueda). 

Como se tratava de pensar uma nação a ser integrada depois de mais de dez anos de luta 

armada anticolonial, a ficção integra as instâncias produtoras do filme – inclusive, a peça 

encenada pela comunidade local é tomada como uma ficção pelo diretor, isto é, seu 

caráter de expressão artística é levado em consideração, não constituindo mero 

documento sob o olhar de um diretor de fora da comunidade. Além disso, o diretor 

inaugura a cinematografia de fôlego em território moçambicano lançando, de saída, um 

debate não esquemático sobre as instâncias da ficção e do documentário. Por fim, 

podemos pensar no quanto a atribuição do gênero ficção a Mueda (...) não traz em si um 

questionamento: o quanto a construção de uma nação é uma ficção, mesmo que 

empreendida por um viés socialista281?  

Faço essa breve descrição de Mueda (...) e dos processos em torno do filme para 

contrastá-los com A Queda: na mesma década, em períodos muito próximos, um mesmo 

diretor realiza filmes muito distintos, cada um ancorado a um processo social específico. 

O longa moçambicano de 1979 é um filme de fundação de uma nação que passava por 

um processo emancipatório e que, à época, tinha no horizonte a superação do capitalismo. 

Trata-se de um país e de um cinema que estão sendo construídos, dando seus primeiros 

passos em um novo caminho a ser trilhado. A Queda, por sua vez, é uma narrativa que 

reflete sobre um corte, sobre processos interrompidos. Se o longa de 1977, sobretudo em 

seu desfecho, coloca uma possibilidade de refundação do país, ele só o faz depois de um 

processo em que as imagens levam nosso pensamento a olhar para trás para pensar o 

presente, a meditar sobre aquilo que foi interrompido.  

O núcleo de Mueda, Memória e Massacre é a encenação do povo Maconde, por 

meio da qual narra sua história traumática, em língua própria, com recursos teatrais 

desenvolvidos na e pela comunidade, os quais o diretor moçambicano-brasileiro ronda 

com sua câmera e acrescenta sentidos pela montagem. De maneira inteligente, explorando 

as contradições do processo, Ruy Guerra dá sua contribuição para a formação da 

Moçambique independente e socialista. Pouco antes, em A Queda, a opressão factual é 

focalizada nas cenas que já analisamos: no lixão, no abatedouro, no canteiro; como 

também vimos, os não-atores são mais mostrados e sondados pelo filme, e pouco 

participam ativamente de sua constituição: rondam os atores que, ficcionalmente, 

representam ser de sua classe. Os contrastes entre os filmes realizados em Moçambique 

 
281 Cf. ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 
nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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e no Brasil na mesma década, com diferença de poucos anos entre as filmagens, indicam 

que a forma específica pela qual os trabalhadores urbanos são focalizados em A Queda é 

resultado da reflexão dos diretores acerca do contexto do país em que filmam e, 

consequentemente, é resultado de uma distância objetiva, colocada pela ditadura militar, 

entre trabalhadores do cinema e trabalhadores do canteiro (ou do abatedouro); se na 

década de 1970 os primeiros também se encontram mais proletarizados, depois de mais 

de uma década de corte entre classes e perseguições políticas, a possibilidade efetiva de 

encontro de interesses entre tais classes distintas dependia de uma reaproximação, pela 

qual A Queda trabalha a favor. 

Em Mueda (...) também há um olhar para o passado (colonial); mas, devido às 

diferenças de contexto que estamos comentando, a câmera traz à tona o passado de 

massacre por meio de uma forma do presente – a encenação popular –, que simboliza tal 

passado para superá-lo: os colonizadores foram vencidos; não nos esquecemos das mortes 

por eles causadas, mas agora podemos ridicularizá-los. Em A Queda, o passado recente 

do cinema – e do país – aparece materialmente, quase como documento: as inserções de 

cenas de Os fuzis que cortam a narrativa principal e revelam contrastes em relação a ela 

– a começar pela diferença entre as cores dos longas de 1964 (p&b) e de 1977 (em cores). 

