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Resumo 

 

A aproximação comparativa do filme Madame Satã (2002) com o romance Bom Crioulo 

(1895) – apesar da distância temporal que os separa e do fato de serem linguagens artísticas 

distintas – estabelece-se com facilidade por causa da temática da homossexualidade e do 

protagonismo negro. O exame das obras revelou, entretanto, nexos entre ideologia racista e 

exploração socioeconômica em épocas específicas. O modo como cada artista confrontou a 

matéria social não está dado na superfície da obra. Para tanto, a análise guiada pela noção de 

forma perquiriu as contradições das vozes narrativas embutidas na malha do romance e do 

filme, acolhendo as disjunções encontradas nas perspectivas conflitantes, que dramatizam as 

disputas ideológicas do terreno real de onde as obras emergem. Mas não só; outros elementos 

como composição dos espaços enquanto campos das relações sociais, composição das 

personagens; no filme, a montagem das cenas, a trilha sonora e as disputas das classes baixas 

nela sedimentadas, o embate das lutas coletivas e individuais desfizeram a leitura unívoca 

ensejada unicamente pelo interesse temático.  Em razão da clivagem narrativa e das tensões 

entre os elementos que estruturam as obras é possível entrever – mediante exame atento de 

como o corpo apreende a exploração e a estigmatização sofrida no trabalho e na fruição – 

pontos de vista mais críticos em relação à realidade retratada, e também visões distorcidas, 

pelas ideologias vigentes, da matéria trabalhada.  

Palavras-chave: Bom Crioulo; Madame Satã; Literatura Comparada; Marginalizados; 

Enquadramentos; Ideologias, Corpo e Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       



 

     Abstract 

The comparative approximation of the film Madame Satã (2002) with the novel Bom Crioulo 

(1895) – despite the temporal distance that separates them and the fact that they are distinct 

artistic languages – is easily established because of the theme of homosexuality and black 

protagonism. The examination of the works revealed, however, links between racist ideology 

and socioeconomic exploitation at specific times. The way each artist confronted the social 

matter is not given on the surface of the work. Therefore, the analysis guided by the notion of 

form investigated the contradictions of the narrative voices embedded in the fabrics of the novel 

and the film, embracing the disjunctions found in the conflicting perspectives, which dramatize 

the ideological disputes of the real terrain from which the works emerge. But not only, other 

elements such as composition of spaces as fields of social relations, composition of characters; 

in the film, the montage of scenes, the soundtrack and the disputes of the lower classes settled 

in it, the clash of collective and individual struggles undo the univocal reading occasioned 

solely by thematic interest. Due to the narrative cleavage and the tensions between the elements 

that structure the works, it is possible to glimpse - through careful examination of how the body 

apprehends the exploration and stigmatization suffered in work and enjoyment - more critical 

points of view in relation to the reality portrayed, and also distorted views, by prevailing 

ideologies, of the material being worked on. 

Keywords: Bom Crioulo; Madame Satan; Comparative literature; Marginalized; Frameworks; 

Ideologies, Body and Work.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É dando à ideologia uma forma determinada, 

fixando-a dentro de certos limites ficcionais, que 

a arte é capaz de se distanciar dela, revelando-

nos assim os limites dessa ideologia.” (Terry 

Eagleton) 
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Apresentação   

 

 A questão racial pode ser em certo sentido a marca d’água do conjunto das obras 

Madame Satã (filme de Aïnouz) e Bom Crioulo (romance de Adolfo Caminha). A dimensão 

temática, entretanto, não é suficiente para trazer o conteúdo de verdade sedimentado nessas 

obras. A arquitetura literária da obra caminiana exige, assim, uma sondagem de suas 

particularidades compositivas, sobretudo porque, desde o início, percebe-se uma indisciplina 

do ângulo narrativo no tratamento diferenciado que dá à realidade na qual se insere Amaro, 

protagonista negro, gay e ex-escravo. Essa variação de perspectivas que chamamos 

enquadramentos é responsável por um caleidoscópio de posições ideológicas que o livro expõe. 

Há enquadramentos distanciados, como os planos gerais do cinema, nos quais avulta um olhar 

determinista e estigmatizador do “povão” e dos marinheiros pobres, entre os quais figura 

Amaro, o Bom Crioulo; por outro lado, há também um olhar aproximado dessa personagem, à 

maneira de um primeiro plano cinematográfico, por meio do qual surge uma imagem de Amaro 

depurada dos preconceitos pseudocientificistas, que configuravam a ideologia hegemônica da 

época. 

 A sondagem dessas perspectivas do ângulo narrativo do romance classificado como 

naturalista trouxe à baila uma cisão de pontos de vista ideológicos no interior da obra, dando 

novas coordenadas para a leitura de Bom Crioulo, afastando os juízos apressados, segundo os 

quais o livro deve ser repudiado pelas expressões preconceituosas atribuídas ao negro, ou 

então, deverá ser louvado pela coragem de representar, em primeiro plano, a homossexualidade 

– tabu na literatura naquela época e que se entende até os nossos dias – tendo como protagonista 

um ex-escravo.  

 As sutilezas dos ângulos narrativos do livro enriquecem a discussão dos temas ali 

tratados: homossexualidade, liberdade, trabalho, malandragem, hierarquia, arte/ 

música/capoeira, espaços urbanos, erudição e analfabetismo, civilização e barbárie, 

inteligência e obscurantismo, doenças, instituições públicas, Estado, consumismo, amor, 

camaradagem, traição, prostituição e ideologias, o que nos leva a intitular essa pesquisa 

“enquadramentos do corpo no trabalho e na fruição”: duas esferas que acomodam os assuntos 

elencados. 

 O filme Madame Satã (2002) estabelece esse liame entre ângulo de câmera e 

perspectiva ideológica de forma mais concreta, pois a relação é muito mais direta que no 
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romance Bom Crioulo. E, por isso, numa abordagem comparativa, inferimos que o filme 

contribui para a análise do romance, não só pela equiparação de temas (protagonismo negro, 

homossexualidade, trabalho precário), mas também pelo paralelismo estrutural. No tocante a 

Madame Satã, um ângulo mais próximo (primeiro plano) aliado ao movimento livre da câmera, 

dá prioridade à atuação do ator. Essa liberdade expressiva concedida à atuação destituiu a 

edição de sua função primordial: de agenciar as ações, gestos e falas do ator. A este é concedida 

a oportunidade de editar o seu discurso, imbuído de crítica, ironia e deboche por meio de um 

gestual corporal dinâmico, driblando as molduras ideológicas de diretor, editor e produção. 

Uma tensão ideológica se estabelece entre esses canais narrativos, que aviva o interesse pelo 

filme, conferindo alcance dialético a sua interpretação. Sem pagar tributo irrestrito à 

representação de um negro de ações reativas ao racismo e à opressão – tapando os olhos para 

as contradições dessa representação –,  e sem descartar o produto cultural fabricado para ser 

exibido nos festivais internacionais, obedecendo, portanto, aos imperativos de uma lógica de 

consumo cultural, o que leva consequentemente à perda de sua qualidade estética em função 

da adequação ao padrão do world cinema, a análise formal do filme, observando a dissonância 

de suas perspectivas, considera seus pontos fortes e fracos, sendo que estes também podem ter 

forte alcance crítico formal. 

 O filme de Aïnouz põe o acento no trabalho artístico, diferentemente do livro de 

Caminha, obra em que a arte figura aparentemente apenas como um repositório de energias 

para continuar o trabalho braçal alienante. Justamente porque as relações artísticas performam 

como matéria central de Madame Satã é que, com o fito de adensar a reflexão, incorporamos, 

como excurso, outras obras que trazem incrustadas na sua fatura contradições entre liberdade 

artística e limites sociais, como é o caso de Rio Zona Norte (1958) de Nelson Pereira do Santos, 

A Rainha Diaba (1974), de Luiz Carlos Fontoura, A Última Ceia (1976), de Tomás Gutiérrez 

Alea. Para o romance de Caminha, recorremos aos romances da escola romântica e também da 

naturalista, observando atentamente como o autor recuperou os motivos amiúde trabalhados na 

prosa brasileira – desde os seus primórdios (A moreninha, 1844, Iracema, 1965, A pata da 

gazela,1970) até os contemporâneos de Caminha (A carne,1888, O cortiço,1890) –  e como, 

muitas vezes, os recuperou em chave irônica. As obras de Lima Barreto (Clara dos Anjos, 

Memórias do escrivão Isaías Caminha, Vida e morte de J.M. de Sá Gonzaga e Triste fim de 

Policarpo Quaresma), posto que um pouco posteriores à obra de Caminha, deixam aflorar a 

malha comum a Bom Crioulo concernente à representação literária da vida da população pobre 

e negra nos subúrbios cariocas, explorada e rejeitada. Barreto, com a sua posição de excluído 

da sociedade, plasmou literariamente muitas tensões sociais vividas naqueles primeiros anos 

da república brasileira. Por isso, em momentos específicos escolhemos a versão dos fatos 
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históricos cifrados na literatura do escritor negro, principalmente porque eles figuram 

geralmente filtrados por um olhar irônico, debochado e, às vezes, trágico-cômico. 

 A análise dessas obras teve, assim, a finalidade de retrabalhar o olhar vicioso, que se dá 

quando nos guiamos por uma leitura “naturalista” das obras, isto é, nos agarramos ao plano da 

superfície narrativa, sem mergulhar nas entranhas da forma. Tal mergulho pode fornecer 

verdades desconcertantes sobre as obras e suas relações com a realidade. Por ora, a pergunta 

que guiou o nosso mergulho foi: de que maneira esse feixe de perspectivas enquadra as 

contradições sociais cifradas no corpo tanto no trabalho quanto na fruição? Qual é, afinal, o 

posicionamento da instância organizadora da obra frente a esse desajuste social – do qual 

ninguém pode escapar, uma vez que o corpo explorado é o que gera a mais-valia, que sustenta 

a injusta divisão social do trabalho – da qual a arte e a sua fruição dependem? Se essas 

interrogações nos fizerem também questionar as aparências da realidade objetiva, essa pesquisa 

terá cumprido parte da sua função. 
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   Capítulo 1 

 Bom Crioulo (1895) de Adolfo Caminha: A civilidade visita o porão 

 

  O romance Bom Crioulo (1895), de Adolfo Caminha, traz em primeiro plano o quadro 

de um marinheiro negro e homossexual se apaixonando por outro jovem marinheiro pobre, mas 

branco, de Santa Catarina – configurando-se, portanto, uma relação homoafetiva inter-racial. 

Isso não é pouca coisa em se tratando da época em que esse romance foi publicado, pois é 

sabido que o primeiro romance em língua portuguesa a tratar a homossexualidade como tema 

central foi O Barão de Lavos (1891), do português Abel Botelho. Mesmo assim, o livro de 

Caminha é pioneiro em retratar o laço afetivo e amoroso entre homens pobres1. A maior parte 

da narrativa se passa nas ambiências marítimas, em navios (na corveta e no couraçado); as 

outras partes transcorrem no Rio de Janeiro, mais precisamente na rua da Misericórdia, em um 

sobrado de uma senhora portuguesa (d. Carolina), local onde os amantes irão morar por um 

determinado tempo, pois logo Crioulo é solicitado e obrigado a ir para um novo navio, maior 

que a corveta onde servira antes, e onde conhecera o grumete Aleixo. Ainda temos, como 

espaço diegético, um hospital, para onde Crioulo é levado para se recuperar de uma surra que 

levara. Esse é outro tema que merece destaque quando nos referimos a um romance em fins do 

século dezenove: os castigos físicos aplicados na baixa patente da Marinha, composta 

majoritariamente por negros, já que, à época, o trabalho na marinha era uma das poucas 

alternativas que restava para o negro recém-liberto da escravidão, mas sem nenhum tipo de 

amparo social. De tal forma que a importância de Bom Crioulo se inscreve no fato de o seu 

autor retratar as camadas pobres da sociedade brasileira, e, especialmente, a vida de 

trabalhadores negros (os marinheiros). Trata-se de um romance sobre o trabalho desses homens 

presentes nos estratos mais baixos da sociedade (a matéria é, portanto, naturalista2: “a vida dos 

pobres” – que inclui as suas relações e modos de trabalho, e a sua sexualidade, como uma 

necessidade orgânica e vital);  vale notar que, foi a exploração da mão de obra dessa classe que 

sustentou as crises políticas e econômicas daqueles primeiros anos do Brasil República.  

 Em segundo plano, o romance traz uma constelação de personagens que destilam 

ressentimentos, ora referindo-se ao trabalho pesado (marinheiros – apenas alguns são 

                                                           
1 Um homem gasto (1885), de Ferreira Leal, também tematizou centralmente a questão homossexual, 10 anos 

antes de Bom Crioulo (1895), porém foi um romance que ficou desconhecido do público. Somente agora em 2019 

foi feita uma publicação desse romance. Entretanto, a homoafetividade não é, como em Bom Crioulo, entre as 

classes baixas da sociedade. 
2 Segundo o crítico Brito Broca o romance de Caminha é debitário do naturalismo de um Eça de Queiroz e de um 

Zola, uma vez que esses escritores “são voltados a revolver toda sorte de monturos”. 
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particularizados, como Herculano e Sant’ana), ora esses ressentimentos incidem sobre os seus 

fracassos sociais e profissionais (d. Carolina). Eles vão sempre projetar sua cólera em um 

potencial concorrente, sendo este, muitas vezes, alguém de outra cor/raça (o guardião 

Agostinho, um caboclo) ou de outra nação (portugueses), como veremos nesta análise. Ainda 

nesse segundo plano, desfilam na galeria de personagens e de temas os marinheiros de alta 

patente (todos brancos), evidenciando as marcas de privilégio e distinção hierárquica. Nesse 

cenário, a doença também surge como uma personagem onipresente subjacente, sempre 

rondando os espaços. Completando a galeria de temas, na segunda parte da obra se interpõe 

um triângulo amoroso, quando Carlota desponta, como uma figura híbrida (meio prostituta, 

meio mulher, meio homem3), causando a separação dos amantes gays. Nas franjas do romance 

cabe ainda uma pequena fração de espaço para retratar o povo (que enxameia as ruas periféricas 

do Rio de Janeiro), como um monólito prenhe de curiosidade pela desgraça alheia.  

 O segundo capítulo do livro abre-se com um flashback, recuperando muito 

sumariamente o passado recente de Amaro. A narração é ágil nesse momento, ao contrário do 

primeiro capítulo, que traz uma atmosfera tranquila, com descrições detalhistas quase idílicas 

da paisagem nacional4, lembrando, de certa forma, a apresentação nacional pelo viés 

alencariano no romance romântico Iracema (1865)5, onde se lê “serenai verdes mares, e alisai 

docemente vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas” (p. 

95). O narrador alencariano alude ao encontro do homem branco, português, com o nativo 

indígena, que, na sua visão idealizante, irá formar harmonicamente a base nacional. Em 

Caminha, o narrador tem aquele olhar contemplativo sobre a rotina na Marinha, porém, ele 

observa, desde o início do romance, um elemento macabro, supersticioso no meio da paisagem: 

“a velha e gloriosa corveta” apresenta-se como um “esquife agourento singrando águas da 

                                                           
3 “D. Carolina cevou o seu hermafroditismo agudo com beijos e abraços e sucções violentas...op. cit., ”p. 118. 
4 Havia pouco entrara na região das calmarias: o pano começava a bater frouxo, mole, inchando a cada solavanco, 

para recair depois, com uma pancada surda e igual, no mesmo abandono sonolento; a viagem tornava-se 

monótona; a larga superfície do oceano estendia-se muito polida e imóvel sob a irradiação meridional do sol, e a 

corveta deslizava apenas, tão de leve, tão de leve que mal se lhe percebia o movimento. 

Nem sinal de vela na linha azul do horizonte, indício algum de criatura humana fora daquele estreito convés: água, 

somente água em derredor, como se o mundo houvesse desaparecido num dilúvio medonho..., e no alto, lá em 

cima, o silêncio infinito das esferas obumbradas pela chuva de ouro do dia. 

Triste e nostálgica paisagem, onde as cores desmaiavam à força de luz e a voz humana perdia-se numa desolação 

imensa! (p. 25,26) 

5
 Cf. FERREIRA, Patrícia I. Martinho. Nação, narração e naturalismo em Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha. 

Revista Soletras, dossiê nº 30, 02/2015. A autora faz apenas uma breve comparação entre as obras; mesmo assim, 

o presente estudo se beneficiou dessa aproximação literária tão pertinente. 
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pátria [...] como se fora um grande morcego apocalíptico de asas abertas sobre o mar [...]” (p. 

9).6   

              A mistura de dois registos quase diametralmente opostos – a objetividade descritiva 

da paisagem nacional debitária do naturalismo (e também do romantismo, não esqueçamos 

disso) e a supersticiosidade gótica7 plasmada na imagem da corveta – sinaliza, desde o início, 

a coexistência conflituosa de perspectivas estéticas e ideológicas embutidas no narrador do 

romance. Já no segundo capítulo, a dinâmica é outra em relação ao primeiro capítulo: à época, 

relembra o narrador, “ainda estava bem longe a vitória do abolicionismo”, e a vigilância sobre 

os escravos era aferrada, pois tamanha opressão levava, consequentemente, esses escravos a 

buscar uma fuga, ainda que corressem o risco de serem apanhados, pois tantos eram os meios 

que os proprietários empregavam para a captura deles, o que, finalmente, caso conseguissem, 

lhes traria ainda mais infortúnios. Nesse contexto, Amaro escapa da fazenda onde servira e 

consegue entrar na Marinha8, passando a servir aos superiores de um navio. A empolgação com 

a nova situação faz com que Amaro enxergue a sua liberdade com lentes hiperbólicas. Na sua 

ótica ele experimenta uma liberdade cuja qualidade equivale à intangibilidade da essência da 

luz, do som e do odor; tão excelsa seria ela como a natureza (a planura das águas cantando na 

proa do escaler; o imaculado azul do céu; o perfil longínquo das montanhas... o ambiente largo 

e iluminado da baía), fonte de vida e liberdade. A passagem anterior à descrição [... estava 

longe, bem longe a vitória do abolicionismo, quando Bom Crioulo, então simplesmente Amaro, 

veio ninguém sabe de onde...] é curta, trata-se do procedimento inerente ao romance, “o 

narrar”, por oposição ao ato de "descrever''. Um único parágrafo sintetiza muitas ações, numa 

                                                           
6 A imagem aterradora retorna páginas adiante, o que referenda a nossa afirmação de que ela se choca com a 

imagem da pátria idealizada, refratando-a: 

              Em vez de abrandar, o sueste soprava com mais força, duro e tenaz, ameaçando levar tudo quanto era 

cabo e pano. A corveta, o “velho esquife”, como a chamavam, ia numa vertigem por aqueles mares, arfando 

suavemente, oscilando às vezes, quando o vagalhão era maior, com os seus dois faróis de cor — o encarnado a 

boreste, o verde a bombordo — e a lanterninha do traquete, pálida e microscópica no alto do estai da giba. 

Sempre em gáveas e mezena, vento em popa, grande e sombria na noite clara, espectral e silenciosa, 

ela voava desesperadamente caminho da pátria. p. 59. 

 
7  MENDES, Leonardo Pinto. As ruínas da homossexualidade: o gótico em Bom Crioulo de Adolfo Caminha. 

Luso-Brazilian Review, vol. 41, Number 1, 2004, p. 56-70 (Article). Mendes defende a ideia segundo a qual o 

romance de Caminha é composto por diversos elementos góticos, que disputam com o naturalismo a hegemonia 

estética da obra. No contexto do meu estudo, embora tenha usado a palavra “gótico”, emprestada de Mendes, 

ressalto que o termo nos serve apenas funcionalmente, a fim de ampliar a nossa imaginação para algo “medonho”, 

que sugere “maus augúrios”, conotando, assim, o caráter funesto que contrasta com a ideologia da natureza idílica 

pátria. Tal assimetria colocaria a ideologia em questão. 

 
8 A maneira como está relatada pelo narrador a breve transição de um emprego a outro, no entanto, não deixa 

claro a distância temporal que liga a época em que o escravo deixa a fazenda – quando tinha dezoito anos de idade 

– ao tempo em que encontra Aleixo e por ele se apaixona, quando, então, já havia completado trinta anos, havendo, 

portanto, um hiato de 12 anos ofuscado pelo narrador. A passagem que oferece essa referência temporal é a 

menção feita ao solar arruinado dos Bragança, sinalizando que os anos em que se passa a história são aqueles 

imediatamente posteriores à proclamação da República (cap. IV de Bom Crioulo). 
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sucessão espaço temporal compactada, e, por mais que seja explicado, em passagens 

subsequentes, o transcorrer dos anos entre um acontecimento e outro, resta ainda uma 

nebulosidade referencial, pois as temporalidades diegéticas se embaralham:  

O rapazinho mordia distraidamente a ponta do lenço de chita azul-escuro com 

pintinhas brancas, ouvindo as promessas do outro, sonhando com uma vida 

cor-de-rosa lá nesse Rio de Janeiro tão falado, onde havia uma montanha 

chamada Pão de Açúcar, e onde o imperador tinha o palácio, um casarão 

bonito com paredes de ouro [...] p. 55. 

 

  A narração constrói uma referência espaço-temporal, utilizando, para tanto, os verbos 

no pretérito imperfeito do modo indicativo (havia, tinha), mas esses verbos indicam fatos no 

presente (e se têm um tom hipotético é por causa de algo ainda não realizado - a visita a esses 

lugares prometida por Crioulo) que não condiz com a época da diegese (quando Crioulo 

conhece Aleixo seria em contexto republicano, portanto, ele já teria 30 anos)9. A curta 

passagem que funde várias ações e percursos de Amaro não causaria estranhamento se no 

decorrer da obra ocorressem procedimentos semelhantes; mas, ao contrário, as passagens de 

transição de percursos passam por demoradas descrições, enunciando seus detalhes, como por 

exemplo, a cena da passagem da vida no mar ao lado de Aleixo para a nova realidade em terra 

firme; e, depois, do trajeto entre o hospital de onde Crioulo foge até a completa travessia, pelo 

mar, chegando novamente ao Rio de Janeiro para se vingar de Aleixo. A passagem tem um 

traço resvaladiço no quesito temporal, em que o pretérito se prorroga até o presente. Essa 

operação do início do capítulo 2 sinaliza um momento histórico importante, porém instável, 

daí que o narrador condensa o episódio narrativo e elide a temporalidade real, objetiva. Não 

por acaso, foi uma época de instabilidade política e econômica, da qual resultou, por exemplo, 

a revolta da Armada em 1893, no Rio de Janeiro. Os setores empobrecidos (como os 

marinheiros) foram esmagados por uma das maiores inflações que o Brasil já teve, que ocorreu 

por causa do Encilhamento (nome dado ao plano econômico). Já no campo político, por todo 

lado se manifestava o descontentamento aos governos militares, e a Revolta da Espada (1893) 

foi uma dessas expressões. 

  O expediente literário da agilidade narrativa10 manifesta-se, por vezes, construindo 

hiatos espaço-temporais no enredo, como se vê nas páginas 44 e 45.  

                                                           
9 (Havia [há] uma montanha chamada Pão de Açúcar; o imperador tinha [tem] o seu palácio. Se o imperador tinha 

[tem] o seu palácio”, ainda estamos no tempo do império). As duas temporalidades verbais remetem a algo que 

existe de fato, concretamente. Porém, os verbos foram empregados no pretérito imperfeito por se tratar de lugares 

ainda não conhecidos por Aleixo, uma vez que ele apenas sabia de sua existência mediante as promessas de 

Crioulo de levá-lo nessas localidades.   
10  Trazendo um exemplo nacional como contraponto, temos, com intuito diverso, mas usando semelhante 

dispositivo do romance europeu, O Guarani (1857), de Alencar, que conduz o ritmo da narrativa aproximando-se 
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Mas, nada de o fazerem embarcar definitivamente! Ia para bordo, às 

vezes, em exercício, remando no escaler, mas voltava logo com a turma dos 

outros aprendizes, triste por não ter ficado sonhando histórias de viagens, 

cousas que havia de ver, quando pela primeira vez saísse pela barra fora...  