Em A Queda, o passado não é reencenado, é desrecalcado e lançado ao presente como 

um enigma, inclusive enigma narrativo: Jean-Claude Bernardet nota como A Queda é um 

filme que vai se organizando “paulatinamente”, e as inserções de Os fuzis atuam como 

“perturbação da informação”. Com razão, o crítico conclui que tal presença de planos do 

longa de 1964 é uma forma que Xavier e Guerra encontraram para “discutir sobre cinema 

brasileiro, sua temática, sua forma, sua ideologia”282.  

Pouco antes, em um dos primeiros artigos escritos sobre A Queda, Vinicius 

Dantas avalia que na inserção das cenas de Os fuzis no filme de 1977 “se define uma 

concepção de cinema e de passado (...) de total alteridade em relação ao presente”. Para 

o crítico, a encenação naturalista é a forma predominante em A Queda, ou seja, a despeito 

das formas heterogêneas mobilizadas no longa-metragem, predomina “uma ilusão de 

realidade” – só efetivamente quebrada no momento em que o diálogo final do casal Mário 

e Laura é “ilustrado” por cenas de mercadorias em um shopping center (voltaremos à 

questão adiante). Nesse sentido, o crítico nota que o material referente a Os fuzis – “o 

 
282 BERNARDET, Jean-Claude. “A Queda: só entende quem viu Os fuzis”. In: MENDES, Adilson (org.). 
Ruy Guerra: arte e revolução. São Paulo: Desconcertos, 2019, p. 171-172.  
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cinema novo que se vê e se pensa” – traz à tona “um passado morto” que “em nada altera 

o naturalismo pois ele se recompõe a cada inserção”283. 

Certamente, as inserções de Os fuzis não alteram a dinâmica interna das 

encenações de corte mais dramático/naturalista, a qual já comentamos. Porém, elas a 

interrompem, procedimento épico por excelência: as cenas do filme de 1964 configuram 

uma das balizas ao drama, convidando o espectador à reflexão a respeito das imagens 

exibidas. Tal justaposição das imagens do filme do passado e das imagens do filme do 

presente traz à tona um sentido de montagem que remete àquela formulada por Eisenstein, 

isto é, os sentidos das inserções de Os fuzis parecem ser produzidos sobretudo por meio 

do “conflito-justaposição de sensações intelectuais associativas”: é na imagem que falta, 

no nexo não evidente entre as cenas, na elipse, portanto, que o espectador deve auscultar 

os sentidos que gravitam em torno da aparição recorrente de cenas do longa de 1964 em 

A Queda.  

A primeira inserção de Os fuzis ocorre em 11min54s, logo depois da extensa 

sequência em que a personagem Zé é retirada da massa de cimento em que caiu; a 

sequência da retirada de Zé, que se inicia depois da passagem dos letreiros, estabelece um 

nexo bastante evidente entre o canteiro de obras e as cenas do matadouro, já que a 

tentativa de socorro de Zé por seus colegas lembra a interação entre açougueiros e bois 

no prólogo do filme.  

 

 
283 DANTAS, V. “As formas do impasse”. Op. cit., p. 27-29.  
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Figura 16 – uma das primeiras figurações de Zé em A Queda 

 
Figura 17 – não-ator retira a personagem ficcional Zé do local do acidente de trabalho 

 Como se disse, depois desta sequência que, associada com o prólogo do 

matadouro, evidencia a equivalência entre trabalhadores e mercadorias, a primeira 

sequência de Os fuzis é inserida. Zé, que no presente de A Queda está afundado, quase 

morto, no cimento pastoso, aparece nas cenas em preto e branco do longa de 1964 em um 

carro, poderoso, contando para Mário (que segura um fuzil) e para outros colegas as suas 

conquistas amorosas (de uma maneira bastante cafajeste, aliás). De um tempo a outro, os 
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soldados de baixa patente rolaram ladeira abaixo na estrutura de classes: enquanto um 

morre, o outro continua oscilando entre o poder e seus iguais, como vimos.  

 

 
Figura 18 – Zé na primeira inserção de Os fuzis em A Queda 

 

 
Figura 19 – personagens dos soldados na primeira inserção de Os fuzis em A Queda: Mário aparece segurando uma 
arma. 
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Certamente, não é por acaso que a cena inserida em A Queda corresponde à 

primeira aparição dos soldados também em Os fuzis – se o filme de 1977 é realizado 

rapidamente, em 20 dias, a montagem, feita por Ruy Guerra, leva quase 6 meses para ser 

finalizada284, mais um índice da meditação a que o material fílmico é submetido até que 

assuma a forma final do longa-metragem. No filme de 1964, as personagens são 

introduzidas de maneira a contrastar com a população da região, a qual o filme já havia 

mostrado. Eles são em tudo dominadores: estão em um carro, portanto arma, narrando 

conquistas sexuais – técnica e poder estão do mesmo lado. No filme de 1977, a técnica 

deixa de pertencer a um polo específico, pois associa-se à realidade de todas as 

personagens, inclusive à dos ex-soldados, que não obstante não valem mais nada. Podem 

morrer modernizando a malha de transporte da cidade, assim como os açougueiros podem 

se mutilar produzindo carne de maneira serial. Disseminadas, modernização e técnica em 

A Queda não apontam para a emancipação de ninguém, pelo contrário, mostram-se 

amalgamadas a condições precárias de vida.  

Quando Os fuzis interrompe pela primeira vez a narrativa, somos obrigados a 

encarar um cinema irrecuperável, que a todo momento retorna à tela para nos lembrar de 

tudo o que poderia ter sido. De certo modo, a contar por essa primeira inserção que 

estamos comentando, A Queda não deixa de contrastar a imagem de um cinema do 

passado, poderoso e cheio de possibilidades de transformar-se em alguma coisa outra, a 

uma câmera que, no presente, ausculta o destino de personagens afundados na lama. 

Assim como os ex-soldados Mário e Zé, de um tempo a outro o cinema de Ruy Guerra e 

Nelson Xavier proletarizou-se – por um lado porque quer, em um movimento de 

aproximação dos novos agentes do Brasil industrializado; por outro, é empurrado para 

tal situação pelas novas condições impostas aos artistas no país. Nossos emissários não 

foram destruídos – diz o filme de 1977 – e a técnica foi definitivamente apropriada por 

aqueles que só têm compromisso com a dominação a serviço do dinheiro. O filme 

acompanha os rastros de alguma disputa por meio da trajetória de Mário, cujas oscilações 

comentamos. Agora, é preciso fazer um comentário acerca do desfecho de tal trajetória.  

 

 

 

 

 
284 Cf. BORGES, op. cit., p. 254. 
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6. Fantasmagorias e wishful thinking  

  

Por conta de suas oscilações ao buscar ajuda para a viúva de Zé, Mário acaba 

entrando na mira da polícia – em um ato solitário e desesperado, ele obriga um dos 

empresários a assinar um documento assumindo a responsabilidade pela morte do 

operário; Mário o faz ameaçando o empresário com uma arma. Pouco antes, uma inserção 

de Os fuzis mostrava os soldados (Mário entre eles) preocupados com a possibilidade dos 

membros do povoado “avançarem” sobre as mercadorias que eles deveriam proteger: por 

meio da justaposição entre as duas sequências, na atitude de Mário em A Queda há algo 

como um eco das possibilidades que envolvem um uso emancipador das armas; no 

entanto, tal atitude de Mário é, como comentamos, solitária, mal planejada, desesperada 

e tem como reivindicação não uma demanda coletiva, mas a indenização de uma viúva. 

Nesse sentido, a ameaça armada contra o empresário é metonímia de um malogro – 

sozinho, sem articulação organizada com pares, Mário não conseguirá auxiliar a viúva de 

Zé nem pela justiça nem pelo uso das armas. A tentativa de intervenção armada fracassa 

completamente, já que os jornais não aceitam o documento conseguido por Mário, 

reassumindo o compromisso dessas empresas com os patrões e, finalmente, mesmo tendo 

empreendido uma ação desarrazoada e sem grandes consequências, Mário não será 

perdoado: a ameaça armada contra um empresário lhe rende uma surra da polícia, ou seja, 

parte da punição contra Mário será feita às margens de qualquer processo legal. 