Chegou afinal esse dia. Bom-Crioulo estava nomeado para embarcar num 

velho transporte que seguia para o sul. 

Dias e dias correram [quanto tempo?] A bordo todos os estimavam como 

na fortaleza, e a primeira vez que o viram nu, numa bela manhã, depois da 

baldeação, refestelando-se num banho salgado – foi um clamor!  

 

Alguns parágrafos adiante e a atitude da personagem muda completamente: 

 

Contava então cerca de trinta anos e trazia a gola de marinheiro de 

segunda-classe. Por sua vontade não sairia mais barra fora: em dez anos 

viajara quase o mundo inteiro, arriscando a vida cinquenta vezes, 

sacrificando-se inutilmente. Afinal a gente se aborrece... um pobre 

marinheiro, trabalha como besta, de sol a sol, passa noites acordado, atura 

desaforo de todo mundo, sem proveito, sem o maior proveito! O verdadeiro é 

levar a vida “na flauta”.  

 

 Os eventos dão uma reviravolta brusca, resultando em um fosso no percurso que leva a 

tal transformação. O tempo é encurtado. O que contém nesse período temporal não é tão 

importante quanto o resultado do processo.  

 Ao traçar o perfil de Carola, mediante o recuo ao passado, o narrador propõe a mesma 

agilidade narrativa. 

Depois esteve muito doente, saíram-lhe feridas pelo corpo, julgou não 

escapar. 

E, como tudo passa, ela nunca mais pode reerguer-se, chegando, por 

desgraça, ao ponto de empenhar jóias e tudo, porque ninguém a 

procurava, ninguém a queria — pobre cadela sem dono.... Passou 

misérias! Até quis entrar para um teatro como qualquer cousa, como 

criada mesmo. Foi nessa época, num dia de carnaval (lembrava -se 

bem!), que começou a melhorar de sorte. Um clubezinho pagou-lhe 

alguns mil-réis para ela fazer de Vênus, no alto de um carro triunfal. 

Foi um escândalo, um “sucesso”: atiraram-lhe flores, deram-lhe 

vivas, muita palma, presentes, — o diabo! Durante quase um ano 

só se falou na Carola, nas pernas da Carola, na portuguesa da rua do 

Núncio. 

Esteve duas vezes amigada, tornou a cair doente, foi a Portugal, 

regressou ao Brasil, cheia de corpo e de novas ambições, amigou-

se outra vez, e, afinal de contas, depois de muito gozar e de muito 

                                                           
de um filme de aventuras nos dias de hoje. E a finalidade para tal recurso, explica o professor Eduardo Vieira 

Martins: [é]“elevar seus heróis a um nível de grandeza compatível com um poema épico, que devia exaltar fatos 

e personagens da história do país [...] no processo de engrandecimento dos heróis, o autor os leva a agir de 

maneira a romper com os limites do mundo real e efetuar proezas impossíveis”. (Martins:1999. p. 31, prefácio O 

Guarani) 
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sofrer, lá estava na Rua da Misericórdia, fazendo pela vida, meu 

rico. P.73. 

 

Ao mesmo tempo, o romance é permeado por extensas passagens descritivas em 

que os sentimentos, pensamentos e ações das personagens são expandidas. Tais 

espraiamentos são ampliados por meio de alguns recursos, como as repetições de 

palavras (imitando a coloquialidade) e as reticências. Há espaço suficiente, por 

exemplo, para expor a terrível condição de trabalho dos marinheiros e trabalhadores. 

A corveta, dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, entrou para o dique. 

Esgotada a grande bacia de granito, larga e profunda, como um 

abismo natural, aberta à picareta no seio da rocha dura e 

implacável, começaram as obras. 

 

Um martelar contínuo reboava ciclopicamente no interior 

daquela sepultura de pedra, como numa forja subterrânea: 

operários em mangas de camisa recomeçavam todos os dias a 

mesma faina brutal de calafetar o bojo da velha “barcaça”, 

enquanto os marinheiros iam, por outro lado, raspando o 

mexilhão que o calor apodrecia no fundo seco do dique. Sufocava, 

lá embaixo, o cheiro forte dos mariscos em decomposição: 

subindo como bafos de monturo, resistindo à potassa e ao ácido 

fênico. 

Era justamente em dezembro, mês de epidemias e de insuportável 

calor. 

Dir-se-ia que aqueles homens, operários e marinheiros, não 

tinham aparelho respiratório, não tinham pulmões, ou estavam 

saturados de miasmas. 

Trabalhavam cantando e martelavam assobiando, com uma 

indiferença heróica, sem pensar no grande perigo que os 

ameaçava. 

Pela noite, desde o escurecer, o odor pestilento aumentava e então 

não havia remédio: a marinhagem toda precipitava -se para fora, 

como um formigueiro alvoroçado tapando o nariz: — Foge! Foge! 

Olha a febre amarela! p. 80-81. 

 

Ora, para que haja descrições longas como essas é preciso que outros fatos sejam 

sumariamente narrados, a fim de facultar certo equilíbrio na economia narrativa. No 

capítulo três, uma descrição alongada flagra os marinheiros desesperados logo após 

uma tempestade no navio. Na ocasião, eles correm de um lado para outro, trabalhando 

arduamente, sem conseguirem dar conta do trabalho, enquanto os oficiais, em 

“desordem grotesca, ” conversam, riem e tocam flauta. 
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Não obstante, há trechos por meio dos quais são criadas expectativas sobre uma 

descrição mais demorada atinente ao desfecho sexual, porém isso não ocorre, conforme 

o preparado. É o que se verifica a partir do final do capítulo três, quando se aproxima a 

cena de sexo do casal. Há uma linguagem que atiça a libido, porém posterga o clímax, 

e quando este ocorre há um outro tipo de hiato, capaz de frustrar a expectativa do leitor 

que, mesmo inconfesso, quer devorar esse episódio com os olhos e os sentidos. O 

narrador caminiano, com as suas estratégias de “desdramatização” – avant la lettre, 

diga-se de passagem – retira o acento da cena erótica, e acentua cenas impublicáveis do 

trabalho insalubre e das posturas sórdidas dos oficiais.  

Dito isso, é curioso que o romance coloque em questão esse próprio caráter 

seletivo da narração, por meio da arbitrariedade narrativa de Crioulo na própria obra, 

um mise-en-abyme11: 

Bom Crioulo resumiu em poucas palavras a viagem da corveta: - seis 

meses de estupidez! O Aleixo é que trouxera um pouquinho de alegria, 

na volta... 

E desfiou a história do grumete. p.75. 

 

No entrecho, a obra demonstra a autoconsciência do processo seletivo que a sua 

narração comporta, encurtando episódios e esgarçando outros. As passagens a seguir 

traduzem esse tipo seletivo de alongamento ou encurtamento de passagens que contam 

as mudanças na vida do protagonista. 

Bom-Crioulo não se importou: foi continuando a viver 

tranquilamente, ora a bordo, ora em terra, numa grande paz de 

espírito, vendo crescer a seu lado o Aleixo, assistindo-lhe o 

desenvolvimento prematuro de certos órgãos, o desabrochar da 

segunda idade, como quem estuda a evolução de uma flor curiosa. 

 

Sua amizade ao grumete já não era lúbrica e ardente: mudara-se 

num sentimento calmo, numa afeição comum, sem estos febris nem 

zelo de amante apaixonado. p. 83. 

Decorreu quase um ano sem que o fio tenaz dessa amizade 

misteriosa, cultivada no alto da Rua da Misericórdia, sofresse o mais 

leve abalo. Os dois marinheiros viviam um para o outro: 

completavam-se. p. 83. 

Mas Bom-Crioulo um dia foi surpreendido com a notícia de que 

estava nomeado para servir noutro navio — um de aço, muito 

                                                           
11 Nos estudos literários utilizamos a expressão francesa mise-en-abyme, que traduzo aqui por “posta em abismo”, 

que significa o espelhamento que a obra realiza, ao revelar seus procedimentos narrativos, referindo-se a seus 

códigos, suas premissas e operações. O recurso aqui não é evidenciado de forma a sublinhar um procedimento 

sistemático, como se apresenta, muitas vezes, nos romances modernos. 
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conhecido pelo seu maquinismo complicado e pela sua formidável 

artilharia; belo conjunto de forças navais, que fazia desse couraçado 

um dos mais poderosos do mundo. 

Bom Crioulo desapontou: - “que os pariu! Nem tinha tempo de 

conhecer bem os navios: hoje num, amanhã noutro... até parece 

brincadeira! ” 

E furioso, amarrando o saco na lona, trombudo: 

- Por isso é que marinheiro fica relaxado: por isso... p. 84.  

 

As citações acima mostram rapidamente etapas longas da vida laboral de Crioulo 

em navios diferentes. O tempo é abreviado, mas o resultado importa mais: o final da 

citação dá indícios de como a instabilidade nas atividades do trabalho na Marinha 

gerava inconformismo por parte dos marinheiros.  A fala de Crioulo torna patentes 

situações precárias no trabalho, que aproximam os marinheiros dos operários, fato 

discutido posteriormente em estudo de Marcos A. da Silva (1982), quando o historiador 

fala sobre a luta histórica dos trabalhadores no final do século XIX e início do século 

XX. De acordo com o pesquisador, essa instabilidade da rotina laboral na Marinha 

aproximava os indivíduos de tal setor dos operários, “para quem a perda de controle 

sobre o produto de seu trabalho também se constituiu através da fragmentação dos atos 

produtivos” (p. 22). Segundo o autor, a Marinha e os operários das fábricas tinham mais 

interesses em comum e mais ligação entre si do que supomos, pois, segundo o 

pesquisador, houve um apagamento por parte do Estado e da mídia (jornal) dessa união 

de forças entre as duas instâncias. Dessa forma, procurou-se, por exemplo, esconder 

que houve apoio dos operários à Revolta da Chibata, como também não teria havido o 

apoio dos marinheiros de baixa batente às batalhas dos grevistas no início do século 

passado, segundo esses jornais coniventes com o status quo.  O historiador demonstra 

haver cooperação dos marinheiros de Santos com a luta dos ferroviários da Companhia 

Paulista (1906), por exemplo. Houve também apoio dos marinheiros à greve dos 

doqueiros de Santos em 1912, tendo sido enviados navios de guerra para reprimi-los. 

Assim, marinheiros e operários comungavam da mesma experiência de exploração, 

baixos salários e alienação no processo produtivo, que os revoltava. A cena de Bom 

Crioulo, em que se suprimem muitos caminhos até chegar a essa revelação 

surpreendente, indica que a ótica da obra seleciona (tal qual Crioulo nas suas narrações) 

cautelosamente aquilo sobre o que quer se deter e o que sequer apenas “sobrevoar”. Há 

quem diga que Caminha, pudicamente, escondeu as cenas eróticas (“E consumou-se o 

delito contra a natureza”), como se a homossexualidade o amedrontasse, mas se ele 
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tempera bem o episódio antes de oferecê-lo ao leitor, então, supõe-se que se trata, na 

verdade, de um jogo proposital de mostra e esconde.  

Como uma via de mão dupla, a seletividade narrativa também apreende a 

ideologia vigente à época, oferecendo ao leitor um contraponto à visão mais 

progressista também incorporada à obra. 

Tinha a cabeça muito fraca, muito leve: um gole de aguardente. 

Uma dose insignificante de líquido espirituoso, um martelo de vinho 

punha-lhe os olhos em brasa, desequilibrava-o, subindo logo ao 

cérebro. E, quando bebia demais, em pândega, lá uma vez ou outra 

— santo Deus! Ninguém podia com ele: redobrava de força, não 

conhecia os amigos, insultava a humanidade, ameaçando, 

brandindo o punho fechado, carregando o boné, gingando o corpo 

— medonho, terrível! 

Nesse dia como que Bom Crioulo resolvera se embriagar 

propositalmente. Pouco depois de engolir a cachaça, meio tonto, 

empinando-se para não demonstrar fraqueza, mas com a vista 

caliginosa e um azedume na língua, retirou-se da venda sem rumo 

certo, para os lados do cais do Pharoux. Ia triste, zarolho, vendo 

casas em duplicata e rodando em torno de sua cabeça, 

encostando-se à parede, monologando cousas imperceptíveis, 

transfigurado já. 

Confundiam-se-lhe as ideias numa turva agitação de quem vai 

perder o juízo; os objetos começavam a parecer-lhe sombrios, 

tinha vontade de cometer loucuras, de se sentar no meio da rua e 

abrir a boca e dizer horrores como um alienado. 

— Eu daqui vou direitinho, mas é para bordo, murmurava. Hei de 

mostrar à canalha! Vou porque quero, porque sou livre! 

 

 

 A longa passagem descritiva foi escolhida aqui com o intuito de mostrar que a óptica 

da obra traz ao primeiro plano não apenas denúncias de situações degradantes vividas 

sobretudo por pobres e negros.  Há um fio narrativo discrepante que se detém também sobre 

os determinismos pseudocientificistas associados à estética naturalista. Aqui assomam-se 

muitas descrições a fim de avolumar o retrato do preto bêbado: o preto que tem uma inclinação 

natural para a bebida, sob cujo efeito ele se transforma em um ser de força sobre-humana, se 

desfigura. A relação entre a negritude, o vício e as consequências do alcoolismo se estabelecem 

facilmente. Porém, ao mesmo tempo em que o protagonista é enquadrado nesse rótulo 

determinista e racista, ele ganha o primeiro plano da cena. As ações de Crioulo, sendo gay, 

negro e pobre, têm relevância, pois ganham a duração de uma longa descrição. No momento 

da embriaguez abundam também suas reflexões, em que assomam seus ódios, rancores, mas 

também suas esperanças e anseios. Nesse sentido, as causas sociais, historicamente 

acumuladas, também vêm à tona. Assim, o romance Bom Crioulo reporta-se ao pressuposto 
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seminal do gênero romance, a persecução do destino individual das personagens, perscrutando 

o “pretenso fundo de suas subjetividades”. 

  Na primeira passagem que reportamos nesta discussão, trouxemos a narração sumária 

do capítulo dois, ressaltando os feitos da personagem (evocando, em partes, as aventuras do 

tipo Robinson Crusoé) que corroboram a ideologia liberal iluminista individualista. Tal 

premissa firmou as bases do romance romântico burguês, que passou a defender o 

individualismo econômico e a valorização da diversidade da classe média urbana. Bom Crioulo 

absorve o individualismo, traço inerente ao romance – que, na sua defesa por tal ideal, foi capaz 

de trazer pessoas comuns para protagonizarem detalhes de suas vidas – e o personifica em 

Amaro, um ex-escravo, recém-liberto. As contradições, portanto, pululam, e um choque se 

produz aí: se o romance se pauta pela noção de individualismo, em que o protagonista/herói 

faz o seu percurso segundo o pressuposto da liberdade, como direito inalienável, Bom Crioulo 

ao reivindicar essa filiação ao gênero, resgata essas duas noções principais, para, em seguida, 

estraçalhá-las, pois como seria possível um percurso pautado pela liberdade, nessa história de 

um ex-escravo em um circuito ainda opressivo, pós-escravidão? E como se pode vislumbrar a 

individualidade desse ex-escravo, considerado não humano pela coletividade, em que ele 

também se insere?  

 Ao mesmo tempo, como havíamos assinalado, há uma semelhança no início desse 

romance com um determinado tópico da prosa romântica de José de Alencar, a saber, o 

elemento nativista, idealizado, com a finalidade de constituir um ethos nacional. Seria, mero 

acaso, a reincidência desse tópico no início do romance Bom Crioulo, aliado ao fato de o 

romance, à semelhança de um espelho invertido de Iracema (1965), também trazer para o 

centro do enredo12, enquanto protagonista, outro elemento racial constitutivo da nossa 

formação social identitária (agora o negro, ao invés do indígena autóctone)?  

 Como observa Ana Paula Pacheco13: 

                                                           
12 É muito significativo o fato de essa obra caminiana se centralizar no negro Amaro, ao passo que a aparição de 

grupos sociais se dá de maneira esfumaçada e secundária nesse romance. É algo inaudito na história da literatura 

brasileira até então. E, em se tratando da trajetória artística do autor, ele antes procurara representar todos os 

estratos da sociedade de forma um tanto panorâmica, a fim de fornecer uma ideia geral do quadro social, como 

faz em A normalista (1983), romance que precede Bom Crioulo (1895). No primeiro romance, Caminha retrata 

desde a moça pobre (Maria do Carmo), que migra do interior do Ceará para a Capital, até o Presidente da província 

e seu filho, Zuza. No entremeio, há as classes intermediárias, como os jornaleiros, os comerciantes, as empregadas, 

o negro Romão. O próprio autor escreveu nas Cartas literárias sobre o seu projeto em relação a retratar “a vida 

cearense” no romance: “desde as camadas inferiores da população indigente, que emigra dos sertões no tempo 

das secas, até o burguês independente que afeta aristocracia e bom gosto” (Cf. Cartas literárias, p. 85-86). De 

tal maneira que é possível concluir:  não é por acaso o recorte de um ex- escravo como protagonista nessa obra, 

pensando que existe por trás um projeto literário caminiano interessado na representação de todo o conjunto da 

máquina social. 
13Cf. Pacheco, Ana Paula.  Iracema uma transa amazônica: road movie de um país interrompido. In: Cotrim, Ana 

Aguiar e Corrêa; Reis, Ana Laura dos (Orgs.). O realismo e sua atualidade: estética e crítica. São Paulo: 
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Iracema (1965), como se sabe, reinventa a origem do brasileiro em chave 

mítico-ideológica a partir de uma óptica de ocupante: a Nação, fruto do amor 

entre uma índia e um homem branco, português, convida a esquecer o 

massacre dos indígenas, subtraindo, de sobra, a presença da escravidão 

como parte constitutiva do país – operação facultada pelo recuo, de 1865, a 

um passado in illo tempore. (Pacheco, p. 88.) 

 

  Se considerarmos que em ambos os contextos o Brasil estava em crise política (no caso 

do filme analisado por Pacheco, a “Iracema” ressurge para mostrar a “esfolação da ex-nação” 

pelos militares, na década de 1970), necessitando de expedientes ideológicos que transmitissem 

um ethos de nação forte14, não parece gratuita a aproximação entre esses tópicos presentes nos 

dois romances, referendada pelo filme Iracema, uma transa amazônica. A característica 

destoante em Bom Crioulo, em relação à obra ora referida  de passagem (Iracema), é que se a 

composição racial negra – que entra pela primeira vez como protagonista em um romance, 

personificada em Crioulo/Amaro – tiver que ser pensada como um pilar de sustentação de uma 

identidade nacional, em primeiro lugar,  tanto a trajetória como as escolhas do protagonistas 

destronam todos os desígnios das elites nacionais, pois fazem ruir a sua principal referência de 

integração, que é através da família, o núcleo seminal da “nação”. O triângulo amoroso, no 

romance, estabelece outro modelo de “família” (Crioulo X Amaro X Carlota), mesmo que esta 

exista apenas na ótica das personagens: 

Ele, D. Carolina a Bom-Crioulo eram como uma pequena família, 
não tinham segredos entre si, estimavam-se mutuamente. 

Para que vida melhor? Longe de seus pais, numa terra estranha, 

encontrava naquela casa um asilo de amor, um paraíso de felicidade. 

[...] 

Quase um ano de convivência fora bastante para que ele se 

identificasse absolutamente com o grumete, para que o ficasse 

conhecendo, e a convicção de que Aleixo não o traía, entregando-se 

à fúria selvagem de qualquer marmanjo, a certeza de que era 

respeitado, a certeza que era respeitado pelo outro, comunicava-lhe 

essa tranquilidade confiante de marido feliz, de capitalista zeloso 

que traz o dinheiro guardado inviolavelmente. Op. cit., p. 80. 

 

  Seja como for, até o fim do romance vamos ver a improcedência dessas alternativas de 

afeto, de amor e de uma suposta configuração familiar. Mas aí, sabemos que as bases de apoio 

para tais alternativas não estavam dadas pela sociedade daquela época. Em segundo lugar, o 

                                                           
Expressão Popular, 2019. A autora analisa, no caso, o filme de Orlando Sena e Jorge Bodanzky, cujo título faz 

remissão a Iracema de Alencar. 
14 No contexto da prosa alencariana, o Brasil procura se estabilizar enquanto nação independente de Portugal; já 

na conjuntura histórica de onde emerge Bom Crioulo, o país se torna republicano, e, por isso mesmo, procura se 

estabilizar nesse novo momento, quando também deixa de ser escravocrata. 
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negro, como base constitutiva da nacionalidade, não se configura, no romance, de maneira 

idealizada. A sua contribuição (bem diferente da Iracema de Alencar) é baseada em fome, suor, 

sangue e castigo, provenientes de trabalho realizado no baixo escalão de uma das instituições 

que representa a nação, a Marinha. A precariedade sofrida na Marinha por Amaro e seus 

companheiros não difere do sofrimento enfrentado pelos outros negros recém-saídos da 

escravidão, que, na obra, aparecem no contracampo15 (ou seja, eles fazem parte da diegese, 

mas não são vistos senão “de canto”).  

 A República brasileira foi sustentada economicamente, nesse seu início, pelos 

cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. Os escravos foram libertos, mas muitos ficaram em 

regime de escravidão (sendo libertos na letra da lei) nas fazendas onde serviam, por falta de 

opções. Quem migrou para a cidade foi enfrentar o desemprego, tendo como concorrentes a 

multidão de imigrantes que vieram para “embranquecer o Brasil”. Mesmo assim, o trabalho 

braçal do negro foi indispensável para enriquecer a oligarquia, que, com o capital extraído 

dessa exploração, lançaria os pilares da incipiente industrialização brasileira. Portanto, se 

Caminha recupera esse momento romântico do Alencar de Iracema é somente para retirar o 

véu da idealização presente numa possível harmonia entre as classes sociais e as raças que 

constituem o Brasil. O tom celebrativo que faz lembrar Alencar logo se desmancha, na 

narrativa, por meio de um navio/esquife que vai aportar exatamente na então Capital Federal.  

 Voltemos à análise. Na sequência, isto é, na página 40, a fala da personagem se mescla 

à do narrador, por meio do recurso conhecido como discurso indireto livre, o que adensa a 

concepção de liberdade pela perspectiva da obra também: 

Aquele magnífico cenário gravara-se-lhe na retina para toda a 

existência; nunca mais o havia de esquecer, ó, nunca mais! Ele, o 

escravo, o negro fugido sentia-se verdadeiramente homem, igual aos 

outros homens, feliz de o ser, grande como a natureza...e tinha pena, 

muita pena dos que ficavam na “fazenda” trabalhando, sem ganhar 

dinheiro, desde a madrugadinha até... sabe Deus! 

 

 No trecho, a parte em negrito aponta a veemência da personagem ao defender suas 

ideias; o ponto de exclamação (duas vezes) é utilizado com o intuito de enfatizar a emoção 

subjetiva, enquanto as reticências prolongam o pensamento da personagem referente à labuta 

dos seus amigos; a frase em itálico indica o ângulo do narrador, em terceira pessoa, relatando 

e perscrutando os sentimentos da personagem e até mesmo os seus pensamentos profundos. 