 
Figura 20 - Mário apanha de policiais após ameaçar empresário 
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A sequência em que Mário apanha se inicia com a imagem acima. Percebe-se 

que, de início, não é possível ver quem apanha, nem os rostos dos policiais com nitidez – 

um deles, inclusive, tem a cabeça cortada pelo enquadramento. Por alguns instantes, a 

cena da agressão assume certa generalidade: trata-se da polícia agredindo alguém em um 

canto ermo da cidade. A partir de então, a ditadura e a correspondente violência policial, 

que aparecem de forma indireta no longa metragem, passam a se insinuar de maneira mais 

veemente: depois da surra, investigadores vestidos à paisana vão até a casa de Mário e 

ameaçam sua esposa, dizendo que o ex-soldado agora estava envolvido com subversão. 

A atitude solitária de Mário, que não exigia nada mais que indenização para uma viúva, 

é interpretada pelas autoridades como um crime político. A estrutura de repressão do 

Estado mostra-se a serviço dos grandes empresários.  

Fugitivo, Mário abriga-se em sua casa, uma casa ainda em construção. Vitor Zan 

comenta como esta casa representa, ao longo de todo o filme, a emancipação do casal 

Mário e Laura em relação a Salathiel e a possibilidade de constituição de uma vida em 

tudo distinta daquela oferecida pela personagem de Lima Duarte, a começar pelo fato de 

que a habitação do casal está sendo erguida sob forma de mutirão285. É nesta casa que 

Laura vai procurar Mário, desta vez orgulhosa das atitudes do marido, que, apesar das 

oscilações que acompanhamos, no fim das contas enfrentou à sua maneira as autoridades 

– do sogro, dos chefes, do Estado. Mário passa a explicar para Laura os motivos que o 

levaram a deixar a casa do sogro. O diálogo do casal é interrompido constantemente por 

cenas que não se ligam a ele – desta vez, não são planos de Os fuzis que invadem o 

presente de A Queda, são cenas ainda mais desconectadas da ação que está se 

desenrolando, propriamente documentais, captadas em espaços de compras de 

eletrodomésticos e de outras mercadorias caras no momento em que o longa se passa.  

Tais inserções, as mais radicais do filme – Vinícius Dantas considera que este é 

o único momento em que a ilusão de realidade do longa é efetivamente suspensa, e, 

“como no poema de João Cabral, a realidade de tão violenta arrebenta a imagem”286 – 

 
285 “Esse pequeno sobrado idealizado por Mário e Laura trazia até então o embrião de uma nova forma de 
vida, construída sobre novos pilares, metaforizando a emancipação de Mário e Laura da autoridade de 
Salatiel (...). A casa vinha sendo construída de forma radicalmente distinta do prédio erguido pela 
empreiteira. Com efeito, Mário vinha contando com a ajuda de amigos em sua pequena empreitada, 
extinguindo a relação hierárquica presente na obra de grande envergadura em que é empregado. 
Contrariamente às muitas cenas chuvosas em que o filme figura a obra da construtora, a futura casa de 
Mário é apresentada em um dia de sol (...)” (ZAN, Vitor. “Uma trilogia da terra de Ruy Guerra?”. In: 
MENDES, Adilson (org.). Ruy Guerra: arte e revolução. São Paulo: Desconcertos, 2019, p. 270) 
286 DANTAS, V. “As formas do impasse”. Op. cit., p. 28. 
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comentam o diálogo do casal, modulando os sentidos do que está sendo dito. Rodeando 

as explicações lineares de Mário – não posso mais viver sob o jugo de seu pai, meu colega 

de trabalho, um antigo amigo, morreu por nada – as imagens de lojas e de mercadorias, 

sem som, parecem dar outras respostas – elípticas, a serem formuladas pelo espectador 

– às perguntas e comentários feitos pelas personagens. Quando Laura pergunta ao marido 

o que está acontecendo, a resposta é antecedida pela inserção de uma rua iluminada pelo 

comércio, destacando-se os nomes das marcas; na penumbra, atrás de um automóvel, 

figura um vendedor ambulante:  

 

 
Figura 21 

  