                                                           
15 Utilizo aqui uma noção cinematográfica para aludir a elementos subtraídos da realidade – por uma questão de 

recorte – mas que, ainda assim, se fazem presentes através do que eles, “os elementos de cena selecionados”, 

fazem supor. 
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Vale dizer que nessa divisão há mesclas, numa mesma frase, entre o que seria dito pelo narrador 

[em itálico] e o que seria pensado pela personagem [em negrito]. As frases são emitidas na 

terceira pessoa pelo narrador, mas o tom e a ordem da frase são da personagem Amaro. A 

narração, via discurso indireto livre, consegue açambarcar as duas vozes. No início do 

parágrafo ainda é possível separar uma voz da outra, mas, aos poucos, elas se tornam 

completamente indistintas, numa imbricação da qual resulta algo como uma terceira voz. Esta 

pode ser lida, aqui, pela chave interpretativa de um pensamento coletivo indivisível, que reúne 

os traços objetivos da obra, tanto aqueles veiculados pelo narrador, quanto aqueles da voz 

subjetiva da personagem, imbuída do momento presente em que ela vive, prenhe de 

contradições de seu contexto. É essa terceira voz que descreve o apego do ex-escravo ao 

passado, no que tange aos laços de amizade, mas que o anseio de liberdade consegue deslocar 

para longe, sob o risco de que, talvez, tais pensamentos o fizessem voltar atrás e deixar de 

perseguir tal ideal. Se o sentimento de solidariedade e de coletividade é inimigo do ideal de 

liberdade (que a personagem experimenta, individualmente), numa sociedade em que ela não 

existe, então podemos dizer que essa voz narrativa, de substrato coletivo, deixa entrever a sua 

fissura. De tal maneira que o anseio de uma “liberdade plena” põe em crise a consciência do 

protagonista, uma vez que ele pensa estar sendo desleal aos laços de amizade que construíra na 

fazenda. Na nova conjuntura, a liberdade surge como um sentimento monopolizador, de 

aparente plenitude, experimentado ali na marinha, e que imperiosamente o faz esquecer de tudo 

o que remete ao passado, a fim de se deter somente na sensação do presente. O papel inexorável 

que “a liberdade” desempenha na trajetória de Amaro parece estiolar os laços com a 

coletividade à qual pertence. 

 Para melhor ressaltar as vantagens advindas dessa nova possibilidade de se “exercer a 

liberdade”, Amaro (não tão desprendido do narrador) estabelece uma comparação com o que 

se tinha antes: “A disciplina militar, com todos os excessos, não se comparava ao penoso 

trabalho da fazenda, ao regime terrível do tronco e do chicote. ” Aqui, é como se o narrador 

estivesse lendo os pensamentos da personagem, porém ele adere à dicção dela (Crioulo). É 

quando, seguidamente, apresenta as “regalias” que Amaro (Bom Crioulo) tinha ali, a bordo: 

comida boa, roupas limpas, lençóis e travesseiros confortáveis; ressalta-se, também, que todos 

ali tinham os mesmos direitos e deveres, mesmo se fossem de cor ou de raça diferentes. Ao 

que conclui: “Para que vida melhor? Depois, a liberdade, só a liberdade, minha gente, só a 

liberdade valia por tudo! ” De tal maneira que existe uma idealização [momentânea] das 

relações de trabalho na Marinha. O narrador mantém-se praticamente colado à perspectiva da 

personagem. Isso ocorre quando emprega palavras no diminutivo (bacalhauzinho), expressões 

com aspas (“sangue de Cristo”); quando recorre às reticências, como forma de expandir a 
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duração do pensamento; quando faz perguntas retóricas, utilizando o vocativo (minha gente); 

e ao enfatizar emoções com ponto de exclamação. O mesmo trecho é refratado numa outra 

direção, ensejando a leitura invertida: a personagem toma emprestada a dicção do narrador, ao 

falar de um modo impessoal (terceira pessoa). Esse espelhamento invertido assinala o 

imbricamento de duas perspectivas (a do ex-escravo pobre e a do narrador intelectual) 

diametralmente opostas, representando a união “dos saberes” vindos tanto do olhar colado à 

experiência da pobreza quanto do olhar distanciado daquela experiência, por ser um outro de 

classe. Ocorre que, embora essas duas vozes produzam um uníssono harmônico e promissor, 

elas darão forma, mais adiante, a uma estridência dissonante. Assim, a obra mostra que a 

matéria social plasmada pelo narrador está veiculada a vozes indissociáveis, e que, por isso 

mesmo, temos que desconfiar de tudo o que se diz, e de que nem tudo é somente a perspectiva 

de um narrador que não conhece de perto o meio social representado. Dito de outra forma, as 

perspectivas são muitas, e é preciso cautela para distinguir de quem são aquelas vozes. Por 

exemplo, de quem são as aspas quando se menciona um tipo de comida chamada “sangue de 

Cristo”; de quem é o sentimento carinhoso pelo bacalhau, para tratá-lo no diminutivo? De quem 

quer que sejam essas percepções (de Crioulo, do narrador, ou de uma coletividade), o que essa 

dicção atesta?   

 Prosseguindo a análise do entrecho, há na obra três momentos em que desponta um 

nivelamento entre as raças, e em que se dissolvem também as hierarquias sociais, abolindo 

fronteiras de classes; é o que ocorre na referida cena: sob a ótica de Crioulo, na corveta todos 

“têm os mesmos direitos e deveres” (veremos depois que essa visão se mostra enganosa); em 

outra passagem, por meio da reflexão da personagem principal (Bom Crioulo) se depreende 

que todos (pobres marinheiros negros da baixa patente e marinheiros brancos da alta patente) 

estão igualados hierarquicamente por meio dos instintos sexuais, pelo desejo; e, em terceiro 

lugar, trata-se de um modus operandi de uma personagem adjuvante, dona Carola, que, para 

abarcar o maior número de clientes na sua pensão, abole as fronteiras das diferenças sociais. 

“Não fazia questão de cor se importava com classe ou profissão do sujeito...Tudo era a 

mesmíssima coisa. ” (Op. cit., p. 72). 

  Por esse último exemplo, constata-se que, pelo fato de a ideia ser disseminada em 

muitos polos da narrativa, torna-se patente que se trata de um tópico que teima em reaparecer, 

mesmo que seja para ser desmentido ou reafirmado, atestando, mediante sua dicção um tanto 

“cordial”, a sua fragilidade pela insistência no “bordão”. 

 Adiante, Crioulo conclui que a vida é ainda mais gratificante quando se tem a estima 

dos superiores, dos quais ele “soube ganhar a afeição” por meio do seu jeito engraçado, que os 
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fazia desatar a rir. Cabe ressaltar que o seu modo desajeitado para manejar armas e 

instrumentos o faz ser considerado “um selvagem” ou um “tabaréu”. Essa inabilidade, porém, 

é “superada” rapidamente, quase como em um passe de mágica. Nas entrelinhas, entretanto, a 

fatura da obra expõe: o jeito atrapalhado e engraçado do “negro” é aceitável apenas se for algo 

passageiro, pois é contraproducente na economia do trabalho. De qualquer forma, quando o 

narrador diz que Bom Crioulo “soube ganhar a afeição dos oficiais”, é como se ele forjasse um 

jeito atarantado, que descambasse sempre em situações canhestras. Por outro lado, a descrição 

dá a entender que se configura um modo de ser espontâneo, genuíno, natural, típico de um 

“selvagem”.  

  Levando-se em consideração essa observação, é importante sublinhar que Crioulo, um 

pouco antes, nessa mesma cena, elencava muitos motivos que o faziam se sentir livre, como 

nunca outrora. Porém, ao chegar no parágrafo seguinte, vemos que o “Olympus da liberdade” 

começa a fender suas bases mais uma vez (a outra refere-se ao fato de serem incompatíveis tal 

“liberdade” e o compromisso de solidariedade entre velhos amigos), pois se a bajulação dos 

superiores, baseada na autorridicularização, for um pressuposto necessário para se manter ou 

para se conquistar essa tão preciosa liberdade, então ela supõe um bilhete de entrada muito caro 

a pagar, que nos faz questionar o próprio conceito de liberdade, pretensamente independente 

das circunstâncias. 

 Em que figure o ideal de liberdade irrestrita, recortado segundo linhas que o alijam das 

limitações materiais, o filme La última cena (1976), do diretor cubano Tomáz Gutiérrez Alea 

traz, por meio de uma cena central, um contraponto exemplar no sentido de tensionar os limites 

da liberdade do ponto de vista de um escravo desamparado.  

 Os dirigentes de um engenho em Cuba ainda colonial discutem sobre novos 

instrumentos de produção, que iriam multiplicar a produção; para tanto, precisariam de mais 

escravos: fato preocupante para a classe dirigente, pois temiam que a multiplicação da   

população negra desaguasse em perda do poder político. 

 A cena mais importante do filme de Alea, que contribui para o nosso estudo sobre Bom 

Crioulo, é a seguinte:  o proprietário do engenho convoca doze escravos para representar os 

doze apóstolos em mais uma celebração da páscoa, em que ele será o representante de 

(pasmem!) Cristo. O latifundiário chega até mesmo a lavar os pés feridos dos seus escravos. 

Dá-se prosseguimento à ceia em que Pascal, o velho negro, é posto em liberdade. Mas, 

surpreendentemente, depois de um segundo de felicidade e euforia, ele volta. Cinicamente o 

patrão pergunta:  

– Está contente?  
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Ele responde que sim.  

 – E o que vais fazer agora? – pergunta o patrão. 

– Negro não sabe nada...  – responde Pascal. 

 – Ele ganhou a liberdade e não sabe o que fazer com ela – ri ironicamente o patrão. 

 – Negro está velho e cansado – explica o escravo Pascal. 

– Então você quer ficar aqui? – o patrão interroga, como que querendo que o próprio Pascal 

conclua que a felicidade e a liberdade estão em servi-lo, ali mesmo. 

– Para onde eu iria? – Pascal devolve a pergunta. 

 – Você gosta daqui? – o patrão não se contenta até que ele confesse. Mas o escravo responde 

“não”. 

– Por que você não volta pra sua terra então? – antecipando o argumento do escravo, o senhor 

conclui: 

– Não é liberdade que te fará feliz!  A verdadeira felicidade – diz ele – não consiste em ser 

livre. 

  Com uma retórica amparada nos evangelhos, ele começa a explicar a lição de São 

Francisco de Assis, que partiu pelas estradas com o seu irmão Leon.  É nessa trajetória que 

explica qual a maior e mais perfeita felicidade: sofrer com alegria, tudo suportar alegremente, 

nesta vida. Pois, segundo os ensinamentos da parábola bíblica, de todas as coisas que o Espírito 

Santo nos deu, a maior é vencer a si mesmo, o que equivaleria a suportar a injúria, o opróbrio 

e o sofrimento, sem se queixar. Ainda segundo esse ensinamento religioso, todas as coisas 

neste mundo são de Deus, pertencem a Ele, mas a dor, essa é a nossa única dádiva. Ela nos 

pertence, e nós devemos oferecê-la a Deus, com alegria! Ao finalizar esse discurso com toda a 

pompa e elegância gestual e verbal, todos os negros assentados ao seu redor desatam a rir alto, 

provocando um efeito dominó contagiante, alcançando até os mais tímidos ou subservientes. 

O patrão, ao enxugar as lágrimas teatralizadas, acaba sendo ridicularizado não só pelos servos, 

mas também pela mise-en-scène do próprio filme. 

– Deixa eu ver se eu entendi: quando o senhor me bate eu devo ficar feliz? – pergunta 

ironicamente um dos escravos. Agora, os lugares são trocados, e os escravos se sentem donos 

da voz, capazes de também eles brincarem com as palavras. Mas o patrão ainda tenta convencê-

los: 
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– Sim, entenderam, é isso! Vocês seriam mais felizes que os brancos; veja, o negro foi mais 

preparado, pela natureza, para suportar as dores com resignação. Quando se viu um branco 

cantando ao cortar cana? Entretanto, o negro canta todo o tempo, pois o canto o faz "esquecer" 

do trabalho e o põe de bom humor. Os brancos sofrem mais que os negros ao cortar canas... 

Deus fez os negros mais predispostos a cortarem canas. 

Sabiamente um negro responde: 

– Os negros cantam e cortam a cana; mas os negros preferem cantar a cortar cana; 

– Sim, então, por isso temos que obrigá-los a trabalhar, esse é o trabalho do feitor, fazer 

trabalhar os preguiçosos! 

– Por que a gente tem que receber chicote sem protestar? Por que o feitor também não apanha? 

 Após esse jogo de perguntas e respostas, um deles, o Sebastian, propõe uma alegoria à 

guisa de parábola, como queria o chefe, mas nessa versão, a mentira (personificada) derrota a 

verdade, corta-lhe a cabeça, usurpa o seu lugar, e passa a falar como se fosse a própria verdade, 

sendo ela a mentira. Com a alegoria, Sebastian insinua que a fala do patrão, embebida do 

discurso religioso, é também uma farsa. 

 O filme foi recuperado aqui com o fim de mostrar como a noção de “liberdade” foi 

colocada em perspectiva por um personagem escravo que a obteve, sem que, entretanto, 

houvesse possibilidades de desfrutá-la. Com a ausência de horizontes possíveis de 

sobrevivência fora do latifúndio, o senhor aproveita a oportunidade para justificar a escravidão 

como algo necessário e divino (o consolo religioso, por meio das promessas celestiais, tinha 

por propósito revitalizar as energias, e até mesmo restaurar a felicidade, para que os escravos 

trabalhassem melhor, felizes). Porém, a ótica do filme concede lucidez suficiente para os doze 

escravos não só desmascarar a ideologia do senhor, mas também o expor ao ridículo. 

 Vale anotar: o filme de Alea recua ao final do século XVIII, momento imediatamente 

posterior à Revolução Haitiana (1795), quando a produção açucareira decai vertiginosamente, 

e, por isso, os donos de engenho cubanos procuram tirar proveito da situação para lucrar, 

abastecendo os mercados deficitários. Para isso, eles precisam aumentar a produção, melhorar 

os equipamentos e, mais importante, multiplicar o número de escravos, embora tal aumento 

populacional negro – a exemplo do que os jacobinos negros unidos foram capazes de fazer – 

venha acompanhado do medo de eles também fazerem uma revolução. Entretanto, a classe 

dominante se sente, de certa forma, assegurada quanto à contenção dos escravos. 
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 O primeiro capítulo do filme apresenta os dias que antecedem a sexta-feira santa (dia 

em que se encontra o núcleo transcrito aqui, referente à santa ceia). Nesse prólogo o filme 

mostra justamente as personagens que sustentam essa ordem: o padre (responsável pela 

dominação cultural ideológica), o feitor (dominação física, através da força) e o dono do 

engenho (dominação política), que vive em desentendimentos contínuos com o padre, numa 

disputa por hegemonia política e pela legitimidade dos privilégios econômicos; afora esses, 

temos a apresentação de alguns escravos. Dentre esses, aquele que mais se distingue é o 

Sebastian, negro fugido, que acaba sendo capturado, tendo como castigo a orelha cortada e 

jogada aos cachorros. Não por acaso, esse é o último negro que escapa vivo, ao final do filme, 

após o massacre revanchista dos escravos revoltosos.  A resistência de Sebastian é, apesar de 

tudo, uma centelha de esperança, da liberdade enquanto vocação humana. Em contrapartida, a 

dominação cultural vence, com o domingo de páscoa sendo figurado com o erguimento de uma 

cruz, mas, dessa vez, com a cabeça dos escravos que desafiaram a ordem. 

 Quase um século antes (o filme é de 1976), o romance Bom Crioulo (1895) mostrava a 

“preciosidade da liberdade” para um ex-escravo, mas, ao mesmo tempo, permitia entrever – a 

contrapelo, por meio do próprio movimento interno da obra, que constituiu o seu princípio 

estrutural – os limites desse valor, analisados sob uma perspectiva materialista. Dessa maneira, 

a concepção da personagem sobre a liberdade vai se alterando conforme as condições também 

mudem: as bases sólidas do cenário (tableau) naturalista determinista, que congela o destino 

das personagens, são diluídas pelo movimento da contingência histórica, que interage com a 

personagem (Crioulo), modulando os destinos individuais16. De tal maneira que, ora o ex- 

escravo mostra-se convicto de que aproveita cem por cento da liberdade, ora ele se convence 

de que tudo é balela, “escravo na fazenda, escravo na vida”.  A impressão que temos, muitas 

vezes, é a de que temos dois Amaros, totalmente cindidos. Nessa mesma perspectiva, a obra 

mostra uma estrutura totalmente conflitante. Nesse sentido, a obra quebra certo protocolo da 

leitura linear, esperada por um público oitocentista, cujo gosto por romances se pauta por dados 

aventurescos em narrativas que se contem sozinhas, sem ambiguidades do narrador, que fazem 

questionar o próprio limite da ficção, do narrar. A consequência real disso incide no fato 

previsível – sem grande esforço imaginativo – de que leitores da época, e leitores ainda hoje, 

sintam-se incomodados com a indistinção das fronteiras que separam Crioulo, um 

escravo/“selvagem”, de um homem típico (branco ou mestiço). Explicando melhor: há 

momentos em que Crioulo está mais próximo da representação animalizada, entregue aos 

                                                           
16 “—Ah! Era assim, hein? Pois havia de lhas pagar hoje ou amanhã. A gente é como um copo d’água: vai-se 

enchendo, vai-se enchendo, até não poder mais! ”. p. 152. (A frase de Crioulo denota a presença de processos 

definindo o proceder da personagem). 
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instintos, violento, sobretudo em decorrência do álcool, referendando uma das premissas 

deterministas aliadas à corrente estética naturalista,  da qual a obra é debitária em certos 

momentos17; porém, por outro lado, essa mesma estigmatização é desfeita pela própria obra, 

por esse narrador ambíguo que mostra  um Crioulo sem essas generalizações desumanizadoras, 

aproximando-o ao homem comum, o próprio leitor letrado dos fins do século XIX. Sob esse 

aspecto, o naturalismo (deturpado, diga-se de passagem) em solo brasileiro causa mais pavor 

que as suas versões cientificistas, o positivismo e o determinismo, que, entre outras teorias, 

levavam a elite e  os intelectuais a crerem que a nossa mentalidade intelectual, cultural, seria 

fatalmente atrofiada por causa da mistura com as “raças inferiores”, juntando-se ao fator do 

clima tropical (o fator “meio” inibiria, de forma intransponível, a nossa mentalidade, fadada a 

ser terminantemente atrasada). Frente a esse determinismo, que estigmatizava em bloco o nosso 

mesticismo tropical, como sinal de inferioridade insuperável, a elite cultural brasileira 

estremecia, querendo livrar-se desse “obstáculo” que a impediria de adquirir o passaporte para 

                                                           
17 Outras bocas foram transmitindo a ordem até que surgiu, correndo, a figura exótica de um marinheiro 

negro, d’olhos muito brancos, lábios enormemente grossos, abrindo-se num vago sorriso idiota, e em 

cuja fisionomia acentuavam-se linhas características de estupidez e subserviência. p. 27. 

Seguia-se o terceiro preso, um latagão de negro, muito alto e corpulento, figura colossal de cafre, 

desafiando, com um formidável sistema de músculos, a morbidez patológica de toda uma geração 

cadente e enervada, e cuja presença ali naquela ocasião, despertava grande interesse e viva 

curiosidade: era o Amaro, gajeiro da proa — o BOM CRIOULO na gíria de bordo. p. 35. 

Metido em ferros no porão, Bom-Crioulo não deu palavra. Admiravelmente manso, quando se achava 

em seu estado normal, longe de qualquer influência alcoólica, submeteu-se à vontade superior, 

esperando resignado o castigo. p. 37. 

Em contrapartida, Crioulo é afetuoso: 

Parecia-lhe ouvir ainda, na proa do transporte, como as últimas reminiscências de um sonho, a voz dos 

companheiros abraçando-o: — Adeus, ó Bom-Crioulo: sê feliz! p. 43. 

Critica o nacionalismo e o patriotismo, mesmo servindo à marinha, de onde vinha o seu sustento: 

Diabo de vida sem descanso! O tempo era pouco para um desgraçado cumprir todas as ordens. E não as 

cumprisse! Golilha com ele, quando não era logo metido em ferros... ah! Vida, vida!... Escravo na 

fazendo, escravo a bordo, escravo em toda a parte... E chamava -se a isso de servir à pátria! p. 68. 

Afora tudo isso ele se mostra fraternidade ajudado Carola, salvando-a da morte, assim como Aleixo no 

navio; também consegue ter cálculos de arquiteto, ter sensibilidade para a poesia e para arte, mas se 

afasta quando ela estiver for um estabilizador do status quo, funcionando como um sucedâneo para os 

trabalhadores explorador:     

“Fazia bem ouvi-las, como que o coração dilatava-se numa hipertrofia de saudade terna e consoladora. 

Deixá-los cantar, os pobres marinheiros, deixá-los esquecer a vida incerta que levam — deixá-los 

cantar!...  

Geme a viola, soluça uma alma em cada bordão; ressoam cantares em desafio no silêncio infinito da noite 

clara... 

Bom-Crioulo não tomou parte no folguedo. — Estava cansado de ouvir cantigas: fora-se o tempo 

em que também gostava de fazer seu pé-de-alferes, dançando o baião, fazendo rir a rapaziada. ” p. 

60. 

 



33 

 

a evolução e emancipação intelectual18. Ora, se no romance o narrador faz esses leitores 

oscilarem entre aproximação e distanciamento em relação ao elemento que eles repelem (o 

afro-brasileiro), o desconforto e o pavor estão instaurados. Partindo dessa premissa, depreende-

se que não é uma unanimidade a generalização segundo a qual o naturalismo era hegemônico 

enquanto corrente estética aqui no Brasil, como na Europa em alguns contextos. Assim sendo, 

não é verdade o clichê conforme o qual obras que dialogam com o naturalismo (e Bom Crioulo 

pode ser considerada uma dessas obras) eram bem aceitas e vendidas. Na Europa, por exemplo, 

diz-se que a “moda” eram os romances psicológicos.  A elite colonialista brasileira e os estratos 

mais altos da sociedade recusavam o determinismo e o positivismo que vinham muitas vezes a 

reboque na estética naturalista. Entretanto, o veemente combate a essas pseudociências não 

deriva do fato de essas elites desacreditarem delas e as acharem inócuas, mas por acreditarem 

de tal forma nelas, a ponto de buscarem desesperadamente embranquecer o país, trazendo 

imigrantes para substituir o braço preto no trabalho e miscigenar a população em direção aos 

tons de pele tipicamente europeus, considerados superiores. O paradoxo é que, sem a mão de 

obra negra, não era possível sustentar a República Café com Leite que encabeçava a economia 

primária. À vista disso, o filme de Alea, sobre o qual falamos há pouco, mantém mais um 

paralelo interessante com o romance de Caminha: a urgência da mão de obra escrava para 

sustentar uma demanda de mercados, que se situa além das fronteiras nacionais. Lá, a mão de 

obra escrava precisava aumentar para sanar o déficit de açúcar que a oligarquia haitiana deixava 

de fornecer; aqui, a recém-fundada república necessitava apoiar os cafeicultores, que, por sua 

vez, haviam “libertado” os escravos. A situação beira o paroxismo: a raiz preta da qual o país 

quer se livrar é, ao mesmo tempo, a sua sustentação. 

 Há, no início do romance, dois temas que se repetem: um deles é a ênfase que Crioulo 

dá à liberdade (como elucidamos anteriormente), comparando-a frequentemente à 

magnificência da natureza, do mar; o outro remete à amizade, ao senso de companheirismo que 

Crioulo mantém com os outros marinheiros, que, muitas vezes, ele tem que deixar. Em primeiro 

lugar ele lembra dos amigos escravos que deixara na fazenda, e se sente até culpado por ter 

seguido seu caminho, deixando-os para trás, trazendo-os consigo apenas na lembrança. A 

segunda vez, poucas páginas depois, chega até mesmo a dizer que o seu sentimento de liberdade 

é um tanto egoísta, por deixar atrás os companheiros e seguir no navio da Marinha (uma vida 

melhor, portanto). Esse livro de Caminha traz não só um senso de camaradagem forte, mas 

também dissemina a ideia, no decorrer do romance, de que à medida que o herói tem suas 

                                                           
18 Silvio Romero, apesar da mentalidade racista retrógrada, pôde contribuir com uma visão mais científica em 

relação ao determinismo paralisante: Romero acreditava em um tipo de evolucionismo social, já que, para ele, as 

ideias (a mentalidade, a cultura) poderiam evoluir mesmo que a sociedade não evoluísse. Cf. Candido, Antonio. 

O método crítico de Sílvio Romero. São Paulo: Edusp, 1988. 
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vitórias ele deixa atrás de si um rastro de derrotados pelo sistema, pois muitos escravos ficaram 

presos à servidão, enquanto ele consegue fugir (isso está no contra campo da obra); da mesma 

forma, todos os seus amigos marinheiros permanecem penando do navio menor (corveta), 

enquanto ele parte em um navio grande, adquirindo “certa estabilidade que talvez o faria até 

engordar”. 

 Mas se é possível reconhecer um vislumbre de solidariedade e senso de amizade entre 

Crioulo e seus amigos (escravos e marinheiros), a dinâmica interna da obra traz um contraponto 

que faz naufragar uma possibilidade de coletividade íntegra. O povo (aqueles que convivem 

com Crioulo na periferia do Rio) se mostra personificado em um voyeur sádico ávido por ver 

a dor dos outros. A maneira como a figuração do “povo” – assemelhando-se a uma entidade 

homogênea – surge no romance, causa estranheza. A caricatura feita do povo, pelo ângulo 

narrativo, põe um freio à adesão imediata do leitor atento e coloca sob suspeita a postiça 

harmonização popular. Desde que notemos o quanto a obra artística pode apreender os 

disfarces da ideologia dominante, que se transveste muitas vezes de uma verdade unívoca e 

consuetudinariamente comprovada, o uniforme prazer sádico19 de uma multidão tão 

heterogênea convida ao exame atento do véu ideológico que aí se esconde. Se se condena uma 

multidão assim em bloco, como sendo essencialmente perversa, por que tomar o seu lado? A 

consciência fica assim desobrigada de prestar-lhe ajuda, e nem precisa verificar as exceções, 

as particularidades de cada caso. O questionamento acima só indica o tino para a falta de 

comprometimento social que a “homogeneização coletiva depreciativa” produz em alguma 

medida. 

 No contexto do desfecho final do romance, isto é, quando se dá a morte de Aleixo e a 

prisão de Crioulo 

A rua enchia-se de gente pelas janelas, pelas portas, pelas calçadas. Era uma 

curiosidade tumultuosa e flagrante a saltar dos olhos, um desejo irresistível 

de [sic] ver, uma irresistível atração, uma ânsia...  

 

 É curioso que até o narrador salientou em itálico o verbo “ver”. Então, esse narrador 

marca um distanciamento e, de certa forma, denuncia essa falta de empatia para com o 

sofrimento alheio. 

Ninguém se importava com “o outro”, com o negro, que lá ia, rua 

abaixo, triste e desolado, entre as baionetas, à luz quente da manhã: 

                                                           
19 Essa multidão, tomada em bloco, apresenta uma generalização que, embora aparentemente inofensiva, traz um 

viés ideológico conservador. Sua entonação puxa para uma condenação em massa do povo analfabeto incivilizado, 

bode expiatório que exime da culpa as classes abastadas. Estas, com o intuito de atribuir uma maldade ingênita a 

essa abstrata categoria social (que comporta muitos segmentos), assim a julgam: o povo quer ver, sem compaixão 

alguma, a desgraça alheia, ávido pelo espetáculo, pelas tragédias particulares. E, dessa maneira, o romance 

apreende tal ideologia. 
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todos, porém, queriam “ver o cadáver”, analisar o ferimento, meter o 

nariz na chaga… (Op. Cit., p.157) 

 

 Nessa outra passagem o povo tem uma atração fúnebre: atrai-se por cadáver e pela 

“chaga”. Não se contentando com o distanciamento, deseja se aproximar e “tocar”. Lembremos 

do início, quando a corveta desponta como um caixão (esquife) em direção à terra (Rio). A 

narrativa, até o fim, vem assombrada por esse elemento cadavérico. 

  Nessa direção, outro momento reporta à cena em que Crioulo briga com um português, 

o que resulta na sua prisão: naquele contexto, 

 

 [...] coalhou-se de gente rumorosa, alvoroçada, que vinha de todos os 

ângulos da praça numa precipitação de avançada. – “Rolo! Rolo!” (Op. Cit., 

p.106.) 

 

  No capítulo 2 voltaremos a esse assunto, relacionando-o à postura voyeurística de 

quem também deseja “ver” os corpos, mas sem a capacidade de “amar”.  Também é possível 

estabelecer um paralelo metonímico com o prazer sádico do caboclo no navio, que bate até 

sangrar nos seus iguais, e pela dor que o outro sente, até goza de prazer. 

 Assim sendo, os possíveis laços de amizade e companheirismo que deveriam pautar as 

relações sociais entre pobres (imigrantes inclusos) e negros se liquefazem em uma 

sociabilidade que não lhes fornece o adubo para fazer brotar essa semente. Como pode haver a 

emancipação social e o desenvolvimento de sentimentos verdadeiros se cada célula da 

coletividade está aprisionada pelo paradigma escravista, patriarcal e oligárquico?  

 Entretanto, invertendo as linhas dessas coordenadas, temos “o povo”, uma massa 

compacta, que é representada na obra como sendo destituída da capacidade de se identificar 

com as lutas e sofrimentos alheios. Por outro lado, a partícula desse tecido social que mais 

sofre as injunções redutoras, por meio das descrições do narrador distanciado, demonstra – em 

suas atitudes, isto é, pela narração circunjacente (mais aproximada) – ser a única que possui 

essa capacidade de sentimento de solidariedade mútua: Crioulo. Ele lembra dos amigos dos 

cafezais quando está numa suposta “bonança”. Em um dado momento, uma personagem 

aleatória – mencionada uma única vez – surge e desaparece como um relâmpago. De tal 

personagem ele se lembra até do seu nome: “mãe Sabina”, particularizando-a, e valorizando-

a, mesmo que o seu brilho dure um piscar de olhos. (Cf. p. 40.)  
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 Crioulo é descrito pelo narrador, pelos companheiros e pelos comandantes como um 

ser violento, selvagem e desgovernado. Ele também é aproximado comparativamente aos 

animais, conforme as pseudo-teorias cientificistas. Todas essas vozes, porém, são contraditadas 

no romance, pois Crioulo ajudou e protegeu os brancos, como Aleixo e Carola, que foram 

gratos a ele apenas em um primeiro momento, mas logo que tiveram oportunidade o traíram e 

neutralizaram o sentimento de gratidão que possuíam, sendo inconsistentes, portanto. Os 

marinheiros em alto mar também não eram capazes de desenvolver tal sentimento de 

cumplicidade: o Sant’Ana alcagueta o Herculano, apelidado de Pinga, ao tê-lo visto se 

masturbando na penumbra no convés da corveta. O Agostinho é extremamente sádico e 

perverso com os companheiros de classe, sentindo prazer na dor alheia; o comandante do 

couraçado, possuindo a mesma orientação de Crioulo e de outros homossexuais a bordo, os 

pune por seus atos, castigando-os e proferindo sentenças pejorativas, execráveis e 

condenatórias do seu próprio modo de se relacionar sexualmente, numa atitude covarde e 

hipócrita: “Não se iluda a guarnição desse navio! – perolou o comandante. – Desobediência, 

embriaguez e pederastia são crimes de primeira ordem. Não se iludam!... (p.110.) 

 Dessa forma, o homem embrutecido – aquele que as muitas vozes em uníssono, do 

romance, procuram desqualificar – é quem, efetivamente, tem mais sentimento e conhecimento 

de vida em sociedade. Em contrapartida, o comandante do couraçado – que é o paradigma de 

autoridade, o emblema da instituição militar (Marinha) nacional, o destaque de prestígio social 

e de conhecimento cultural20 – se revela como o verdadeiro insensível, embrutecido, covarde 

e falso, aquele que é incapaz de amar verdadeiramente, mas que é um pervertido. Já em Crioulo, 

conquanto ocorra uma ênfase no seu descontrolado instinto sexual, assemelhando-se a um 

animal, a premissa não se sustenta, sobretudo se levarmos em conta um detalhe mencionado 

de vislumbre, a saber, Crioulo só perdeu a virgindade aos 30 anos de idade. Daí que se o próprio 

tecido da obra desfaz as acusações contra Crioulo, as quais, muitas vezes se provam contrárias, 

não dá para condenar o livro pelas expressões racistas emanadas apenas de um dos ângulos que 

a obra oferece. 

  É por meio desse espelho invertido que o narrador reposiciona o olhar do leitor frente 

ao preconceito racial, direcionando o vetor para o problema da ausência de comprometimento 

social nas bases dessa almejada civilidade.  

 

                                                           
20  “Ninguém a bordo o excedia na procura do logaritmo. Calculava de olhos fechados, e senos e cossenos 

acudiam-lhe à ponta do lápis de um modo admirável... Inimigo de terra, preferia o farniente de seu camarote, ali 

ao pé dos livros e das fotografias marítimas, ao movimento esterilizador e absorvente dos cafés e dos teatros.” p. 

27. 
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Capítulo 2-  A carne mais barata do mercado... 

 

 



38 

 

E Louise, ao lado de quem andava explodiu em 

arroubos de admiração e júbilo em relação à 

marinha – a camaradagem, a fraternidade, a 

franqueza, a retidão – afirmando estar 

convencida de que os marinheiros eram mais 

valorosos e calorosos do que qualquer outro 

grupo de homens da Inglaterra, que apenas eles 

sabiam como viver e apenas eles mereciam ser 

respeitados e amados. (Jane Austen, Persuasão) 

 

— O homem do povo, preto ou mestiço, que veste 

a nobre camisa azul da nossa Marinha, filho ou 

descendente de antigos escravos, sabe que, para 

emancipá-los, uma revolução abalou a sociedade 

e um regime [a Monarquia] caiu. Esse homem 

do povo agora sente cair sobre as carnes a 

chibata aviltante, sente a indigna palmatória 

magoar-lhe as mãos. Todos os abusos têm, mais 

cedo ou mais tarde, sua expiação inevitável. 

(Ruy Barbosa de Oliveira) 

 

 

Recuperando, então, o que discutíamos na primeira parte deste estudo, o narrador da 

obra agencia as informações de uma maneira instável, afirmando verdades, para, em seguida 

(ou mais para a frente) desmenti-las. Assim é que ocorre no tocante à concepção da liberdade, 

que aparece inicialmente como um atributo inequívoco, para, em seguida, ser esmagado nas 

circunstâncias reais do pobre marinheiro gay. O mesmo sucede no que tange à concepção 

trazida por Crioulo em relação ao trabalho. 

Por causa da postura progressista que Amaro tem frente ao trabalho, o ex-escravo 

parece estar com o pensamento avant la lettre: primeiro ele se empolga com as tarefas que lhe 

são atribuídas, dá seu melhor na lida, é subserviente aos seus superiores, daí o apelido que 

ganha no navio, “Bom Crioulo”; porém, num certo espaço curto da narrativa ele vira em seu 

https://brasil.elpais.com/noticias/monarquia/
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contrário, se torna alheio às tarefas, como que querendo sabotar o “fluir da produção”, uma vez 

que ele mesmo conclui: “tolo era quem se matava. Havia de receber o seu soldo quer 

trabalhasse, quer não trabalhasse”. P. 4921.  

Imaginemos como um “ex-escravo” (Crioulo), em um contexto em que não existia 

qualquer amparo social para o escravo liberto (nem antes nem depois da libertação da 

escravidão), se sente a tal ponto assegurado de seus meios de sobrevivência, que até mesmo 

ousa desafiar a autoridade de seus provedores (havia de receber o seu soldo quer trabalhasse, 

quer não trabalhasse). Se até para o homem livre (profissionais liberais em geral) era o “favor” 

e não o “dinheiro” (como a Europa em contexto liberal oitocentista) o mediador universal das 

relações, o que dirá então para um ex-escravo, com todo o estigma que a escravidão lhe 

imputava. 

A sobrevivência para um ex-escravo, ainda em tempos de escravidão, parece, na ficção, 

algo relativamente normal: “haviam de morar juntos, num quarto da rua da Misericórdia, num 

comodozinho de quinze mil réis onde coubessem duas camas de ferro, ou mesmo uma só, larga, 

espaçosa... Ele, Bom Crioulo, pagava tudo com o seu soldo. ” P. 55. 

O horizonte de liberdade e de sociabilidade vislumbrado por Crioulo ultrapassa até os 

limites de homens livres brancos, naquela sociedade. De uma mentalidade de subserviência, 

ele se transforma (após a longa viagem em alto mar, quando conhece Aleixo) em uma pessoa 

“cheia de si”, que faria Aleixo se sentir amparado e integrado a uma sociedade, como a Carioca 

daquela época: 

 Bom Crioulo tinha prometido levá-lo aos teatros, ao Corcovado (outra 

montanha donde se avistava a cidade inteira e o mar...), à Tijuca, ao Passeio 

Público, a toda parte. P. 55. 

 

Apesar dessas promessas de integração social que Crioulo faz a Aleixo, o desenrolar da 

narrativa não deixa entrever qualquer possibilidade de tal realização. Ao contrário, 

permanecem em um quartinho claustrofóbico cheio de bugigangas importadas, de estilo 

rococó, que nenhumas utilidades têm, a não ser causar a ilusão de inclusão social por meio do 

consumo de objetos e velharias, que, no seu pensar, lhes garantiria algum status social. O quarto 

era lúgubre, e, além disso, provocava pavor pelo fato de ali ter morrido, de febre amarela, um 

“portuguesinho”. Mesmo assim, Crioulo prefere o lugar agourento a abrir mão da sucataria 

inútil. O risco do contágio e da consequente morte pela mesma doença não chega a intimidar, 

                                                           
21 A edição utilizada para este estudo da obra Bom Crioulo, que será amiúde referida e citada, foi a de 2009, pela 

editora Hedra, São Paulo. Ressalto, porém, que muitas outras foram consultadas à guisa de consulta comparativa. 
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tampouco inibir o impulso consumista do negro, para quem o reconhecimento social vale mais 

que o risco de vida.  O narrador apresenta uma “descrição” do quarto de Crioulo e Aleixo, por 

meio da qual estabelece uma aproximação com a estética naturalista, na qual a pormenorização 

das descrições do ambiente desempenhava um papel seminal no quesito determinação dos 

comportamentos ou temperamentos das personagens.  

O quarto era independente, com janela para os fundos da casa, espécie 

de sótão, ruído pelo cupim e tresandando a ácido fênico. Nele 

morrera de febre amarela um portuguesinho recém-chegado. Mas Bom-

Crioulo, conquanto receasse as febres de mau caráter, não se importou 

com isso, tratando de esquecer o caso e instalando-se definitivamente. 

Todo dinheiro que apanhava era para a compra de móveis e objetos de 

fantasia rococó, “figuras”, enfeites, cousas sem valor, muita vez trazida 

de bordo... 

Pouco a pouco o pequeno “cômodo” foi adquirindo uma feição nova 

de bazar hebreu, enchendo-se de bugigangas, amontoando-se de 

caixas vazias, búzios grosseiros e outros acessórios ornamentais. O 

leito era uma “cama de vento”já muito usada, sobre a qual Bom-

Crioulo tinha o zelo de estender, pela manhã, quando se levantava, um 

grosso cobertor encarnado “para ocultar as nódoas”.  

Durante meses viveu ele uma vida calma, escrupulosamente pautada, 

rigorosamente metódica, cumprindo seus deveres a bordo, vindo à terra 

duas vezes por semana em companhia de Aleixo, sem dar motivo a 

castigos ou recriminações. Até os oficiais entranhavam-lhe o 

procedimento, admiravam-lhe os modos. — “Isso é cousa passageira, 

insinuava o tenente Souza. Breve temo-lo aqui, bêbedo e medonho. 

Sempre o conheci refratário a toda norma de viver. Hoje manso como 

um cordeiro, amanhã tempestuoso como uma fera. Cousas de caráter 

africano...p. 76. (grifo meu) 

 

A passagem descritiva, que remete ao romance experimental, pode evocar uma ideia 

determinista, em que o ambiente degradante (um lamaçal social), eivado de maus presságios, 

estaria indicando a fatal tragédia do casal de amantes, pois estes estariam conspurcados, a partir 

da base social até a superfície visível por meio dos detalhes. Ocorre que toda a determinação 

se mostra postiça, uma vez que tanto a categoria “meio” mostra-se frágil, quanto à categoria 

“hereditariedade”. Quanto à primeira, vemos que a degradação espacial é fruto de processos, 

de uma dinâmica pessoal, que é social também: “Pouco a pouco o pequeno ‘cômodo’ foi 

adquirindo uma feição nova de bazar hebreu, enchendo-se de bugigangas, amontoando-

se de caixas vazias, búzios grosseiros e outros acessórios ornamentais. ” (grifo meu)  

Quanto à segunda categoria (hereditariedade), Crioulo não possui parentes, pais. Há a 

ausência de suas origens. Talvez por isso mesmo, ocorra a generalização na expressão “[...] 

Cousas de caráter africano. ”  Mas o elemento postiço está lá, por exemplo, com a determinação 

racista, emitido, a bem da verdade, não pelo narrador, mas por um tenente, que engessa o 
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caráter do protagonista, como se fosse de natureza estática: “Breve temo-lo aqui, bêbedo e 

medonho. Sempre o conheci refratário a toda norma de viver”. (grifo meu em itálico)  

   A atmosfera mortífera se anuncia por meio do ácido fênico, que serviu para limpar os 

resquícios do cadáver português. A menção ao intenso cheiro, reforçado pela descrição, 

também aparece, por exemplo, no hospital da Marinha (“as paredes lúgubres da enfermaria; 

um cheiro muito vivo de alfazema queimada; um vago odor de câmara mortuária”), para onde 

Crioulo é levado, no último terço do romance.  A passagem localizada no capítulo IX do 

romance forma um triângulo de elementos que se interligam de forma interessante, e que 

podem ser sintetizados nas expressões: “a sala da enfermaria dava para o mar, de onde se 

gozava um belíssimo aspecto de natureza americana” (grifo meu em itálico); “isso aqui é meu, 

é teu, é do governo”; “o inferno é o que é isto”. 

Na base da pirâmide temos a última frase, na qual se depreende um sentido comum de 

pertencimento político e social (o hospital é da comunidade e é do governo); a penúltima aponta 

para uma ideia idealizada da pátria, tal como evocada por Alencar em Iracema, por exemplo, 

como já referido aqui. Há a presença idílica da natureza americana. Mas aqui, essa exuberância 

natural – símbolo da característica de país agroexportador, que cumpre o seu papel na divisão 

internacional do trabalho – está emoldurada pelos janelões do hospital pestilento, que, por sua 

vez, está colado à ideia de Estado (governo). 

De tal forma que, de um lado, o hospital, espaço degradante (o “meio”) onde o 

protagonista vive parte da sua vida, é o nexo que estabelece forte contiguidade com a situação 

política nacional. Então, ao invés de elemento que reforça os vínculos com a decadência de 

Amaro, o hospital faz um comentário (por meio da junção dos elementos presentes na 

descrição) às causas históricas que refratam os destinos individuais. De modo análogo, o quarto 

fétido e agourento (o “meio”), além de elemento extensivo da experiência amorosa do casal 

(que terá final trágico, pois não encontra espaço naquelas condições sociais), é também abrigo 

do “retrato do Imperador”, que remete a uma experiência histórica (o Império) sem lugar no 

novo contexto político. 

De forma similar, ao revés dos procedimentos “naturalistas”, uma representação de 

igualdade racial se apresenta aqui: o negro africano e o português branco habitam o mesmo 

espaço deteriorado, portanto, ambos possuem (sub) condições iguais de habitação, implicando 

uma equidade social. O quarto lúgubre estabelece uma contiguidade direta com a rua da 

Misericórdia, que João do Rio, em uma crônica, caracteriza da seguinte forma: 

A rua da Misericórdia, ao contrário, com as suas hospedarias lôbregas, a 

miséria, a desgraça das casas velhas e a cair, os corredores bafientos, é 
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perpetuamente lamentável. Foi a primeira rua do Rio. Dela partimos todos 

nós, nela passaram os vice-reis malandros, os gananciosos, os escravos nus, 

os senhores em redes; nela vicejou a imundice, nela desabotoou a flor da 

influência jesuítica. Índios batidos, negros presos a ferros, domínio ignorante 

e bestial, o primeiro balbucio da cidade foi um grito de misericórdia, foi 

um estertor, um ai! Tremendo atirado aos céus. Dela brotou a cidade no antigo 

esplendor do largo do Paço, dela decorreram, como de um corpo que sangra, 

os becos humildes e os coalhos de sangue, que são as praças, ribeirinhas do 

mar. Mas, soluço de espancado, primeiro esforço de uma porção de infelizes, 

ela continuou pelos séculos afora sempre lamentável, e tão angustiosa e franca 

e verdadeira na sua dor que os patriotas lisonjeiros e os governos, ninguém, 

ninguém se lembrou nunca de lhe tirar das esquinas aquela muda prece, aquele 

grito de mendiga velha: - Misericórdia! (Destaque nosso) (RIO, 1997, p. 57). 

 

O narrador da crônica de João do Rio põe no mesmo caldeirão elementos díspares da 

sociedade brasileira carioca: “Dela partimos todos” e “foi a primeira rua do Rio”. A frase une, 

assim, todas as classes e raças. O entrecho prossegue apontando a convivência harmônica 

naquela mesma rua, onde se reúne tanto o escravo nu quanto o senhor branco; os jesuítas e o 

índio batido. A crônica de João do Rio, apesar de expor as chagas históricas dos habitantes 

miseráveis da rua da Misericórdia, adoça um pouco esse sofrimento ao dar-lhe um sentido 

romântico de gestação comum: “Dela partimos todos” (embora em menor grau que Alencar). 

Por fim, “o grito que os lisonjeiros da pátria e os governantes nunca conseguiram tirar daquelas 

esquinas” faz uma denúncia do descaso por essa “semente nacional” moribunda. 

A rua da Misericórdia, tão evocada na obra, surge de um salto espacial que o narrador 

facilita ao apagar as suas imediações. Temos apenas as referências espaciais das adjacências 

do porto (Largo do Passo, Estação das barcas e o velho pardieiro dos Braganças).  A caminhada 

dos amantes até o estabelecimento é permeada de lacunas, ocultando as imediações da rua da 

Misericórdia – as suas ruelas22 –, configurando-se, portanto, uma elipse de espaço23. De modo 

que, da vista magnífica da Guanabara, cartão postal de uma “natureza americana”, vamos parar, 

conduzidos pelo narrador, na entrada do sobradinho na rua da Misericórdia. 

 Dez anos adiante (1904) uma outra obra retrata a decadência da rua da Misericórdia, 

mas (no trajeto da personagem até ali) não há elisão dos espaços nas adjacências, antes, o 

narrador mostra – juntamente com as descrições semelhantes às de João do Rio – as relações 

intrínsecas à rua Dom Manuel e o Largo do Moura. O romance que faz alusão à rua da 

                                                           
22 “[...] ide às ruelas da Misericórdia, trechos da cidade que lembravam o Amsterdão sombrio de Rembrandt [...] 

Haveis de ver chineses bêbados de ópio, embrutecidos pelo álcool, feiticeiras ululando canções sinistras [...]”. 

(Cf. Rio, João do. A alma encantada das ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
23 Já na segunda parte da obra, surgem outras referências espaciais, sobretudo o cartão postal do Rio de Janeiro: 

Os arcos e o bondinho da Lapa, o Corcovado, a Candelária, a Barra, Niterói; por outro lado, despontam também, 

por meio da memória, outras ruas onde aconteceram alguns crimes passionais, envolvendo prostitutas: Na rua 

Senhor dos Passos e na rua dos Arcos. 