Quando Laura conta a Mário que a polícia o havia procurado, ele se surpreende: 

polícia, é? Antes que o diálogo avance, a imagem de um shopping center e de suas 

escadas rolantes assume a tela. Mais uma vez, a cena de uma maneira geral é escura; os 

nomes das lojas a tudo iluminam:  
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Figura 22 

Seguindo o desabafo do marido com Laura, ele afirma que entreviu o próprio 

destino no de Zé: ele percebe que, se ele mesmo morresse, tudo continuaria igual, como 

se eu nem tivesse existido. A afirmação é seguida por imagens de copos e jarras coloridos, 

dispostos em uma loja de forma luminosa e chamativa: 

 

 
Figura 23 
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Como afirmei há pouco, a inserção de tais imagens parece dar respostas ou tecer 

comentários paralelos ao drama, relacionando-se com ele: entre indagações sobre o que 

está acontecendo, a informação de que é um procurado pela polícia, a consciência de que 

sua vida não vale nada, emerge a invasão de fantasmagorias287 – mercadorias expostas 

em vitrines, a modernização do país exibida a partir de seus produtos, o trabalho ocultado. 

A morte de um operário, absolutamente descartável do ponto de vista dos patrões, e o 

aparato repressivo do Estado, os quais o filme mostra por meio da trajetória de Mário, 

fundamentam o país modernizado e asséptico das lojas de departamento e shoppings que, 

vitoriosos, se interpõem à reconciliação do casal e à conscientização consolidada de 

Mário. Nesse sentido, vale destacar que a última inserção de Os fuzis, que antecede toda 

a sequência que acabamos de descrever, é a das armas dos soldados que chegam à cidade 

do interior, entrevistas com apreensão pela população do local:  

 
287 No posfácio a uma das edições de Passagens, de Walter Benjamin, Olgária Matos explana o conceito 
benjaminiano de fantasmagoria, que se associa à noção de fetiche da mercadoria elaborado por Marx: “A 
obra Passagens constrói uma historiografia do século XIX, ao realizar uma hermenêutica dos espaços 
fantasmáticos da cidade de Paris, cuja infraestrutura é a mercadoria. Passagens e arcadas são templos do 
consumo, catedrais profanas onde se instalam as exposições universais e a produção mercantil; nelas se 
exibem objetos em série e artefatos das moradas e de seus interiores, interiores que são um mundo particular 
onde o burguês (...) se recolhe em sua paixão fetichista (...). // Walter Benjamin reconhece, nos monumentos 
da burguesia, ruínas, antes e independentemente de seu desmoronamento pela maldição da modernidade, 
maldição que consiste na incapacidade paradoxal de criar o novo. Sua necessidade compulsiva de produzir 
novidades (...) é bem o contrário da verdadeira inovação, como o atestam as modas (...). Com efeito, a moda 
é a figuração moderna da repetição. Se Benjamin cita Blanqui e A Eternidade pelos Astros, é para significar 
que o século XIX, malgrado suas pretensões racionalistas, é prisioneiro do tempo cíclico, o das 
fantasmagorias (...). // Benjamin associa a fantasmagoria da repetição cíclica de Blanqui ao fetichismo da 
mercadoria evidenciado por Marx. De fato, bem ao contrário de sua aparência trivial, a mercadoria é um 
objeto fantasmagórico que expressa a recaída em uma história natural que se encontra sob o poder cego das 
forças produtivas, que é tão somente ‘compulsão à repetição`, tempo fiscalista, mecânico, o tempo do 
Eterno Retorno: ‘O pensamento do Eterno Retorno faz do próprio acontecimento histórico um artigo de 
consumo’” (MATOS, Olgária. “Aufklärung na metrópole: Paris e a via láctea”. In: BENJAMIN, Walter. 
Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018).  
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Figura 24 – última inserção de Os fuzis em A Queda 

 
A vitória da técnica que domina e expropria em favor da propriedade e, 

consequentemente, do capital está dada pela sequência final em que Mário e Laura 

resistem inocuamente contra as imposições das classes dominantes. Ou melhor, a vitória 

estaria dada se A Queda se encerrasse com a sequência do diálogo do casal interrompido 

em momentos cruciais pelas vitrines fantasmagóricas – em que, aliás, se projeta uma das 

publicidades do governo federal da época, a qual já comentamos. Porém, o desfecho 

propriamente dito do filme é outro: depois da sequência que descrevemos, um dos temas 

da trilha sonora do longa emerge; no caso, a música reforça (talvez um pouco 

melancolicamente) aquilo que está sendo encenado, emoldurando o reencontro do casal.  