43 

 

Misericórdia é Clara dos Anjos, já citado neste trabalho. A obra de Lima Barreto (escritor que 

se mudara para a zona norte do Rio, justamente no momento em que escreve o romance) 

também explicita a dinâmica da cidade, e, consequentemente, das ruas, evidenciando a ideia 

de processos, como é o caso da rua em questão, que, segundo o narrador “[a rua da 

Misericórdia] já passou por sua época de realce e brilho”. Foi exatamente nessa rua, onde o 

cafajeste Cassi Jones fora desmascarado “em cena” viva (pois as outras ocorrências são apenas 

relatadas) por uma de suas vítimas mais frágeis: uma empregada negra, a Inês, criada pela mãe 

dele, Salustiana. Depois de seduzida e abandonada, a moça foi posta para fora de casa em 

estado adiantado de gravidez, pela mãe do rapaz.  

Segundo o enquadramento do narrador caminiano, temos, de um lado, a exuberância da 

Capital Federal, de outro, a rua mãe: só vemos uma e outra (o resto é tudo nebulosidade) unidas 

pelo cordão umbilical que liga a miséria à nação24. Referendando essa imagem, relembramos 

outra figuração que avulta na abertura do romance: a justaposição de um esquife/caixão (que 

refrata a decomposição e a decrepitude da instituição, representada pela Marinha = a corveta) 

e de uma natureza americana idílica (que remonta ao mito da nação).  

 

                               *** 

O encontro amoroso certamente transformou a natureza dos amantes, o que foi 

percebido por toda a tripulação do navio. Ocorre que, enquanto Crioulo se torna mais “sagaz” 

no jogo das relações de trabalho e de sociabilidade, Aleixo vai numa direção oposta: ele “foi 

perdendo o acanhamento, a primitiva timidez, e quem o visse agora, lesto e vivo, acudindo a 

manobra, muito asseado [...] ficava lhe querendo bem [...]”, p. 52. Enquanto um foi se 

libertando da servidão no navio, o outro foi se tornando mais ávido e predisposto a ela. Há uma 

inversão dos papéis raciais: embora os dois sejam pobres, um deles é um ex-escravo negro, o 

outro é branco. O negro se torna autoconfiante, o branco mais dependente e subserviente, sem 

prejuízo da destreza e do asseio.  

Um exemplo oposto do que vemos em Bom Crioulo, no que concerne à aceitação de 

uma posição servil pelos negros, pode ser encontrado no romance Clara dos Anjos (iniciado 

                                                           
24 A nota interessante é que nessa fusão espacial ocorre, concomitantemente, a supressão de uma rua 

importantíssima daquela época, cujos indícios só aparecem nas aspirações consumistas de Amaro: “uma das mais 

importantes ruas do centro do Rio de Janeiro, conhecida por suas confrarias, cafés e sobretudo pelas lojas de 

produtos de luxo, quase sempre importados da Europa. É cenário de muitíssimas obras literárias, já que por ela 

circulava a elite carioca do século XIX e início do século XX. ” Cf. BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. Editora 

FTD, edição de 2016. Notas de rodapé por Milena Ribeiro Martins. Em Bom Crioulo, como já vimos, a 

personagem amontoa, no pequeno quarto da rua da Misericórdia, uma enxurrada de objetos europeus importados, 

mas que não possuem nenhuma serventia prática. Esses objetos certamente provêm da famosa rua do Ouvidor, 

subtraída pela composição narrativa, mas presente pelos objetos, símbolo do consumo. 
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em 1904, e finalizado apenas em 1920), de Lima Barreto. O livro conta a história de uma moça 

negra, pobre e ingênua, que fora seduzida e abandonada pelo cafajeste Cassi Jones. Por um 

lado, Clara é superprotegida pelos pais, o carteiro Joaquim dos Anjos e dona Ingrácia. O 

excesso de cuidado, entretanto, não impede que a moça se iluda com a ideia de igualdade 

racial25 e acabe caindo nas garras do conquistador deflorador de moças pobres e negras, uma 

vez que ele as procurava justamente por ter como aliados o descaso e o desamparo judicial por 

essas vítimas. Assim Cassi se livrava de todos os seus crimes (sabe-se que à época, o 

defloramento de menores se configurava como crime, prescrito por lei), pois a justiça (e o 

Estado) não atribuíam valor algum às pessoas pobres e negras. 

Outras personagens secundárias trazem um comentário crítico àquela família, 

desviando o olhar meramente paternalista do ângulo narrativo sobre a família Anjos. A família 

da moça frágil e ingênua é vista pela personagem Margarida Veber (viúva de um estrangeiro) 

como “uma gente cordial demais”, conquanto fosse honesta e trabalhadora: “gostava muito da 

família do carteiro (Joaquim dos Anjos); mas, no seu íntimo, julgava-os dóceis demais, como 

que passivos, mal armados para a luta entre os maus e contra as insídias da vida. ” 

(Barreto, 2016, p. 170). No entrecho, as palavras em negrito dão a ver a insatisfação da 

personagem Margarida em relação à inércia da família negra frente à opressão social, embora 

os termos “maus” e “insídias da vida” confiram certa generalização desse processo social. Em 

contrapartida, Cassi Jones, o cafajeste sedutor e mau caráter, é inimigo do trabalho honesto. O 

narrador chega a chamá-lo de “vagabundo doméstico” e de “um tipo bem brasileiro”. Nesse 

sentido, Cassi Jones – polo oposto da família dos Anjos (o sobrenome assinala a matriz religiosa 

do comportamento modulado) – esbarra no núcleo negro do romance (seduzindo e 

abandonando Clara dos Anjos, consegue levar à desgraça toda a família), justamente para 

escrachar a ingenuidade e os esforços de retidão da família; o romance, por esse meio, alerta 

indiretamente: não adianta ser cordial e trabalhador, se há, por outro lado, aqueles que se 

aproveitam de tais “virtudes”.  

Fechemos o parêntese digressivo comparativo, e voltemos a um outro espaço do 

romance em análise: Crioulo e Aleixo deixam o navio onde serviam, e vão parar na rua da 

Misericórdia, onde mora a portuguesa d. Carolina, que  

Alugava quartos na Rua da Misericórdia somente para pessoas de “certa 

ordem”, gente que não se fizesse de muito honrada e de muito boa... Não fazia 

questão de cor e tampouco se importava com classe ou profissão do sujeito... 

tudo era a mesmíssima coisa. p.72. 

                                                           
25 Clara se engana ao pensar que pode ter uma vida sem constrangimentos sociais, apenas pelo fato de ser negra. 

Acha que Cassi Jones não a verá através do filtro racial, e que poderá casar-se com ela. 
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 Portanto, juntando os dois sujeitos brancos, de ascendência europeia, depreende-se que 

ocorre uma guinada inesperada na trajetória das personagens desse grupo racial, representado 

por Aleixo e d. Carolina. Enquanto estes vão na direção da bajulação (apagando diferenças e 

amenizando conflitos) para conseguir o “favor” de outrem, Crioulo não acredita mais nesses 

métodos e vai na direção inversa: no início ele ganhava a simpatia dos superiores por ser bem 

comportado, e também por ser o negro que fazia rir a todos, tornando-se o “Bom Crioulo26”. À 

medida que a narrativa avança, mais ele se distancia do perfil de “um bom crioulo”; já Aleixo, 

como vimos, torna-se um servil zeloso; da mesma forma, d. Carolina –  cujas estratégias de 

sobrevivência tangenciam o “favor”, o “agrado”, a eliminação da diferença, do conflito; e a 

amenização da violência praticada pelos superiores – tanto mais o romance se desenvolve, mais 

ela continua amarrada nesses subterfúgios, pois, mesmo depois de estar em romance com o 

grumete Aleixo, sendo ajudada por este nas despesas,  continua  amante às escondidas (pois 

Aleixo a proibira) do açougueiro casado (e que raramente a visitava), mas que lhe dava 

diariamente carnes e a ajudava com o pagamento do aluguel do sobradinho. Na condição em 

que “Carola Bunda” (como fora chamada outrora) se encontra, seria realmente difícil conseguir 

clientes “que se fizesse demais de honrados” (sendo estes coerentes ou não com o discurso que 

defendiam), pois a sua reputação estava conspurcada indelevelmente, como indica o próprio 

apelido Carola “Bunda”, que vem de atividades ligadas à prostituição, mas que também se 

relacionava aos desfiles de carnaval e às peças teatrais (quando se dispôs a ser até mesmo 

“criada”). De qualquer modo, esse foi o tempo em que a portuguesa ganhou muito dinheiro. 

Mas essas mesmas atividades lhe trouxeram doenças graves e a decadência. Todas essas 

circunstâncias a fizeram se apoiar em “amantes” e, depois, ir para Portugal, e, por fim, regressar 

novamente ao Brasil, onde estava, no momento, obtendo rendas com os quartinhos alugados 

(que funcionam também como motéis, conforme as conveniências). Sendo assim, a ascensão 

social de Carola e a sua degradação física são duas linhas retas que aumentam gradativamente, 

convergindo para um mesmo centro, em que fica cifrada, mediante a organização da matéria, 

a premissa segundo a qual a ascensão social é obtida a custo da própria integridade física, sem 

concessões até para aquela que é branca e de origem europeia.  

                                                           
26 Se Crioulo chama a atenção por ser “bom”, possuindo características como o humor, a alegria de servir, a 

presteza e o zelo no trabalho, o que o faz se distinguir dos outros, isso evidencia que a maioria, supostamente, 

seriam “maus”crioulos, normalmente eram contraproducentes e insatisfeitos com o trabalho. Há alguma coisa 

para se entranhar nesse comportamento dos escravos (maus crioulos) frente a um trabalho compulsório sem 

recompensa alguma? É preciso fazer uma inversão de valores, a fim de encontrar alguma coerência nessa relação 

entre exploração e satisfação: se a classe dominante os alcunhava (e ainda hoje o faz) de maus crioulos é por que 

eles eram, na verdade, bons; e se, por outro lado, apelidava positivamente de “bom”, como no título do romance, 

significa que possuem o traço negativo do conformismo e da cooptação em favor de algumas migalhas. No livro 

em questão, os dois polos se misturam. 
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O romance Vida e morte de J. M. Gonzaga, de Lima Barreto, traz uma alegoria 

interessante ao descrever as prostitutas estrangeiras no início do século XIX, no Rio de Janeiro:   

E a civilização se faz por tantos modos diferentes, vários e obscuros, que me 

parece ver naquelas francesas, húngaras, espanholas, italianas, polacas 

bojudas, muito grandes, com espaventosos chapéus, ao jeito de velas 

enfunadas ao vento, continuadoras de algum modo da missão dos 

conquistadores.27 

 

Em seguida o protagonista Gonzaga de Sá, bastante crítico, continua: 

 

De fato, elas nos traziam as modas, os últimos tiques do boulevard, o andar 

dernier cri, o pendeloque da moda – coisas fúteis, com certeza, mas a que 

ninguém é dado calcular as reações que podem operar na inteligência 

nacional. A sua missão era afinar a nossa sociedade, tirar as asperezas que 

tinham ficado da gente dada à chatinagem e à veniaga dos escravos soturnos 

que nos formaram; era trazer aos intelectuais as emoções dos traços corretos 

apesar de tudo, das fisionomias regulares e clássicas daquela Grécia de receita 

com que eles sonham [...]. Assim ateariam o comércio e estimulariam o 

contato entre a nossa terra e os grandes centros do mundo, requintando o gosto 

e o luxo. Voltariam com o ouro as que escapassem aos flibusteiros. (P. 129) 

 

A passagem oferece um quadro oposto aos desastres ocorridos na vida de Carola. Aqui 

as prostitutas, numa visão genérica, sempre se darão bem em solo tupiquim, uma vez que são 

elas que dão o tom da modernidade e do progresso às classes abastadas brasileiras, que bajulam 

as nações estrangeiras e a elas querem imitar. As prostitutas, na descrição do protagonista, 

ocupam um papel semelhante ao dos colonizadores (e não será difícil pensar também no 

neocolonialismo, que, naqueles anos, estendia os seus tentáculos monopolizadores mundo 

afora). O setor menos prestigiado na Europa e aqui também (as prostitutas) vai ditar os modelos 

culturais a serem seguidos pela elite econômica e intelectual. As prostitutas estrangeiras 

correspondem, no plano diegético, aos piratas (flibusteiros).  Elas (piratas da belle époque, do 

final do século XIX), levariam o nosso ouro de volta para seus países de origem. 

                                                           
27 BARRETO, Lima. Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá. São Paulo: Ateliê Editorial, 1919, 2017.  Essa obra 

de Lima Barreto possui, pelo tom ensaístico, um caráter bastante inovador, sobretudo para a época em que o livro 

foi lançado. Ela não possui nenhum enredo alinhavado por relações de causas e consequências, antes, o aspecto 

nevrálgico da obra repousa nas reflexões e observações do personagem Augusto Machado, amigo bastante 

próximo de M. J. Gonzaga de Sá, já morto no momento da enunciação. O romance se faz, então, de pontuações 

filosóficas do narrador participativo, alinhavadas à medida que ele traça a biografia do seu amigo, parceiro no 

trabalho numa repartição pública. Gonzaga, mesmo formado em Letras, não investe na carreira acadêmica, nem 

se orgulha do título. Ao fugir dos holofotes da sociedade carioca, ele procura a sombra medíocre de uma função 

social anódina. Dali, ele critica a burocracia, e destila todo o seu ceticismo em relação à sociedade carioca. Como 

contraponto a essa visão pessimista e demissionária frente à sociedade, Augusto Machado surge com uma ponta 

de esperança, advinda, em partes, do vigor da sua “juventude”. Tal esperança é a centelha necessária que o motiva 

a lançar o livro de memórias do amigo, certo de que alcançará interlocutores, nos quais a sua “a palavra” 

encontrará “terreno fértil”. 
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Alegoricamente, elas carregavam o “nosso ouro contemporâneo”, as “preciosidades do Brasil” 

daquele início do século XX. 

O entrecho diminui as prostitutas ao equiparar as suas atividades às dos piratas, da 

mesma forma que as equipara aos primeiros exploradores e colonizadores. E o povo brasileiro, 

nesse caso, continua retrógrado e ingênuo, pois, séculos depois, continua sendo ludibriado 

pelas ostensivas “velas enfunadas pelo vento” (caravelas, chapéus das prostitutas). 

Não é que Carola deixasse de usufruir seus louros, mediante o prestígio que tinha 

enquanto mulher estrangeira fetichizada nos trópicos. Pelo contrário, ela chegou a ter bastante 

dinheiro e bens materiais. Ocorre que aquelas atividades lhe trouxeram doenças, 

impossibilitando-a de continuar exercendo-as. Some-se a isso o desprestígio e o estigma que 

ela passou a sofrer depois da situação degradante em que se encontrava, o que, 

consequentemente, afugentou os seus clientes. Tais fatores levaram Carola à ruína. 

Ao invés de ter um desfile de prostitutas no centro do Rio de Janeiro, principalmente 

na rua do Ouvidor – lugar de comércio de todas os artigos importados, para onde afluía a elite 

consumista, como mostram os romances de um José de Alencar – a obra de Caminha transporta 

para os mares a influência estrangeira28. Nos mares figuram muitos navios estrangeiros 

(alemães, franceses e ingleses), para os quais os marinheiros brasileiros dirigem a atenção, 

movidos por diversas atitudes, entre as quais a admiração.29 

Bom Crioulo e Aleixo conversavam à sombra da bujarrona, 

lado a lado, indiferentes à alegria dos outros marinheiros, cuja atenção 

volvia-se agora para o transatlântico. Todos, menos os dois, queriam 

saber de que nacionalidade era o “bruto”. Uns afirmavam que era 

inglês, por causa do tamanho; outros viam na cor dupla das chaminés 

o distintivo das Messageries Maritimes: devia ser o Equateur ou o 

Gironde – um dos dois. Faziam-se apostas, enquanto o monstro se 

aproximava silenciosamente e a jangadinha sumia-se pouco a pouco. 

p. 54. 

 

O trecho enfatiza a potência e a extensão do navio estrangeiro (“o bruto”, “o monstro”), 

deixando os marinheiros deslumbrados. A travessia do navio interrompe o fluxo da narração 

                                                           
28 Outras referências europeias ocorrem no romance, sobretudo nos episódios em que Crioulo relembra a tentativa 

malograda de fazer sexo com uma mulher, e esta era de nacionalidade francesa. (p. 51). Nesse contexto, ele 

considera poder aniquilar o desejo pelo garoto, e, para tal, tentaria satisfazer essa necessidade física com mulheres 

de todas as nações: francesas, inglesas, espanholas... a escolher! (Idem, ibidem). Um outro episódio referente a 

esse tema se dá em flashback, e se reporta a um caso de homicídio por ciúmes, quando um “sargento esfaqueara 

uma mulher da vida” (espanhola). p. 130. 

 
29Bela manhã para um bródio sobre a água. O vulto de um paquete alemão ia saindo barra fora, impassível e 

misterioso... O mastro do Castelo fazia sinais. Os navios de guerra pareciam dormitar ainda silenciosos e imóveis. 

p. 96. 
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sobre o casal Aleixo e Amaro, se interpondo ao momento especial dos enamorados. Ainda 

assim, o narrador ressalta que nada os perturbava.  É o instante em que Crioulo faz promessas 

a Aleixo, fazendo-o imaginar que teria uma vida “cor-de-rosa” no Rio de Janeiro, pintado nas 

cores do cartão postal, destacando suas maravilhas. Quase que imediatamente o fluxo se 

interrompe novamente: 

 

Nesse momento o transatlântico defrontava com a corveta, içando a ré a 

bandeira inglesa, um grande lenço de tabaco, encarnado, e saudando com três 

guinchos medonhos o navio de guerra, cuja bandeira também flutuava na 

popa, verde e ouro. 

Um mundo de gente movia-se na proa do inglês, decerto imigrantes italianos 

que chegavam ao Brasil [...] p. 55. 

 

De modo que, no plano das falas das personagens (Aleixo e Amaro) e do narrador, 

temos o amor sobrepujando os obstáculos, ou seja, retratado idealmente; entrementes, no plano 

da organização e disposição da matéria esse amor grandioso é interrompido pelas vicissitudes 

da vida prática: o transatlântico que cruza os caminhos deles, e, mais adiante, a presença dos 

imigrantes no navio, anunciando mudanças sociais significativas, que, certamente, iriam 

repercutir na divisão social do trabalho, modificando, portanto, aspectos materiais da vida dos 

trabalhadores. 

Em outro capítulo, a referência ao estrangeiro: 

Foi então que atracou um escaler com a bandeira inglesa, e um oficial ruivo, 

de suíças, muito parecido com o rei Guilherme, da Alemanha. Era o 

comandante do Ironside, cruzador britânico. 

Austero, hermeticamente abotoado, subiu e desceu logo, sem se voltar, 

pisando forte nos degraus da escadinha. 

Bom Crioulo, que se debruçara na amurada, assim que viu saltar no escaler: 

- Inglês bruto! Murmurou entre dentes, e ficou com a sua indignação, olhando 

a água acalmar... p. 67. 

 

Não se trata de mero acaso o fato de o comandante inglês ser apresentando com tal 

autoritarismo, fazendo-se impor pelo temor que desperta nos marinheiros. No livro 1910: a 

revolta dos marinheiros (1982), de Mário Maestri Filho, o autor explicita os nexos entre a 

Revolta da Chibata e o contato dos marinheiros brasileiros (a maioria negros, ex-escravos) com 

os marinheiros ingleses, àquela altura munidos de ideias e experiências revolucionárias. Os 

marinheiros brasileiros trouxeram a semente revolucionária da Inglaterra e, com ela – somada 
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à situação insustentável de violência e exploração laboral – desencadearam o forte movimento 

combativo, a Revolta da Chibata.  

Os marinheiros brasileiros foram à Inglaterra nos anos subsequentes à Revolta da 

Espada, quando, então, os arcaicos navios da Marinha se tornaram imprestáveis após essa 

revolta, que é coetânea da obra de Caminha. Os navios ingleses eram modernos e potentes, 

conforme mostra também a descrição do narrador caminiano, o que sinaliza um elo entre 

história e ficção. Não admira, portanto, que a austeridade repressiva30 do comandante inglês 

seja ressaltada na obra.  

Tendo sido feito o “pedido” à Inglaterra, grande número de marinheiros 

brasileiros partirá para o país para se adestrarem nas modernas 

máquinas. Na Grã-Bretanha, conviverão com marinheiros de todo o 

mundo; ombrearão com um dos mais politizados e organizados 

proletariados da época. Voltarão ainda mais revoltados com o 

obscurantismo das condições de vida na Marinha brasileira (MAESTRI 

FILHO, 1982, p. 25.) 

 

A personagem principal (Amaro) demonstra aversão por esse comandante (ele era 

parecido com o rei Guilherme da Alemanha). Inúmeras vezes Amaro se gaba de ter aprendido 

muitos conhecimentos pelo mundo. Um desses momentos é quando quer evidenciar seus 

atributos para conquistar o amante: 

 

Gabando-se de conhecer “o mundo”, Bom-Crioulo cuidou primeiro em 

lisonjear a vaidade de Aleixo, dando-lhe um espelhinho barato que comprara 

no Rio de Janeiro — “para que ele visse quanto era bonito”. p.52. 

 

 Outros momentos reportam às circunstâncias em que ele se dá conta da opressão e da 

injustiça laboral, das instabilidades das tarefas, das arbitrariedades cometidas pelos oficiais, 

momento em que ele conclui – a partir dos conhecimentos que adquirira viajando pelo mundo31 

e das observações de sua própria experiência no navio – “marinheiro e negro cativo, afinal de 

contas, viriam a ser a mesma coisa”. [grifo meu em itálico] 

                                                           
30 Havendo uma Marinha combativa é de se esperar que a repressão aumente proporcionalmente naquele setor, e 

é natural que a instância repressora venha justamente das posições hierarquicamente superiores da instituição. 
31 “De transporte em que fizera sua primeira viagem passou a servir num cruzador chegadinho da Europa [...] O 

comandante, um Varela capitão de mar e guerra, severo e inflexível como nenhum outro oficial do seu tempo, 

homem que não ria nunca, chamou-o à conta um belo dia, e quase o deixou sem fala, simplesmente [...] 

Profundamente magoado, concentrou-se para aparecer mandrião, insubmisso, cheio de ressentimento, não se 

importando como dantes, com os seus deveres [...]. p. 49. 
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Nesse sentido, a obra mostra como ocorre o processo de conscientização política de 

Crioulo. 

 Para nos certificarmos desse processo formativo, remontamos a um período anterior 

na narrativa, quando a personagem recebe a alcunha de Bom Crioulo, apelido atrelado ao seu 

lado servil, cordial, lépido e versátil no trabalho.  A passagem32 opõe Bom Crioulo aos “maus 

crioulos”, que seriam os marinheiros insubmissos e desbriados (sem rédeas). Bom Crioulo 

tinha o caráter dócil e tolerante e era disciplinado. Esse foi o primeiro momento de Amaro na 

Marinha, após fugir e ser capturado como negro “fugido”. A sua formação se deu justamente 

no lugar onde os marinheiros arquitetaram a Revolta da Armada, e onde eles montaram a 

resistência, na ilha de Villegaignon. 

Essa é, portanto, a única passagem em que se sugere alguma relação entre os 

marinheiros indisciplinados e a luta política no âmbito da Marinha. Nesse momento, no 

entanto, Amaro não possuía a indignação contra os abusos trabalhistas, que foi crescendo aos 

poucos, se construindo. Ademais, a Revolta da Armada (1891-1894) foi liderada por oficiais 

descontentes com o governo republicano, portanto, não emergiu das classes subalternas da 

Marinha, como ocorreria, depois, na revolta da Chibata. Nesse sentido, o despertar da 

consciência de Crioulo não aderiu a uma revolta cujos maiores interessados eram as elites 

nacionais. 