Na sequência seguinte, Mário acorda e, diante de sua casa, encontra um rapaz 

fazendo café. O mesmo rapaz avisa que “o pessoal está chegando aí” – quem seriam? Os 

amigos de Mário, que vêm para continuar construindo sua casa sob forma de mutirão? 

De todo modo, Mário não conhece especificamente aquele rapaz que está diante de sua 

casa; ele pergunta o seu nome: João. Eles compartilham o café, trocam olhares solidários 

e o filme se encerra com o plano de Mário congelado, sorrindo, como se alguma esperança 

de rearticulação entre os iguais pudesse emergir diante da série de recusas feitas por Mário 

em relação aos poderosos.  
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Depois de todas as questões colocadas pelo filme – sobretudo pela sequência do 

diálogo do casal entrecortado pelas mercadorias –, o final feliz gera estranhamento; afinal, 

diante do desenvolvimento do longa-metragem, é realizado um tour de force para que 

tudo acabe bem. Este desfecho, bastante criticado por aqueles que escreveram sobre o 

filme (mesmo entre os mais entusiastas) é colocado em perspectiva pelo próprio Ruy 

Guerra: segundo o diretor, o happy end seria uma das concessões do filme ao mercado.  

De todo modo, o final feliz também produz sentidos objetivos: lembremos que, 

quando A Queda é lançado, o discurso de abertura já estava à mesa, e, de maneira muito 

mais concreta, também a organização dos trabalhadores nos grandes centros urbanos – 

cujo ápice seria a grande greve geral de 1979, no ABC paulista. Se há algo de forçado no 

desfecho da trama, isso pode se dever a uma espécie de wishful thinking288: a casa de 

Mário e Laura não está pronta, mas em breve ficará; novos ventos virão, talvez mais 

solidários. Como nota Jean-Claude Bernardet, “é habitual num certo tipo de filme esse 

apelo final a um amanhã que está por vir”. Ainda segundo o crítico, para escapar dessa 

espécie de “chavão”, os diretores “fixaram o sorriso de N. Xavier antes dele desabrochar, 

ficando algo indefinido entre um sorriso mesmo e um sorriso amarelo.  

 

 
288 Tomo emprestada uma expressão de Iná Camargo Costa, que a emprega para caracterizar o desfecho de 
uma peça cepecista de Vianinha. Como mostra Camargo Costa, Brasil, versão brasileira (1962) tem muitos 
pontos altos – como a crítica à “política de aliança de classes adotada pelo Partido Comunista”. Ainda que, 
nesse momento, Vianinha não escondesse “a sua preferência pelo ponto de vista do militante ortodoxo 
(aquele que permanece até o fim reafirmando a sua convicção de que a luta é de classes)” a conjuntura do 
país no início dos anos 1960 obriga Vianinha a “resolver o destino deste personagem através da morte 
depois de a peça ter enveredado pelo perigoso terreno do wishful thinking: o empresário nacionalista rompe 
com o governo vendido ao imperialismo” (op. cit., p. 97, grifos da autora).  
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Figura 25 – Imagem final de A Queda 

 
Acrescento ao argumento de Bernardet o comentário de que, sobre esta imagem 

final, é executada a canção E daí, cuja letra já comentamos; ela também baliza o clima de 

esperança que arremata o filme. Mas Bernardet está correto quando diz que o elemento 

de baliza dos diretores “revela mais uma indecisão dos cineastas do que uma perspectiva 

sobre o personagem”289 – no fim das contas, há hesitação em assumir a validade objetiva 

das contradições formuladas pelo próprio filme; o desfecho de A Queda aposta em uma 

abertura política que ainda demoraria quase dez anos para se efetivar, não sem passar em 

revista as dinâmicas sociais engendradas pela ditadura militar, as quais teriam longa vida 