 

*** 

 

Até aqui pudemos ver que a passividade conciliadora combinada ao servilismo 

paternalista (consubstanciada à lógica do favor) são os atributos predominantes nas figuras 

associadas ao estrangeiro; por outro lado, Bom Crioulo, simbolizando a nossa nacionalidade, 

traria os traços das nações ditas “adiantadas”, pelo modo como o romance dá a ver o seu 

processo de desobstrução mental face ao pensamento reinante ainda em tempos de escravidão. 

Por meio de uma operação que isolaria esses elementos, teríamos a inversão da premissa que 

banhava a intelectualidade da época de Caminha, segundo a qual “o português tem a força, a 

astúcia, a tradição. O brasileiro serve a ele de inepto animal de carga...” (Candido, 2010, 4. ed., 

p. 124). Ao invés dessa depreciação do caráter nacional, os sinais se trocariam, e a depreciação 

                                                           
32 Cf. Idem. p. 48. 

 A informação sobre a fortaleza de Villegaignon, onde os revoltosos da Armada se refugiaram, se encontra em 

nota de rodapé da edição da mesma obra reeditada pela Ateliê Editorial, 2014. p. 211. A apresentação e as notas 

foram feitas por Salete de Almeida Cara. 
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incidiria sobre os “estrangeiros”, que aceitam passivamente a lógica do favor e da bajulação 

(embora aí também resida uma nota de esperteza). Mas, de todo modo, a postura de Amaro 

(que deixa de ser “um Bom Crioulo”, na sua trajetória) se encontra no lado positivo da equação, 

negando-se a aceitar o jogo que a sociedade escravagista lhe impõe. Porém, retirando os 

parênteses desse enquadramento em que alocamos os personagens, vamos encontrar outros 

episódios (que serão mostrados adiante), nas bordas do romance, que vão deixar mais nuançada 

tal proposição.  

Dois fatos importantes ocorrem nesse entremeio: um deles se refere ao momento da 

chegada do casal marujo ao sobradinho da portuguesa (localizado na rua da Misericórdia), 

onde, embaixo, no térreo, residia um casal de pretos de Angola. Trata-se de uma dessas 

narrações breves que há no romance. O narrador menciona de forma muito sumária a existência 

desses inquilinos. Porém, apesar de sintética, a menção aos pretos chama a atenção pelo modo 

como o narrador reporta-se a eles: “Embaixo, na loja, morava uma família de pretos d’Angola; 

ouvia-se naquele momento, no escuro interior desse coito africano, a vozeria dos negros”. 

Mais tarde, o capítulo se fecha com o loirinho Aleixo cuspindo de cima no sobrado, 

para baixo, “no quintalejo dos africanos”. Primeiro, a instância organizadora os pune com fria 

estranheza no vocabulário ao falar desses inquilinos pouco desejáveis, que, logo depois, 

receberão cusparada do loiro de fenótipos europeus reiterados. Nesse caso, o elemento europeu, 

simbolicamente representado em Aleixo, rebaixa o africano, decerto como “coisa menor”, em 

consonância com a ideologia eugenista pseudocientífica. 

Em um capítulo mais à frente, o protagonista Crioulo foge do navio da Marinha e volta 

ao sobrado da portuguesa à procura do amado, que, não estando em terra, o faz sair pela cidade, 

indo deparar-se com um homem se estrebuchando no chão, tomado pela doença chamada 

gota33. Na situação, nenhum homem, nem dois policiais presentes ali, conseguiram carregar o 

tal enfermo, é quando Crioulo se destaca com sua coragem e força, transpondo o homem para 

o hospital. 

O narrador e o português (dono de uma mercearia) unem suas vozes em uníssono a fim 

de desprestigiar os “representantes da pátria”: 

Bom Crioulo voltou imediatamente no seu passo largo, sacudindo os braços, o 

boné derreado como de costume, a face radiante. – Na verdade o homem pesava 

seu bocadinho, mas era uma vergonha dois guardas não poderem com ele. 

Olha que eram dois guardas! 

E dirigindo-se ao vendeiro: 

                                                           
33 Nome popular da epilepsia. 
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– Uma terça, faz favor... 

O português, muito amável, sem despregar os olhos do marinheiro, encheu a 

medida. – Sim, era uma vergonha para o Brasil, murmurou sorrindo. Em 

Portugal... 

Bom Crioulo tossiu, escarrou, e escorropichando o copo: – Puah!... Fez com 

repugnância. – Arre, diabo, que isto é mesmo que beber fogo! 

 

As circunstâncias descritas assinalam e fazem ecoar o refrão da hostilidade entre 

nacionalidades, colocando em evidência também o elemento racial. Compondo um ângulo 

narrativo periférico, o português (comerciante) verbaliza uma intolerância, já que não admite 

que o negro Amaro seja mais forte e corajoso que os policiais (estes, simbolizando o país: “era 

uma vergonha para o Brasil”). Ora, nesse caso, é como se Amaro não fosse ou não integrasse 

o tal “Brasil” (será pelo fato de ele ser um negro africano?). O que, afinal, revela um teor de 

verdade, a contrapelo do viés determinista do narrador, pois, efetivamente, Crioulo e todos os 

ex-escravos não foram integrados ao Brasil República pós-escravidão, como propalava o 

discurso oficial. De toda maneira, a instância organizadora do romance não permite ao 

português estabelecer o parâmetro comparativo do enunciado até o fim, momento em que ele 

concluiria a frase, referindo-se a Portugal, onde, provavelmente, a força da instituição exemplar 

suplantaria os esforços de um ex-escravo (negro). De todo modo, o princípio compositivo da 

obra recolhe a crítica do estrangeiro (português), não para dar a voz à institucionalidade 

brasileira, à qual se subtrai Amaro, mas para que este preencha e finalize a cena com um escarro 

de repugnância. 

De fato, há passagens que corroboram a nossa tese segundo a qual Crioulo não é 

associado ao “modo de ser” e de “pensar” do povo brasileiro: 

Sempre o conheci refratário a toda norma de viver. Hoje manso como um cordeiro, 

amanhã tempestuoso como uma fera. Cousas do caráter africano... 

A situação refere-se ao momento em que Crioulo parte para servir em um couraçado, 

separando-se de Aleixo, o que o faz ser (novamente) “ordeiro e pacífico como um cordeiro”, 

como estratégia de somar pontos junto aos superiores, para que, assim, ele consiga ter chances 

de ver o seu amado, em terra, mais frequentemente. Crioulo já havia demonstrado sua 

inconformidade com o trabalho no navio, agora ele apenas escamoteia a sua indignação, 

tentando conseguir ultrapassar alguns impedimentos a sua felicidade. Mas se ele é mais 

inconformado e subversivo que os outros marinheiros34, já podemos lançar a hipótese segundo 

                                                           
34 Pressupõe-se que os marinheiros de baixa patente sejam majoritariamente negros (africanos ou brasileiros). 

Ocorre que, na obra, Crioulo se destaca por sua força e estrutura física, excedendo a todos os outros, no tocante a 

esses atributos. Depreende-se, portanto, que o elemento africano seja especialmente representado em Amaro, uma 
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a qual a obra aposta mais no inconformismo oriundo dos negros africanos do que no pacifismo 

dos brasileiros e no ethos do estrangeiro português radicado no Brasil. É de se supor que o 

autor da obra (a favor  da abolição e da República, embora a Marinha – instituição à qual servira 

–  fosse uma das alas militares a defender a volta da Monarquia), desiludido com os rumos do 

processo histórico que transcorria (os problemas que advieram com a abolição da escravidão e 

com a proclamação da República), sem perspectivas de mudanças estruturais (pois Crioulo 

repisa o tempo todo os limites dessa “liberdade”), excluía a possiblidade de mudanças vindas 

de um povo acomodado à servidão (como a marinhagem analfabeta e servil) e dos homens 

livres, muitos deles, portugueses comerciantes que povoavam o Rio de Janeiro na época pós-

Império. Nesse quadro, a esperança vem do elemento africano, com a sua perspicácia, seu 

inconformismo, sua revolta e persistência.35 Não à toa, as revoltas seguintes (da Vacina e da 

Chibata) foram desencadeadas pelos pobres periféricos (na maioria negros) no subúrbio carioca 

e pelo baixo setor da Marinha, composto majoritariamente por negros. Por esse lado, a história 

das lutas sociais empreendidas pelo povo oprimido relativiza a formulação caminiana, na qual 

unicamente Crioulo (o elemento genuinamente africano) sintetiza a energia potencialmente 

insurgente. 

 

Outro elemento a ser pensado (relacionado à passividade do povo brasileiro) é que, à 

exceção de Amaro, a narrativa transcorre sem que haja qualquer mudança naquela que foi 

descrita, desde o início do romance, como “marinhagem, analfabeta e rude, que ouve 

silenciosa, com um vago respeito no olhar, aquele repisado capítulo do livro disciplinar...” (P. 

30). Ao contrário, só se somam traços retrógrados de alienação (se deixam embriagar pela 

cantoria, que o comandante vê claramente que é um meio de esquecer as suas agruras, de domá-

los, além de, é claro, ser uma fonte de alento e fruição) e de ressentimento (pedem que Amaro 

lhes traga de presente “pedaços dos estrangeiros, embora digam entre risos). Nesse sentido, a 

oposição tem caráter relativo, pois há contradições nela. É totalmente válido, por exemplo, 

questionar a depreciação dos marinheiros – feita pelo narrador – no tocante a sua indolência, 

pois, como vimos anteriormente (nota de rodapé 32), tal comportamento pode ter uma função 

política (boicote), uma vez que o narrador atribui tais características a eles na mesma ocasião 

em que Amaro (recém-recrutado na Marinha) recebe a alcunha de “Bom Crioulo” (ordeiro, 

                                                           
vez que que há uma nítida oposição entre Crioulo e os “outros” negros e mestiços. A ideia que se tem é a de que 

ele seria um negro mais “genuíno”. 
35 No romance O cortiço, a palavra África aparece como metonímia das façanhas portuguesas realizadas naquele 

continente. A passagem refere-se a uma reflexão que o português Miranda faz para pensar o seu percurso, suas 

conquistas (qual fora sua África?) no Brasil. Nesse contexto, o personagem capitalista lamenta ser subjugado 

sexualmente e socialmente por uma brasileira (Estela). p. 27, 25. Ed. São Paulo: Editora Ática, 1992. 
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dócil, eficiente). Mas o curioso é que esse processo decorre no mesmo cenário onde os 

marinheiros preparavam a Revolta da Espada. 

Considerando todas essas oscilações na posição do narrador frente à caracterização de 

alguns grupos sociais, nota-se, ainda, um processo de unificação e de homogeneização da 

categoria “povo”. É de se perguntar “quem o narrador inclui na categoria povo”? Veremos, 

mais adiante, de que modo o narrador apresenta um povo (brasileiro), de cujo ressentimento 

não brota a mobilidade para a transformação, ao invés disso, continua passivo e submisso (e 

curioso), como também Aleixo (um brasileiro aportuguesado): passivo também sexualmente, 

e que, do encontro com Amaro, torna-se mais asseado e servil. 

Em contraposição a Crioulo, o narrador diferencia Aleixo: 

 Em terra ou a bordo, não tinha de que se queixar: andava sempre limpo, 

ninguém o via deitado no convés, ou emporcalhando-se de alcatrão à proa 

(p.77)  

 Felizmente o imediato escolhera -o para o serviço de cabo-marinheiro, em 

atenção à sua conduta, reconhecendo nele um rapazinho de bons costumes, 

amigo do asseio, obediente e trabalhador.  (P. 77) 

 

A conduta de Aleixo leva, por um lado, a um sentimento negativo de inveja, por parte 

dos outros marinheiros, e, por outro, a uma situação de privilégio facultado pela recompensa 

que ele obtém dos seus superiores, inclusive do Agostinho, que possuía uma atitude sádica ao 

castigar os marinheiros. Aleixo consegue dulcificar as relações opressivas no navio, por meio 

de sua subserviência ordeira e higiênica. 

Mas se a dulcificação individual do corpo servil, vista no arco “evolutivo” da 

personagem Aleixo, não deixa entrever até que ponto a domesticação do seu corpo contribui 

para a acumulação de riquezas, é da massa coletiva de marinheiros que podemos divisar o grau 

de exploração em que ela se sustenta.  

“Marinheiros conversavam à proa, sentados uns no castelo, outros em pé, colhendo os cabos 

ou estendendo roupa ao sol, tranquilamente, esquecidos da faina. ” Apesar da atividade extra 

(colher os cabos, estender as roupas), o que eles realizam ali não é considerado labuta, trabalho, 

não se trata de “faina”. Que valor tinha o corpo negro (é como diz, ainda hoje, a cantora Elza 

Soares “a carne mais barata do mercado é a carne negra”)36? Os corpos extenuados ainda 

                                                           
36 A carne: 

A carne mais barata do mercado é a carne negra (5x) 

Que vai de graça pro presídio 

E para debaixo do plástico 
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tinham outras obrigações, evidentemente naturalizadas como não trabalho. A situação dá a 

medida exata de quanto vale uma vida do trabalhador negro rebaixado. Ocorre que existia, 

ainda fora do quadro, no contra campo da diegese37 romanesca, situações reais mais extremas, 

como, por exemplo, apanhar de chibata até morrer e depois ter o corpo jogado no mar (quanto 

vale a carne negra?), sem ter a dignidade de ser sepultado pelos familiares; trabalhar em 

serviços árduos, mesmo se estivessem doentes, acometidos pela febre amarela ou outras 

doenças decorrentes da insalubridade no navio (“imagine-se um navio mercante carregado de 

miséria”. [Caminha 1985, p. 61]; o autor também denomina aquele local de trabalho como 

“sepultura de pedra”). Segundo relatos, esses marinheiros eram obrigados a trabalhar mesmo 

doentes. Nessas circunstâncias, alguns companheiros solidários se dispunham a dobrar seus 

serviços, a fim de ajudar o colega já prestes a morrer. 

Dir-se-ia que aqueles homens, operários e marinheiros, não tinham 

aparelho respiratório, não tinham pulmões, ou estavam saturados de 

miasmas. 

Trabalhavam cantando e martelavam assobiando, com uma indiferença 

heroica, sem pensar no grande perigo que os ameaçava. 

                                                           
Que vai de graça pro subemprego 

E pros hospitais psiquiátricos 

A carne mais barata do mercado é a carne negra (5x) 

Que fez e faz história 

Segurando esse país no braço 

O cabra aqui não se sente revoltado 

Porque o revólver já está engatilhado 

E o vingador é lento 

Mas muito bem intencionado 

E esse país 

Vai deixando todo mundo preto 

E o cabelo esticado 

Mas mesmo assim 

Ainda guardo o direito 

De algum antepassado da cor 

Brigar sutilmente por respeito 

Brigar bravamente por respeito 

Brigar por justiça e por respeito 

De algum antepassado da cor 

Brigar, brigar, brigar. 

Elza Soares,  faixa: “A carne” (duração 3:39); álbum  Do cóccix até o pescoço; Ano de lançamento: 2002; 

Gênero: Samba. Autores:  Marcelo Yuka, Seu Jorge e Ulisses Cappelletti. A canção foi lançada 

primeiramente pelo grupo Farofa Carioca, 1998, no álbum Moro no Brasil,  PolyGram CD. 

 
37 Refere-se ao “Mundo ficcional”, tudo o que envolve as regras próprias desse universo relativamente 

“autônomo”. 

https://www.bing.com/search?q=Elza+Soares+Do+C%c3%b3ccix+At%c3%a9+O+Pesco%c3%a7o&filters=ufn%3a%22Elza+Soares+Do+C%c3%b3ccix+At%c3%a9+O+Pesco%c3%a7o%22+sid%3a%223fa34b2e-cc5d-9629-ec30-e8775b04de12%22&FORM=SNAPST
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Yuka
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seu_Jorge
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulisses_Cappelletti&action=edit&redlink=1
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Pela noite, desde o escurecer, o odor pestilento aumentava e então não 

havia remédio: a marinhagem toda precipitava-se para fora, como um 

formigueiro alvoroçado tapando o nariz: — Foge! Foge! Olha a febre 

amarela! (P. 81.) 

 

 Qual o valor do corpo negro? Insistimos na pergunta porque ela ressoa até hoje nos 

subempregos; ressoa nas comunidades negras periféricas exterminadas. Fechando parêntesis, 

sendo analfabetos, esses negros não tinham direitos de cidadãos; por exemplo, não podiam 

votar, tanto por serem analfabetos (o que os impedia de entrar na Escola Naval e alçar outros 

postos superiores na Marinha), como também porque à baixa ralé nas forças armadas era vetado 

o direito ao voto, conforme a Constituição da Primeira República, chamada República da 

Espada. 

Conjugada a essa exploração consentida do trabalho, certamente não só pela falta de 

consciência de que se trata de um trabalho extra, mas também, e sobretudo, pela falta de 

perspectivas de trabalho, a marinhagem se comporta, na fala do narrador, como uma “gente 

abespinhada, ali, perante um só homem [o comandante], cuja palavra trazia sempre o cunho 

áspero da disciplina. Era um respeito profundo chegando às raias da subserviência animal 

que se agacha para receber o castigo, justo ou injusto, seja ele qual for” [grifo meu entre 

colchetes], p. 28. Assim, a exploração parece ter um álibi: se são como animais, precisam de 

quem os dirija e castigue; também se facilita a aproximação aos burros de carga, que servem 

apenas para trazer proventos materiais aos seus donos, pois eles não têm grandes ambições 

nem necessidades sofisticadas. 

 Crise política e econômica abalavam esses primeiros anos de República. A inflação já 

rondava o Brasil desde o período imperial, agravada pela guerra do Paraguai (1864-1870). Os 

primeiros presidentes herdaram esse problema, que não pôde ser resolvido nem com o plano 

do Encilhamento38, concebido por Ruy Barbosa, então ministro da fazenda. De modo inverso, 

a emissão desordenada de papel moeda, facilitando o crédito, criou um mundo de negócios 

fantasmas que não tardaria a se mostrar insustentável. Vale a pena recuperarmos a descrição 

bastante irônica que uma obra literária faz a respeito desse fato39: 

 

                                                           
38 Trata-se do primeiro plano econômico do Brasil República. O plano consistia na emissão de moedas e na 

concessão de créditos e empréstimos, de forma desordenada. A ideia era fomentar a indústria, a fim de desenvolver 

economicamente o país, ainda muito agrário. 

 
39 BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Editora Ática, 7. ed., 1997. (1909 

ªedição). 
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O encilhamento, com aquelas fortunas de mil e uma noites, deu-nos o gosto 

do esplendor, pelo milhão, pela elegância, e nós atiramo-nos à indústria das 

indenizações. Depois, esgotado, vieram os arranjos, as gordas negociatas sob 

todos os disfarces, os desfalques, sobretudo a indústria política, a mais segura 

e a mais honesta. Sem a grande indústria, sem a grande agricultura, com o 

grosso comércio nas mãos dos estrangeiros, cada um de nós, sentindo-se 

solicitado por um ferver de desejos caros e satisfações opulentas, começou a 

imaginar meios de fazer dinheiro à margem do código e a detestar os 

detentores de poder que tinham feérica vara legal capaz de fornecê-lo a rodo. 

(Barreto, 1997,7. ed., p. 108.) 

 

 Ainda que, diferente da Revolta da Chibata (relacionada aos insuportáveis castigos 

corporais e aos maus tratos dos marinheiros de baixa patente), a Revolta da Armada foi um 

movimento da Marinha em resposta não somente às medidas autoritárias dos marechais e à 

falta de representatividade da Marinha no Governo40, mas também incluiu a insatisfação com 

a catástrofe econômica que a República fez disparar. Tanto assim que, três anos mais tarde, 

eclodiu a Revolta de Canudos (1897), expressão do achatamento da pobreza no Nordeste pelos 

governantes. No Rio de janeiro, a obra Triste fim de Policarpo Quaresma (1915), de Lima 

Barreto, traz essa experiência plasmada na sua tessitura: 

Nós vivemos do governo e a revolta representava uma profusão nos empregos, 

nas honrarias e nas posições que o Estado espalha [...]. Além disso, o governo, 

precisando de simpatias e homens, tinha que nomear, espalhar, prodigalizar, 

criar e distribuir empregos, ordenados, promoções e gratificações.  (P. 205.) 

 

A passagem narra as desilusões de um patriota, o quixotesco Policarpo Quaresma, no 

momento em que aparecem as arbitrariedades do governo militar, que promove o sufocamento 

dos opositores, representados nos marinheiros. Floriano Peixoto envia os pobres e negros para 

a frente de batalha, e favorece a classe média carioca, garantindo o apoio do setor privilegiado, 

oferecendo mais promoções, empregos fantasmas, enfim, alimentando uma máquina 

burocrática oca.  O dinheiro ganho pelos apoiadores é aquele que vai aquecer o comércio das 

principais ruas cariocas, bem como os estabelecimentos de cultura.  Nesse cenário social, em 

que, para agravar ainda mais a situação, a mão escrava é preterida pela do imigrante europeu, 

a “subserviência animal” associada ao estrato mais baixo da pirâmide produtiva deixa de ser 

uma questão de opção e se torna uma questão de sobrevivência tout court. 

                                                           
40 A revolta da Armada (1893) foi um movimento da Marinha, liderado pelo almirante Custódio de Mello, contra 

o Marechal Floriano Peixoto. 
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Mas a própria dimensão compositiva da obra põe na berlinda essa visão dos 

marinheiros, aqui, reduzidos a animais, devido à vocação para a obediência irrefletida41, pois, 

páginas antes (p.26), esses mesmos marinheiros sonhavam em voltar à terra, sentiam saudades 

das suas famílias e temiam a fome, uma vez que os gêneros alimentícios escasseavam e o navio 

ainda estava longe de alcançar a terra. Esses pensamentos vinham quando cessava o trabalho 

árduo [que não lhes permitia pensar nessas coisas] e eles caíam na “pasmaceira e indolência”. 

Por um ângulo distanciado, o narrador observa uma marinhagem animalizada e 

vocacionada à subserviência; entretanto, por meio de um ângulo mais aproximado, colado à 

experiência mais imediata dela, consegue enxergar os motivos materiais (a falta de comida a 

bordo, os maus tratos, a exploração), que levariam essa mesma marinhagem a revoltar-se. É o 

que ocorreria naquele Rio de Janeiro aproximadamente uma década depois. Ressalte-se, 

entretanto, que não era comum o recrutamento de marinheiros brancos (como Aleixo) no baixo 

escalão da Marinha, pois, de acordo com números da época, até 90% dos marujos eram negros, 

sendo eles, filhos e netos de antigos escravos. Saídos da escravidão, os negros não foram 

indenizados, não tiveram direito a terra, educação ou trabalho. Se dirigiam então para a 

Marinha, o serviço que ninguém queria. A eles cabia o trabalho mais pesado dos navios 

militares, incluindo a limpeza e as caldeiras. E caso houvesse poucos deles a bordo, ainda 

tinham que acumular funções. Ser marinheiro de segunda classe significava, portanto, ser ex-

escravo. Entre as demandas da negritude maruja também podemos citar os insuportáveis 

castigos corporais (a chibata), estopim que fez disparar a revolta de 22 de novembro de 1910. 

Um desses marinheiros, também negro, João Cândido, encabeçou a Revolta da Chibata (1910). 

Por causa da eficácia do seu comando no couraçado Minas Gerais, onde se desencadeou o 

motim, ele foi apelidado de “O Almirante Negro”. Entretanto, a alcunha tinha um lado 

depreciativo, quando a ala conservadora interpretava a expressão como uma hipótese ridícula: 

“Onde já se viu um negro dominar os brancos? Que capacidade ele teria para tal? ”; já os 

oposicionistas interpretavam como se fosse um elogio da sua ousadia: “jamais frequentara a 

prestigiosa Escola Naval e foi capaz de liderar um couraçado em rebelião com tamanha 

destreza! ” Voltando ao raciocínio inicial deste parágrafo, Caminha posiciona o narrador – 

como se fosse uma câmera cinematográfica – próximo às questões cotidianas dos marinheiros 

e, assim, ele apreende a matéria social histórica, que explicaria as principais motivações de 

uma revolta coletiva que ocorreria anos depois. Por outro lado, a organização dos materiais da 

obra recorta o tema da opressão segundo linhas onde se esfumaçam as energias de revolta e 

                                                           
41 Um frêmito de instintiva covardia, como uma corrente elétrica, vinha à face de toda aquela gente abespinhada 

ali, perante a um só homem, cuja palavra trazia sempre o cunho áspero da disciplina. Era um respeito profundo 

chegando às raias da subserviência animal, que se agacha para receber o castigo, justo ou injusto. p. 28. 
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rebelião da marinhagem (o povo) oprimida, restando apenas um fio dessa energia nos pulsos 

de Bom Crioulo, que a faz escoar para a esfera amorosa sexual. Tanto assim que, a cada 

indignação que Bom Crioulo faz irromper contra os superiores no trabalho, o apaziguamento 

chega com a realização sexual com Aleixo (p. 45-46; p. 68; p. 84-85; 95; 98;111-12). 

A obra — para bem da representação, contra a corrente da cultura oficial — organiza 

artificiosamente as contradições que faziam, à custa de chibata, vocações inconformistas se 

perderem, na maioria das vezes (salvo as revoltas citadas), entre os trabalhadores necessitados, 

que não abriam mão do pouco que tinham, em prol da luta. Além disso, Bom Crioulo tem o 

mérito de pôr em relevo a consciência crítica e reflexiva de um negro ex-escravo, gay e 

marinheiro (principalmente por conta do preconceito racial e por uma questão de luta de 

classes, os negros não eram considerados cidadãos, tampouco gente como os outros). Crioulo 

não somente é um personagem ágil, atilado, ativo, mas também é perspicaz, crítico e dotado 

de uma inteligência capaz de operar ações como João Cândido, o almirante negro. 

A obra literária não é um bloco monolítico sem cisões em seu miolo. Pelo contrário, 

como já dissemos algumas vezes, são vozes em tensões e disputas. Por isso, não admira que 

surjam, nessa obra de Caminha, pensamentos (preconceitos também!) recolhidos do acervo 

social que ele compartilhava com a sua comunidade cultural, científica, religiosa e artística. A 

fim de alocar o homem negro em um campo de habilidades diferente do homem branco, o 

romance de Caminha ensaia um movimento de descrever Amaro mais ligado ao campo da 

força, portanto, inclinado às atividades braçais. Mas quem disse que essas habilidades não 

podem exigir mais inteligência do que se supõe? 

 

A força nervosa era nele uma qualidade intrínseca sobrepujando todas as outras 

qualidades fisiológicas, emprestando-lhe movimentos extraordinários, 

invencíveis mesmo, de um acrobatismo imprevisto e raro. 

Esse dom precioso e natural desenvolvera-se lhe à força de um exercício 

continuado que o tornara conhecido em terra, nos conflitos com soldados 

e catraieiros. p. 36.  

A figura colossal do negro, multiplicando-se em movimentos de requintada 

clownerie, torcia-se, evitando as baionetas, como se o impelisse oculta mola 

de arame. – Não venham! Não venham!... p. 108. 

 

Ora, toda essa técnica, que tem muito a ver com a capoeira, pressupõe um estudo de 

movimentos (observação dos movimentos dos animais, desautomatização de um corpo 

engessado pela mecanicidade de trabalhos alienantes), uma rapidez do pensamento que só é 

possível quando corpo e mente se integram, se complementam, despertando o corpo 
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inteligente. O reconhecimento dessa atividade como esporte oficial – que foi acoplada pelo 

Estado Novo, em 1937, como atividade saudável para o cidadão (pois vigorava no código penal 

republicano, como atividade ilícita) – só veio quando a capoeira se tornou arma perigosa e 

imbatível contra o status quo.  

  Voltando para o trecho do romance, a primeira parte da descrição possui um 

ajuizamento bem ao modo da escola naturalista42; já a segunda parte [grifo meu em negrito] 

oferece um contraponto, pois é mostrado um valor excepcional da força, que contribui com a 

ginástica de Crioulo, uma das formas de inteligência atuando no seu corpo, tanto quanto as 

muitas reflexões que ele desfere ao longo do romance, saturando-o dessa ação (o pensar). Nesse 

sentido, é por meio da economia da fatura artística que o pensamento hegemônico daquela 

época é subvertido. Rezava, então, tal ideologia: “O negro não tem aptidão, destreza, nem 

inteligência,” “caso contrário, poderia até votar, ter acesso à educação, ter emprego”43. 

 Ali, já na página 40, o narrador diz: “Amaro soube ganhar a afeição dos oficiais [...], 

mas no fim de alguns meses, todos eram de parecer que “o negro dava para gente” (sic). 

Amaro já sabia manejar uma espingarda segundo as regras do ofício, e não era lá nenhum 

botocudo em artilharia; criara fama de “patesca”. 

A obra representa a ideologia, no âmbito coletivo, ao enquadrar, por meio de um anglo 

distanciado – como um plano geral do cinema – o embrutecimento dos marinheiros, no seu 

conjunto e, por outro lado, representa um contraponto, dado pelo olhar mais próximo e atento 

a Crioulo – como se fosse enquadrado em primeiro plano.  Considerando-se o quanto essa 

inversão da ideologia, ali também presente, era inédita, ou quase, no Brasil, Bom Crioulo 

revela-se uma obra que assinala perspectivas ideológicas em tensão na sua própria estrutura. 

                                                           
42 Vale lembrar, por uma questão de correspondências entre correntes estéticas literárias, que o naturalismo no 

Brasil não coincide com o auge do naturalismo na Europa. Por exemplo, durante a publicação das obras expoentes 

do naturalismo em Portugal (O crime do Padre Amaro, de 1876, e O primo Basílio, de 1878, ambas de Eça de 

Queiroz), a literatura brasileira trazia um romance romântico, como Iaiá Garcia (1978), publicado em folhetins, 

por Machado de Assis. 

43 Cf. BARROS, Marcelo. Em 1910, marinheiros se revoltaram contra chibata e racismo no Brasil pós- abolição. 

Revista eletrônica Defesa em Foco. Disponível em: <https://www.defesaemfoco.com.br/revolta-da-chibata-em-

1910-marinheiros-se-revoltaram-no-rio-de-janeiro/>. Acesso em: 17 jul. 2021.  
SILVA, Marcos A. da. Contra a chibata: marinheiros brasileiros em 1910. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

MAESTRI FILHO, Mário. 1910:  A revolta dos marinheiros. São Paulo: Global Editora, 1982. 

https://www.defesaemfoco.com.br/revolta-da-chibata-em-1910-marinheiros-se-revoltaram-no-rio-de-janeiro/
https://www.defesaemfoco.com.br/revolta-da-chibata-em-1910-marinheiros-se-revoltaram-no-rio-de-janeiro/
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O modo como os materiais estão costurados nessa obra é como se tivesse sido colocada 

uma lente de aumento sobre a subjetividade de Crioulo fazendo com que a afirmação 

mencionada acima seja questionada, senão estiolada. 

Essa liberdade ampliava-se agora seus olhos, crescia desmesuradamente em 

sua imaginação, provocando-lhe frêmitos de alucinado, abrindo-lhe na alma 

horizontes cor-de-rosa, largos e ignorados. p. 43. 

 

A maneira como Crioulo apreende a sensação de liberdade ultrapassa aquilo que 

normalmente um ex-escravo pensaria imediatamente após conquistar a tal “liberdade”.  Seria 

esperado que, dadas as dificuldades de sobrevivência fora da escravidão, as preocupações 

recaíssem sobre as vantagens que essa liberdade traria às questões elementares de 

sobrevivência. Mas o narrador confere a ele uma aura saturada de grandeza subjetiva, que se 

assemelha aos romances oitocentistas europeus, onde o ideal de subjetividade e individualidade 

eram tidos em alta conta. Após o voo que o narrador dá em direção ao outro lado do Atlântico, 

ele procura se plantar em solo pátrio, tentando limitar essa grandeza de Crioulo: “coisas que o 

seu instinto alcançava muito vagamente através de um nevoeiro de ignorância” p. 44. 

A postura do narrador, que, entre outras, procura reduzir a consciência de Crioulo a 

uma condição primitiva (nevoeiro de ignorância), não se mantém irredutível ao longo da obra. 

Uma página adiante e a personagem já demonstra novamente uma consciência adiantada: 

seriam várias angulações (muitas vezes, dentro do próprio âmbito subjetivo do protagonista), 

para mover a discussão de questões empedernidas pela ideologia dominante44. 

Afinal, a gente se aborrece... um pobre marinheiro trabalha como besta, 

de sol a sol, passa noites acordado, atura desaforo de todo mundo, sem 

proveito, sem o menor proveito! O verdadeiro é levar a vida “na flauta” 

[...]. (P. 45.) 

 

Esses tipos de contrastes rebarbativos irão, ao longo da obra, colocar em cheque as 

tentativas do narrador de alocar Crioulo em um nível inferior de humanidade. Temos, por 

exemplo, uma cisão na própria representação interior de Amaro. Ora o ex-escravo vê a sua 

própria imagem deturpada pelas lentes preconceituosas da sociedade patriarcal escravagista, 

                                                           
44 Um exemplo da interiorização que Crioulo absorve da ideologia dominante é quando ele reflete sobre a sua 

condição homossexual: “De qualquer modo estava justificado em sua consciência, tanto mais quanto havia 

exemplos ali mesmo a bordo, para não falar em certo oficial de quem diziam cousas medonhas no tocante à vida 

particular. Se os brancos faziam (que eram superiores), quanto mais os negros! [ grifo meu entre parênteses]. p. 

67. 
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ora ele rechaça essa sua imagem refratada erroneamente, e a rebate com a representação 

elogiosa de si mesmo, reconhecendo suas virtudes, aptidões, saberes, sentimentos, enfim, sua 

humanidade. Digamos, então, que a obra apreende a complexidade da personagem, conferindo-

lhe uma imagem realista surpreendente para a época. Em vez de aderir a uma mimese de corte 

superlativo, que ressaltaria e elevaria somente as virtudes do protagonista negro e gay – o que 

contribuiria para o desenvolvimento de uma literatura com função paternalista – o ângulo da 

obra convida ao descarte essa proposta e desdobra também o ponto de vista, que escrutina as 

reflexões de Bom Crioulo. 

Pelo pensamento do protagonista, conforme a cena acima, onde e de que maneira 

podemos divisar sequer uma ponta de “nevoeiro de ignorância”? De tal maneira que a fatura 

da obra  reserva a maior parte dela para  a expansão das reflexões de Crioulo sobre exploração, 

liberdade, comparação com a vida pregressa, anseios de ser integrado à vida social e cultural 

do Rio de Janeiro, ambição salarial condizente com os padrões de vida do homem comum das 

classes baixas cariocas; abstrações sobre as divagações amorosas, estratagemas de fuga para se 

encontrar com o amante; comparação com coisas da natureza (elementos grandiosos) ou com 

cidadãos tidos como nobres (os tenentes brancos, letrados), procurando, por meio desses 

parâmetros, encontrar legitimidade para aquilo que a sociedade condenava nele; indignação 

com os maus tratos no navio (páginas 39, 40, 41, 43, 44, 45-48, 49, 50, 51-55-65, 66, 67, 68- 

84, 85). Até a metade do romance, as ações são entremeadas com essas reflexões de Amaro, 

conforme as páginas indicadas. De tal forma que a mente de Crioulo é perscrutada em todos 

esses âmbitos da vida; sua consciência se espraia no romance, fazendo emergir os tipos de 

preocupações com as quais um homem livre tem que se haver. Essas preocupações transbordam 

além do limite da mente de um ex-escravo brasileiro típico. De onde vem a inspiração para 

Caminha compor essa personagem com traços um tanto alheios ao que se esperava (tanto por 

conta da ideologia, dominante, como por seus reflexos na história literária brasileira) de um 

ex-escravo negro? 

 

 

 

 

2.1 Civilizados e selvagens: lucro e exploração sob o véu da sexualidade  
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O romance Bom Crioulo é recheado de elementos sádicos, pressupondo sempre 

antagonismos de raças, que nem sempre incluem oposições de classes, como assinalamos há 

pouco. Por exemplo, na página 30, ainda no início, o narrador apresenta o guardião Agostinho, 

um caboclo, nascido no Amazonas.  Ele era um tipo de feitor no navio da Marinha. Pelo fato 

de ele ser carrasco com os outros marinheiros, ao aplicar o castigo por alguma falha, estes riam 

e caçoavam dele pelas suas costas. “Agostinho não compreendia a disciplina sem a chibata”, 

nos conta o narrador sobre o “gozo” sádico do personagem Agostinho.  

No mesmo contexto nos é dado ver a indiferença de “múmias”, que os companheiros 

demonstram em relação ao marinheiro Herculano, que vai sofrer a impiedosa surra de 

Agostinho, por ter praticado onanismo no convés do navio. O narrador enfatiza que ninguém 

se apiedou dele, que tinha uma “amarela cor de terra”. Mas além da “cor outra”, os marinheiros 

podiam não gostar do jeito esquivo que Herculano tinha, pois era tímido e, além de não se 

envolver em “sambas”, também evitava a companhia dos outros. Enquanto o relato segue, 

ficamos sabendo que quem delatou o colega de trabalho ao supervisor foi um terceira classe 

mulatinho, de cor moreno jenipapo. O narrador enfatiza, assim, a cor dos contendores. 

À vista disso, o entrecho é paradigmático, pois só acumula as asperezas entre os iguais, 

que estão mais ou menos classificados pela cor, como se vê, mais uma vez, neste exemplo: o 

Santana (moreno, de nariz acaçapado), que também era gago, alerta “o branco”: “não penses 

que por ser branco há de fazer das suas...”. p. 33. 

  As indicações de cor/raça, ao contrário do que parece apresentar numa leitura menos 

atenta, guardam outras dimensões simbólicas passíveis de serem entendidas à luz de 

correspondências entre um “eu” e um “outro”, podendo muito bem esse “outro” ser, em casos 

específicos, o ideal europeu, como vemos na primeira passagem que retrata a aproximação 

entre Crioulo e Aleixo: 

 

Bom Crioulo esmurrara desapiedadamente um segunda-classe, porque este 

ousara, “sem o seu consentimento”, maltratar o grumete Aleixo, um belo 

marinheirito, muito querido por todos e de quem diziam “coisas”… 

estimava o grumete e tinha certeza de o conquistar inteiramente, como se 

conquista uma mulher formosa, uma terra virgem, um país de outro... 

Estava satisfeitíssimo. p. 37. 

 

No livro O discurso e a cidade45, no ensaio De Cortiço a Cortiço, Antonio Candido (p. 

124), discute a relação entre meio e raça presente no livro O cortiço (1890).   O crítico ressalta 

                                                           
45 CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2010. 
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o modo como Aluísio Azevedo (filho de português, mas que mantinha um pensamento 

antilusitano, como a maioria dos intelectuais do seu entorno) procurou punir, na sua produção 

literária, o arrivista português empedernido (mas com inteligência e com energia 

empreendedora, além dos dotes culturais), que, entretanto, é o responsável pela exploração do 

nativo, que, despojado dessas características e aptidões, “contribuiria”, como um animal de 

carga que teria a vocação para a subalternidade, fornecendo um trampolim para a ascensão do 

estrangeiro. Segundo Candido, o sentimento que intelectuais e artistas, nesse contexto histórico 

específico, manifestavam ou deixavam entrever (no ensaio, ele reporta à obra de Aluísio 

Azevedo) era de amor-desprezo pelos países-matrizes, resultando numa “confusa 

ambivalência”, segundo resume o crítico. 

 Nessa simbiose social, o animal de carga realiza sua vingança absorvendo 

passivamente o explorador no ato sexual. Tal representação está cifrada no romance O cortiço, 

por meio da relação entre João Romão e Rita Baiana. A mulher brasileira (representando a 

atração telúrica) “botaria a perder” o português disciplinado e, portanto, vocacionado para a 

ascensão social. As raízes dessa simbologia na literatura reportam ao romance Iracema, 

personagem feminina que possui os lábios de mel, e que, como Rita Baiana, parece guardar 

algum misterioso segredo de sedução (ideia de perigo e tentação), que “derrubaria” os homens 

estrangeiros, desviando-os de suas rotas de conquistadores (predadores). 

O episódio que trouxemos da obra Bom Crioulo, ora citado, traz embutidas nas suas 

malhas, de alguma forma, as coordenadas da problemática enunciada por Candido, pois aqui 

também o ressentimento relacionado ao estrangeiro é uma força – de atração e repulsa, ao 

mesmo tempo – que mobiliza as ações e as falas das personagens. Entretanto, pode ser que 

algumas das linhas dessas coordenadas saiam do prumo. A base desse ressentimento 

socialmente configurado, segundo Candido, está assentada no tripé concepção de inferioridade 

racial (Brasil mestiço), vontade de melhorá-la, e o contato redentor com a “raça superior” 

(predadora). Vale a pena testar suas bases neste romance. 

Para começar, Aleixo não é propriamente um português, mas como sua procedência é 

do sul do país, tem as características físicas almejadas pela elite nacional coetânea de Adolfo 

Caminha e Aluísio Azevedo, que quer se distanciar de qualquer herança indígena ou negra. 

Sendo assim, os olhos azuis e a pele alva, como a de Aleixo, encarnam esse ideal de um estrato 

do povo brasileiro que quer se identificar com o explorador estrangeiro, por ele se atrai, mas 

também o odeia. Crioulo sente esse desejo por Aleixo, e quer possuí-lo “como uma terra 

virgem, um país outro”. Aqui o paralelo não é conotativo, é praticamente denotativo. 
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Em outra passagem, no capítulo XI, indo já para o final do livro, o pensamento reincide 

nessa alusão: “Era um misto de ódio, de amor e de ciúmes, o que ele experimentava nesse 

momento... Aleixo “era uma terra perdida que ele devia reconquistar fosse como fosse... 

Aleixo era seu, pertencia-lhe de direito, como uma coisa inviolável. ” p.140. A reincidência no 

termo terra (virgem e perdida), adquire, ao ser comparada à força dessa paixão, uma qualidade 

distinta, que precisa ser investigada.  A propósito, a questão remete a um outro país (pela ótica 

de quem fala “terra virgem”), que se extraviou do seu possuidor e este o quer reconquistar. De 

imediato, a ligação que estabelecemos é a de que Aleixo corresponderia ao Brasil (terra 

virgem), conquistado pelos portugueses, que conseguiu sua independência e que precisava ser 

reconquistado: uma visão portuguesa de quem não se conforma de ter perdido a sua colônia. 

Essa, entretanto, seria uma interpretação equivocada, que não se baseia nos elementos formais 

fornecidos pela obra.  Em primeiro lugar, Aleixo (a terra virgem), embora seja brasileiro da 

região sul, está mais associado (na obra) ao elemento europeu, que o põe em situação de 

privilégio no navio onde serve. Em segundo lugar, Amaro, o Bom Crioulo, é o inverso do que 

poderia representar o (re)conquistador português; da mesma forma, ele também não é a figura 

ideal para aportar o caráter brasileiro, pois o romance realça bem que o seu ethos está imbuído 

do “elemento africano”. Mesmo se a premissa apontada por Candido – referindo-se ao modo 

como a obra O Cortiço apreendeu dinâmicas do pensamento intelectual brasileiro coetâneo da 

estética naturalista – não procede em Bom Crioulo. Isso não impede, contudo, que haja 

ressonâncias desse pensamento na obra, uma vez que Crioulo estabelece uma atração pelo 

“elemento branco”, de traços europeus, que é um misto de ódio, de amor e ciúmes. Amaro 

possui “um desejo de amá-lo, de feri-lo e machucá-lo”. Nesse ponto, aproxima-se ao que 

Candido aponta como a atração ambígua pelo estrangeiro colonizador, que nutriram alguns 

escritores brasileiros à época. Em uma sessão destinada a analisar especificamente o capítulo 

11, voltaremos a essa discussão indicando alguma hipótese de interpretação. Por ora, vale a 

pena retomar a análise ainda concernente ao tema. 

Sob o domínio da “comida e do sexo” está implícita a ideia de “devorar”. Seguindo o 

percurso de Amaro (Bom Crioulo), assim que ele parte para uma longa viagem de navio, para 

o Sul, os amigos saudosos e felizes com a sua partida pedem-lhe coisas que o narrador nomeia 

como “impossíveis”, o que numa leitura distanciada podemos dizer que são “bizarras”: 

“Um pedaço de “gringo” assado; uma terça de sangue espanhol; a orelha de um “barriga-

verde”. A passagem adiciona um detalhe a mais “e riam todos no rancho”. Podemos inferir, a 

partir dessa junção de galhofa e vingança ao estrangeiro disfarçada, que há aqui, em Caminha, 

aquilo que circulava nos circuitos intelectuais locais, como lembra Cândido, na já referida 

passagem do estudo de O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo. 
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Bem dentro do seu livro, que tenciona castigar literariamente europeu 

desalmado, desfrutador da terra, e ladrão da herança dos seus naturais, 

estão, repito, essas ambivalências que fazem do nosso patriotismo uma 

espécie de amor – desprezo, uma nostalgia dos países–matrizes e uma 

adoração confusa da mão que pune e explora. (Candido, 2010, 4. 

edição, p. 124.) 

 

  A cena ora referida, de Bom crioulo, continua destilando suas doses de implicância 

revanchista, pois os companheiros de Amaro não só almejavam que ele se realizasse nessa 

primeira viagem, mas também que voltasse mais forte, com a finalidade de “matar galego no 

cais dos Mineiros”. Entretanto, se galegos são os portugueses, que cairiam no “pulso forte de 

Crioulo”, por outro lado, no mesmo contexto, temos a admiração dos marinheiros pelo “vinho 

do Porto”, que ganhariam, caso “caíssem nas graças” do comandante. Portanto, a apreciação 

do produto estrangeiro (o vinho) forma um paralelo invertido com a sua pessoa física, que 

deveria ser “matada e trazida em pedaços para servi-los. Talvez a relação sexual de Amaro com 

Aleixo seja o amálgama que reúne esses dois polos associados ao estrangeiro. 

Em algumas páginas subsequentes, a natureza acolhe toda a potência amorosa que se 

desenvolverá entre Crioulo e Amaro. Essa natureza ganha, muitas vezes, por meio da 

adjetivação do narrador, ares humanísticos: a calmaria possui ar jovial e manifesta bom humor; 

o vento, às vezes, “salmodia como um violoncelo; o mar amacia o mormaço; antecedendo a 

cópula dos amantes, desaba uma tempestade e, após o enlace, amanhece um dia luminoso, de 

sol quente e céu aberto, como que querendo pôr a sua bênção sobre o casal. 

Conforme já assinalamos, o grumete Aleixo (ressalte-se, ainda de menor) incorpora o 

ideal europeu aspirado por um povo ainda refém do seu complexo de inferioridade, típico de 

quem foi colonizado. 

Os traços físicos de Aleixo (tal qual o seu oposto, Crioulo) são repetidos em um mesmo 

capítulo, quase que com as mesmas palavras: 

Um arzinho ingênuo de menino obediente, os olhos muito claros, de um azul 

garço pontilhado, e os lábios grossos extremamente vermelhos. p. 47. 

E vinha-lhe à imaginação o pequeno com seus olhinhos azuis, com o seu 

cabelo alourado, com suas formas rechonchudas, com o seu todo 

provocador. p. 50. 