mesmo depois da abertura.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 
289 “BERNARDET, J. “A Queda: só entende quem viu Os fuzis”. Op. cit., p. 171. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Festa e A Queda auscultam um momento decisivo na história do país, um 

momento de passagem: o romance e o longa-metragem voltam seus olhos para o passado 

recente, quando a esperança de uma sociedade integrada estava acesa. Com esse passado 

em mãos, as obras procuram iluminar o presente em que se encontram, para compreendê-

lo. Uma vez que o golpe de 1964 inaugura um inédito momento brasileiro, entende-se 

que a tarefa a que nossos objetos se propõem não é simples: talvez por isso, em vez de 

entregar aos leitores e espectadores uma interpretação sólida sobre aquele período – quem 

é este país parido por mais de uma década de ditadura militar? –, elas os interpelam; 

oferecem um tanto de material recolhido na tradição cultural brasileira, sobretudo aquela 

que buscou entender o país com ferramentas estéticas – que, afinal, são também 

conhecimento –, e os convidam a olhar para uma nova sociedade.  

Os arranjos formais das obras dão a ver como tal sociedade encontrava-se 

naquele momento: profundamente cindida, a luta de classes em baixa voltagem. Em A 

Festa o camponês e sua capacidade de agência política vagam como fantasmas, são 

enredos confusos de uma paródia do Cinema Novo; os intelectuais, apartados do outro de 

classe, foram reduzidos a produtores e consumidores de mercadorias, e ainda assim são 

violentados. A Queda, por sua vez, persegue com afinco a nova situação dos 

trabalhadores, e encontra precarização em meio a avanço técnico, enquanto a 

solidariedade de classe é sabotada pela cooptação de um incipiente discurso 

empreendedor, situações que se projetam sobre a posição dos cineastas e do próprio 

cinema. O corte, operado pelo golpe de 1964, no cerne da colaboração progressista ou 

revolucionária entre classes fundamenta as reflexões de nossos objetos, que o descobrem, 

e pesquisam com angústia as suas consequências.  

No ato de pesquisar, A Festa e A Queda vão ao encontro de certa tradição do 

romance e do cinema modernos – no caso brasileiro, a pesquisa estética e a do país 

caminharam de mãos dadas, visando a integração social, uma sociedade mais justa. Mas 

é exatamente por empreenderem uma pesquisa acurada que tais obras não podem deixar 

de integrar às suas formas tendências do novo tempo, que se impunham sobre a 

conjuntura com força: a perspectiva do regime militar e a correspondente mercantilização 

generalizada. Violência de Estado e violência das formas da mercadoria penetram no 

arranjo das obras, fundamentam os dilemas das personagens e hesitações estéticas 

objetivas. Sem forças para resistir à subsunção predatória de um novo momento do 
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capitalismo que se iniciava, romance e longa-metragem lançam luz sobre ela, permitem 

que ela modele suas formas, mas não os seus pontos de vista, os quais comentam e 

criticam o novo momento histórico. Valendo-se de variadas ferramentas e técnicas que a 

melhor arte moderna engendrou para pensar, criticar e até mesmo combater a sociedade 

de classes, A Festa e A Queda não deixam de constatar que “o nexo modernidade 

artística/modernização se partiu”290. A radicalidade estética das obras pouco pode contra 

seu tempo, que se mostra poderoso em seus desfechos: milicianos quebram cabeças como 

coisas; uma cidade modernizada, na qual as mercadorias têm mais destaque que pessoas, 

macula a reconciliação de um casal. 

Fragmentadas e heterogêneas, as duas obras pressupõem uma inteireza, uma 

totalidade que, não obstante, é ambígua, como se os pontos de vista críticos do romance 

e do longa-metragem disputassem com os representantes do poder – o jornalismo 

comprometido com o capital, a violência do abatedouro, o romance policial de tendência 

comercial – a possibilidade de suturar as pontas de suas formas. Em A Festa, a tônica 

paródica que põe em perspectiva o passado literário interessado no país concorre com 

formas da indústria cultural e com uma investigação policial paranoica que tem 

correspondência na realidade objetiva; sem esta última, não haveria romance. A Queda 

identifica diversas formas de violência no recém-emergido universo do trabalho e 

procura, a todo custo, impor-se contra elas: tenta chocá-las com um passado cheio de 

possibilidades, por meio do eterno retorno de Os fuzis; remenda a invasão das 

mercadorias apostando em uma reorganização algo utópica dos trabalhadores.  

Mesmo que a possibilidade revolucionária seja uma ficção, um engano – um 

homem que aponta, sozinho, uma arma contra um patrão, um grupo de burgueses que 

olha com curiosidade para um outro de classe – a contrarrevolução (do Estado, do 

 
290 A expressão é de Iumna Maria Simon, que a formula no fim dos anos 1990. No caso, a autora percorre 
a trajetória da poesia moderna brasileira do século XX, acompanhando os modos pelos quais a aposta na 
modernização do país transmuta-se em “conformismo mercadológico”. Dentre as conclusões da autora, 
destaco o seguinte parágrafo, no qual figura a expressão que acabamos de citar: “Hoje, quando o nexo 
modernização/modernidade artística se partiu, e o país não tem mais condições de se desenvolver mas 
precisa a qualquer custo entrar para a nova ordem da globalização, cabe perguntar como ficam o princípio 
da atualização, a invenção formal, que apesar dos seus limites faziam a crítica do atraso, dos arcaísmos da 
sociedade brasileira, do conservadorismo das elites e, bem ou mal, eram ainda capazes de formular as vãs 
promessas do novo. A corrida vanguardista para passar o facho adiante já parou, e dela resta o fetiche da 
Linguagem, quer dizer, dos seus próprios materiais. Por sua vez, o novo, integrado na ordem internacional, 
se torna uma categoria inócua: aqueles radicalismos de teor social (modernismo dos anos 20), formal 
(vanguardismo dos anos 50) e expressivo (marginalismo dos anos 70) se desmancharam no ar. Como não 
há mais nacionalismo nem utopias à vista, o princípio de atualização artística chega ao fim e com isto se 
esvai a potência do novo” (“Considerações sobre a poesia em fim de século”. In: Novos estudos CEBRAP, 
n. 55, 1999, p. 34). 



 174 

mercado) se impõe com força. Comprometidas com os vencidos, as obras atestam o 

cortejo dos vencedores: contrarrevolução é uma atitude preventiva, voltada para o futuro, 

e é também um ato que se debruça sobre o passado, atitude de espezinhar “os corpos dos 

que estão prostrados no chão”291. Como mostram nossos objetos, trata-se de garantir que 

classes distintas nunca mais se encontrem no sentido de trilhar um novo caminho para o 

país, e que os trabalhadores nunca mais se encontrem com seus direitos. Com insistência, 

A Festa e A Queda não deixam de nos lembrar que tudo poderia ter sido diferente; são 

epílogos do ânimo formativo, que por um século colocou em movimento penas, canetas, 

máquinas de escrever e câmeras.  

Depois da ditadura de 1964, a Nova República se inicia com um “golpe de 

veludo”; a Constituição Cidadã de 1988 institui a militarização da Segurança Pública, e 

mantém inalteradas as cláusulas relacionadas às Polícias Militares e Forças Armadas 

(outorgadas pela ditadura em 1967 e 1969). Em suma, diante de um 1964 – “verdadeira 

transição para o novo tempo” – que se converte em norma social mesmo depois da 

abertura política292, pode-se dizer que os balanços – estéticos, sociais – elaborados por A 

Festa e A Queda ainda na década de 1970 são bastante reveladores. Atestando o bloqueio 

objetivo da melhor tradição que se empenhou em imaginar destinos alternativos para a 

arte e para a sociedade, as obras apontam que, sem prescindir dos ensinamentos das lutas 

do passado, precisamos construir novas maneiras de não nos conformarmos com as 

iniquidades. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 
291 BENJAMIN. Walter. “Sobre o conceito de história”. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: 
Brasiliense, 1996, p. 225. 
292 Desde o início do parágrafo parafraseio parte do ensaio “1964”, de Paulo Arantes (op. cit., p. 288-289), 
de quem também são as expressões entre aspas. Os grifos nas citações são meus.  
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