 

Nos dois trechos, os olhos azuis de Aleixo são o que se destaca. Esse alumbramento da 

massa de marinheiros indica o quanto é um traço ausente na maioria daqueles brasileiros 

naquele contexto. As outras características, como o cabelo alourado e os lábios extremamente 

vermelhos arrematam a composição do tipo físico predileto, almejado por eles: “Era mesmo 
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uma espécie de principezinho entre os camaradas, o “menino bonito” dos oficiais, que o 

chamavam boy”. p. 52. 

Mesmo sendo um brasileiro de Santa Catarina, de pais pescadores pobres (portanto não 

faz parte das classes privilegiadas, senão nem estaria ali no navio), Aleixo é associado ao 

estrangeiro, basta ver o nome que lhe deram (boy), numa época em que não era tão comum 

(internacionalizado) esse tipo de jargão inglês entre nós. 

Diante da irresistível atração que Crioulo sente pelo menino, que o faz querer “devorá-

lo de beijos e esmagá-lo de carícias debaixo do seu corpo (p. 53), ele pensa estar sacrificando 

o grumete, e que, para evitar esse sacrifício ele pensa em substituir o pequeno loiro de ares 

estrangeiros, pelas prostitutas estrangeiras (aí estavam mulheres de todas as nações, francesas, 

inglesas, espanholas... a escolher. p. 51.). Dessa forma, o paradigma correlato à antropofagia 

sexual (devorar, esmagar sexualmente Aleixo), poderia se realizar também em contextos em 

que Bom Crioulo planeja substituir o amante, por aquelas que possuem traços físicos 

semelhantes a ele (embora sejam mulheres), mas que são deveras europeias. 

Ademais, se por um lado Crioulo se sente o “caçador” que captura, subjuga e devora a 

sua presa, por outro, o desejo irreprimível, de natureza animal, o subjuga ao ponto de levá-lo a 

ser escravo da sua “caça”: 

O pequeno, uma criança de quinze anos, abalara toda a sua alma, 

dominando-a, escravizando-a logo, naquele mesmo instante, como 

força magnética de um ímã. p. 47. 

Há, portanto, nessa dinâmica, um processo de reversibilidade, sim, em que o 

escravizado (pela atração sexual amorosa) parece querer “dar o troco” a quem o subjugou 

totalmente, por meio de um prazer que se mistura com vingança (devorar e esmagar). 

Uma vez consumido por essa atração apaixonante, Crioulo vai passando por mudanças 

interessantes, que valem muito a pena pensar em como elas acontecem, e ao que (ou às quais 

outros elementos reunidos na obra) estão relacionados. 

Em primeiro lugar, uma das consequências dessa paixão foi que ele, Crioulo, que 

prezava mais que tudo os companheiros, pois refletia em cada momento se estava sendo leal 

ao sentimento de lealdade e companheirismo, “esquecia todos os seus companheiros, tudo o 

que o cercava, para só pensar no grumete, no “seu bonitinho”... (p. 58).  

 

Ia bem com todos, egoísta na sua felicidade, mas levando a saudade irresistível 

dos que vão embora... (p. 43.) 

Parecia-lhe ouvir ainda, na proa do transporte, como as últimas reminiscências 

de um sonho, a voz dos companheiros abraçando-o. (idem, ibidem). 
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Crioulo desloca, portanto, a primazia que os companheiros de trabalho tinham 

(considerados verdadeiros amigos) por essa paixão “animal” (como diz em algum lugar o 

narrador). Após essa viagem ao Sul, onde conhece Aleixo, Crioulo muda de comportamento 

no trato com a hierarquia de trabalho: “trabalha como besta, de sol a sol, passa noites acordado, 

atura desaforo de todo mudo, sem proveito, sem o menor proveito! O verdadeiro é levar a vida 

“na flauta”46... (p. 45). O fato é que Crioulo deixa de lado o asseio que possuía, a precisão na 

execução das tarefas, sendo irrepreensível, e passa a fazer as tarefas com desleixo, como se 

estivesse boicotando o bom andar da ordem no navio. Consequentemente, todos questionavam 

o que o fizera “perder o negro”, tornando-o “esquecido e indiferente”, atribuíam à cachaça e 

ao tal Aleixo, “o belo marinheiro de olhos azuis (mais uma repetição aqui, dos olhos azuis), 

que embarcara no sul”. (grifo meu em negrito, p. 46.).  

Quando regressou dessa longa viagem ao sul, estava mais forte e viçoso e 

mais homem [...] No tocante à disciplina mudara também um pouco: já 

ninguém lhe via certos escrúpulos de obediência e seriedade, perdera mesmo 

aquele ar, aquela compostura de respeito que o fazia estimado pelos oficiais 

em Villegaignon, e o distinguia da marinhagem insubmissa e desbriada [...] 

 

Aquele caráter dócil e tolerante – característica ressaltada pela instância organizadora 

do livro dando-lhe o título, Bom Crioulo, e que o emoldura, portanto – deixara-o no alto mar 

ou nas terras por onde andara. Agora “tratava com desdém os superiores, abusando se esses lhe 

faziam concessões, maldizendo-os na ausência, achando-os maus e injustos”. (. p. 48.) 

Depois ele conclui sabiamente - “Tolo era quem se matava. Havia de receber seu soldo 

quer trabalhasse, quer não trabalhasse - ... que os pariu” (p. 49). 

Amaro (Bom Crioulo) tem uma lucidez absurda a propósito da inutilidade de sua 

dedicação frente a uma estrutura que não se modificaria, malgrado seus esforços sobre-

humanos de realizar com perfeição as tarefas que lhe eram atribuídas. Entretanto, no jogo de 

forças que compõem o foco narrativo, ele é qualificado de animal, rústico, sem juízo e sem 

controle: “Um pedaço de bruto, aquele Bom Crioulo! Diziam os marinheiros. Um animal 

inteiro era o que ele era! p. 44. Há um jogo de perspectivas assíncronas, por meio das quais ora 

os marinheiros reproduzem preconceitos vigentes, ora os rechaçam; ora Crioulo afirma sua 

humanidade, ora adere à ideologia racista que o diminui e o reduz a um animal. A disposição 

curiosa do anglo narrativo por meio do qual assomam as ideias genéricas e os clichês da época 

                                                           
46 Aqui a expressão de Crioulo assemelha-se à expressão de Satã, desencantado também com os trabalhos oficiais 

“vou levar vida de malandro e vou levar é rasgada”. Em ambos os casos, a frustração advém de uma expectativa 

de inserção no mundo do trabalho, sendo os personagens negros. 
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coloca sob suspeita as tentativas de animalização do ex-escravo. Os juízos estigmatizadores 

sobre Amaro são sempre precedidos, não por mero acaso, por uma observação dos oficiais e 

dos comandantes. 

Segundo Marcos Silva (1982), os ex-escravos eram forçados, por meio dos organismos 

repressivos do Estado, a se engajarem na Marinha de Guerra brasileira. Esses homens pobres, 

sobretudo negros, eram descritos pela oficialidade como “vagabundos”, “desocupados”, 

“malfeitores” e “criminosos”. (P. 21-23). Com todos esses baixos atributos, era de se esperar 

que o salário que eles recebiam seria meramente simbólico. Segundo o autor, a universalização 

do trabalho “livre” (assalariado), ocorrida em 1888, contribuiu ainda mais para o processo de 

acumulação capitalista, 

[...] pois dispensava os empresários de inversões na aquisição de mão-de-

obra, liberando-os para outros fins, possibilitando a acumulação desse capital 

no próprio circuito da produção, através daquela nova forma de exploração 

do trabalho.  (P. 21.). 

 

 Nesse contexto, a Marinha também se beneficiava disso, sobretudo por meio da 

marginalidade que atingia aqueles homens. Portanto, a preço baixo esses homens eram 

engajados, sob o pretexto sórdido de que a sua mão de obra valia muito pouco, pois eram 

homens “perversos, assassinos, portadores das mais diversas taras, insubmissos e desordeiros”. 

É claro que o lucro auferido nesse tipo de operação escoava para as mãos do Estado e das 

classes dominantes. Muitos dos filhos dessas classes dominantes, sobretudo dos cafeicultores, 

foram estudar nas escolas navais, e se tornaram os superiores hierárquicos dos ex-escravos das 

fazendas de café. 

 

  A mentalidade aristocrática da oficialidade da Esquadra não se altera com a 

República. A arma naval continua a ser, lembremo-nos, o principal bastião da 

Monarquia nas Forças Armadas, até anos depois do fim do Império. Exigia-se, 

para ingressar em suas filas, “estirpe” e “raça”; os seus membros provinham, 

no geral, das grandes famílias de proprietários de terra. Muitos tinham sido, 

poucos anos antes, senhores de escravo. A própria Abolição fora rude golpe 

para os plantadores fluminenses de café. Boa parte desta oficialidade provinha 

deste meio que, exasperado pela crise que vivia, aferrava-se mais aos seus 

preconceitos senhoriais. (Maestri Filho 1982, p. 25.). 

 

 Esses homens eram tidos como nobres, e o prestígio que eles detinham frente à 

sociedade, aos intelectuais e ao Estado fazia com que ideologicamente o seu trabalho na 

Marinha fosse considerado o mais elevado e honroso, pois, segundo defendia a mentalidade 

aristocrática, esses homens tinham “amor pela pátria”, e vocação ilustre para o serviço nas 
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Forças Armadas. Ao mesmo tempo, Gilberto Freyre (apud Silva) assim definiu os marinheiros: 

“rapazes – quase todos negros e mulatos – para quem o serviço militar era simples meio de 

vida”. Com total desprezo pelos que dependem do trabalho para a própria sobrevivência, o 

mesmo intelectual forneceu o álibi, que serviu aos oficiais superiores da Marinha para justificar 

o castigo da chibata (que desencadeou a Revolta), pois, segundo esse raciocínio, no seu 

conjunto, “a população negra estava habituada aos castigos, tanto pela recente experiência 

escrava, quanto por hábitos herdados de suas comunidades africanas de origem”. (Silva 1982, 

p. 23.). 

Após essa digressão elucidativa de fatos históricos referentes ao engajamento de 

marinheiros pobres e ricos, voltemos à obra com o olhar calibrado, a fim de mensurar o quanto 

o julgamento dos pobres, feito pelos ricos, é permeado por essa disputa econômica e política. 

 

Ninguém a bordo o excedia na procura dos logaritmos. Calculava d’olhos 

fechados, os senos e cossenos acudiam-lhe à ponta do lápis de um modo 

admirável. Era, invariavelmente, o primeiro que achava a hora meridiana. 

Tornara-se conhecido logo ao sair da escola pelo seu entranhado amor às 

matemáticas e à vida naval. Como guarda-marinha deixava-se ficar a bordo 

nos dias de folga, somente “para não perder o hábito”. Inimigo de terra, preferia 

o farniente de seu camarote, ali ao pé dos livros e das fotografias marítimas, ao 

movimento esterilizador e absorvente dos cafés e dos teatros. P. 27. 

 

Essa passagem, já no início da obra, aponta para a vocação nobre dos superiores do 

navio, que se distingue da maruja analfabeta, apresentada nos parágrafos imediatamente 

anteriores. Fica evidente que o tenente tem “amor à vida naval”, enquanto os marinheiros estão 

ali por um único motivo, a sobrevivência47. Eles estão sempre cansados da vida no mar, do 

cheiro nauseabundo dos porões, dos enjoos, das doenças, da fome; sentem saudades das suas 

famílias e do (a) s amantes. 

Por fim apareceu o comandante abotoando a luva branca de camurça, 

teso na sua farda nova, o ar autoritário, solta a espada num abandono 

                                                           
             47 A passagem abaixo contradiz o que afirmava a ideologia que estigmatizava o marinheiro de baixa patente, pois 

Crioulo, apesar de toda a revolta pelos maus tratos, tinha altas aspirações. Assim, é o trabalho degradante que o 

faz odiar aquilo que a princípio era apreciado. 

             “Invejava os que andavam no alto-mar, longe de terra, bordejando à solta por esses mundos de Deus. Como devia 

de ser bom para a alma e para o corpo ao ar livre que se respira lá fora, sobre as águas!... 

Divertia-se a construir pequenas embarcações de madeira imitando navios de guerra com flâmula no tope 

do mastro e portinholas, cruzadores em miniatura, iatezinhos, tudo à ponta de canivete e com a paciência 

tenaz de um arquiteto. ” p. 41. 
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elegante, as dragonas tremulando sobre os ombros em cachos de ouro, 

todo ele comunicando respeito. 

 

Era homem robusto de feições e presença nobre, olhar enérgico, muito 

moreno, desse moreno carregado, cor de bronze, que o sol imprime nos 

homens do mar, bigode largo e compacto, levemente grisalho, com 

uma ponta de arrogância convencional.  

 

Silêncio absoluto nas fileiras da marinhagem. Cada olhar tinha um 

brilho especial de indiscreta curiosidade. Um frêmito de instintiva 

covardia, como uma corrente elétrica, vinha à face de toda aquela 

gente abespinhada ali assim perante um só homem, cuja palavra 

trazia sempre o cunho áspero da disciplina. Era um respeito 

profundo chegando às raias da subserviência animal que se agacha 

para receber o castigo, justo ou injusto, seja ele qual for. 

— Os presos ..., fez o comandante, sem se alterar, dando um puxão na 

manga da farda. p. 28. 

 

Nesse trecho, percebe-se que a descrição redutora dos marinheiros fica entremeada pela 

apresentação descritiva do oficial e da ordem deste dirigida aos empregados. O véu ideológico 

aristocrático começa em um parágrafo e se estende até a ordem do chefe, adiada por uma 

suspensão na qual se apresenta a subserviência dos subalternos. A suspensão é coberta, ela 

também, por esse véu, daí que a figuração dos marinheiros é envolvida por esse véu. Exemplos 

como esses vão se repetir na obra. 

— Vamos, vamos!... 

Seguiram-se as outras chibatadas implacáveis, brutais como cáusticos 

de fogo, caindo uma a uma, dolorosamente, no corpo franzino do 

marinheiro. 

Ele não teve jeito senão suportá-las todas, uma a uma, porque de nada 

lhe serviam os gritos, as súplicas e as lágrimas... 

  — Hei de corrigi-los, bradava o comandante, aceso em súbita 

cólera, mal-humorado sob a luz ardentíssima do meio dia tropical. 

— Hei de corrigi-los: corja! 

Nenhum   frêmito   de   comoção   na   marinhagem, testemunha   

habitual daquelas cenas que já não logravam produzir efeitos 

sentimentais, como se fora a reprodução banal de um quadro 

muito visto. 

Começava a cair uma aragenzinha leve, tão leve que apenas 

atenuava a força cáustica do sol, inflando as velas quase 

imperceptivelmente. 

O tenente, um pouco animado agora com a viração que precede os 

ventos largos, tomava notas num pequeno caderno, ansioso por 

chamar a gente aos “braços”. (P. 34-35.) 
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                 Novamente, a representação da indiferença e da falta de solidariedade da maruja é 

intercalada com as ordens de um oficial empedernido. A representação “distorcida” dos 

marinheiros, mais uma vez, é feita sob o verniz ideológico da “aristocracia”. Verdade é que 

eram sucessivos os castigos corporais aplicados aos marinheiros, e podemos até ser levados a 

pensar que essa rotina poderia anestesiar a indignação dos marinheiros, mas a Revolta da 

Chibata ocorreu, anos mais tarde, justamente por essa indignação coletiva. 

 

 Os marinheiros também julgam Crioulo com palavras coadas pela ideologia reinante. 

Posto que esses homens humildes, tal qual Crioulo, absorvessem o estigma social, também 

lutavam contra ele. É como se houvesse uma clivagem interna nesses homens pobres. Já os 

“aristocratas do mar” são planos, só é possível enxergar um lado deles, o lado caricatural. 

O próprio comandante já sabia daquela amizade escandalosa com 

o pequeno. Fingia-se indiferente, como se nada soubesse, mas 

conhecia-se lhe no olhar certa prevenção de quem deseja 

surpreender em flagrante... 

Os oficiais comentavam baixinho o fato e muitas vezes riam 

maliciosamente na praça d’armas entre copos e limonadas. 

Tudo isso, porém, não passava de suspeitas, e Bom-Crioulo, com o seu 

todo abrutalhado, uma grande pinta de sangue no olho esquerdo, o rosto 

largo de um prognatismo evidente, não se incomodava com o juízo 

dos outros. — Não lho dissessem na cara, porque então o negócio era 

feio... A chibata fizera-se para o marinheiro: apanhava até morrer, 

como um animal teimoso, mas havia de mostrar o que é ser 

homem! p. 46. 

 

Aqui é bem evidente a concepção determinista, apoiada em dados físicos, como, por 

exemplo, os ossos, formato de rosto de um negro (prognatismo evidente – o termo se aproxima 

do científico). Além do mais, a frase atribuída a Crioulo – numa mescla do que eles 

“comentavam maliciosamente, baixinho” – referenda a ideologia que amparava e justificava 

os castigos, uma vez que “os próprios negros até gostavam de apanhar para afirmar sua 

masculinidade”. O exemplo é bastante paradigmático, no sentido de os oficiais esparramarem 

o seu veneno ideológico nas falas das personagens rebaixadas socialmente.  

 

Durante meses viveu ele uma vida calma, escrupulosamente pautada, 

rigorosamente metódica, cumprindo seus deveres a bordo, vindo à terra duas 

vezes por semana em companhia de Aleixo, sem dar motivo a castigos ou 

recriminações. Até os oficiais estranhavam-lhe o procedimento, 

admiravam-lhe os modos. — “Isso é coisa passageira, insinuava o tenente 

Souza. Breve temo-lo aqui, bêbedo e medonho. Sempre o conheci refratário 

a toda norma de viver. Hoje manso como um cordeiro, amanhã tempestuoso 

como uma fera. Cousas de caráter africano...” p. 77. 
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Esse outro exemplo não foge à regra: No início do parágrafo, embora seja uma 

enunciação do narrador, parece já haver a dicção dos oficiais, que se confirmará linhas adiante, 

com a redundante concepção reducionista de Crioulo: ou ele é um cordeiro ou uma fera, traço 

que eles atribuem ao africano (genérico). Na tentativa de colocarem Amaro numa caixinha 

caricatural, são eles que se tornam caricaturais, por causa desses comportamentos e 

pensamentos sempre previsíveis. 

O oficial do quarto passeando, passeando, escutava-o enternecido, cheio de 

contemplação por aquela gente pobre sem lar nem família, que morria cantando, 

longe de todo o carinho, às vezes longe da pátria, onde quer que o destino os 

conduzisse.  

Aquelas cantigas rudes assim improvisadas, quase sem metro e sem rima, 

tinham, contudo, o sabor penetrante de frutos natais e o misterioso encanto 

de confissões ingênuas.... Fazia bem ouvi-las, como que o coração se dilatava 

numa hipertrofia de saudade terna e consoladora. Deixá-los cantar, os pobres 

marinheiros, deixá-los esquecer a vida incerta que levam — deixá-los 

cantar!... geme a viola, soluça uma alma em cada bordão; ressoam cantares em 

desafio no silêncio infinito da noite clara... 

O tempo voa, ninguém se apercebe das horas, ninguém se lembra de dormir, de 

fechar os olhos à paisagem translúcida e fria do luar tropical varrida pelo vento 

sul. Misterioso instrumento essa viola, que fazia esquecer as agruras da vida, 

embriagando a alma, tonificando o espírito! 

Bom-Crioulo não tomou parte no folguedo. — Estava cansado de ouvir cantigas: 

fora-se o tempo em que também gostava de fazer seu pé-de-alferes, dançando o 

baião, fazendo rir a rapaziada.  

E quando a sineta de proa badalou nove horas, viram-no passar esgueirando-

se felinamente, sobraçando a maca. Ia depressa, furtando-se à vista dos 

outros, mudo, impenetrável, sombrio.... Embarafustou pela escotilha, 

escadas abaixo, e sumiu-se na coberta. 

Que iria ele fazer? Algum crime? Alguma traição? — Nada: Bom-Crioulo 

tratava de se agasalhar como qualquer mortal, o mais comodamente possível. — 

Lá em cima fazia um arzinho de gelo, caramba! A coberta sempre era um pouco 

mais quente. O seguro morreu de velho... p. 60. 

 

O trecho acima difere um pouco dos demais, pois, neste, o ponto de vista contemplativo 

(como um plano geral, distanciado do objeto, mas fornecendo um panorama) esforça-se para 

ter algum tipo de compaixão pelos marinheiros, o que resulta em mero paternalismo. Primeiro, 

esboça-se um elogio à arte negra, mas acaba descambando para a desvalorização e o 

desmerecimento da expressão deles, pois, segundo o comandante, tal música não tem uma 

organização, como a música apresentada nos salões cariocas (No entanto, algum padrão, algum 

sistema ela tinha, mesmo que não correspondesse ao que se conhecia ali). Mesmo assim, para 

ele, a música possui algo místico, que chega a enternecê-lo e emocioná-lo. O que demonstra 

mais uma vez a concepção da irracionalidade negra, em todos os âmbitos. 
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A música cumpre o papel de apaziguar as energias de descontentamento e revolta. Por 

isso o comandante permite a continuidade dessa atividade “lúdica”, quase “ociosa”, mas, nesse 

caso, ela tem a função de “desarmar”. Se bem que, por outro lado, ela dá energias para os 

trabalhadores esgotados continuarem sobrevivendo em meio a tanto sofrimento. 

Por último, a cena fecha-se em Amaro, lépido como um felino, procurando alguma 

escapatória. Lança-se um suspense (Que iria ele fazer? Algum crime? Alguma traição?), mas 

ao contrário de um romance popular, o mistério se resolve rapidamente, quebrando a 

expectativa do leitor ávido por emoções. Veremos como há outros momentos em que a obra 

Bom Crioulo decepciona a expectativa do leitor dezenovista. 

Até aqui vimos como o verniz ideológico racista aliado às personagens do alto escalão 

da Marinha cobriu tanto a apresentação dos marinheiros, em bloco, quanto a de Amaro, 

achatando as complexidades do caráter deles. Agora veremos um contraponto enriquecedor 

que a obra traz. 

Um lenda obscura e vaga levantara-se em torno do seu nome, transformando-

o numa espécie de Gilles de Rais menos pavoroso que o da crônica, cheio de 

indiferença pelo sexo feminino, e cujo ideal genésico ele ia rebuscar na própria 

adolescência masculina, entre os de sua classe. 

Calúnia, talvez, insinuações de mau gosto. 

Os marinheiros narravam entre si, por noites de luar e calmaria, quando não 

tinham que fazer, lendas e histórias muitas vezes forjadas ali mesmo no fio 

da conversa... 

O comandante, diziam, não gostava de saias, era homem de gênio 

esquisito, sem entusiasmo pela mulher, preferindo viver a seu modo, lá 

com a sua gente, com os seus marinheiros... 

E havia sempre uma dissimulação respeitosa, um pigarrear malicioso, 

quando se falava no comandante. 

Fosse como fosse, ninguém o desrespeitava, todos o queriam assim mesmo 

cheio de mistério, com o seu belo porte de fidalgo, manso às vezes, 

disciplinador intransigente, modelo dos oficiais. p. 108. 

 

O manto ideológico é desvelado, se invertermos as coordenadas dessa operação. No 

entrecho, a apresentação do comandante se arma a partir da mescla de um olhar objetivo do 

narrador e de uma perspectiva subjetivamente irônica dos marinheiros. Estes estão amparados 

pela autoridade daquele. Aparecem umas reticências na fala do narrador, como se ele fosse um 

dos marinheiros ali presentes, observando a cena que se descortina. Em seguida, as conjecturas 

dos marinheiros não são introduzidas por um travessão, o que indicaria a fala de uma 

personagem, cedida pelo narrador. Ao contrário, a fusão faz parecer que o narrador e os 

marinheiros comungam da mesma ideia, por isso unem as suas vozes. A frase é continuada por 
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outras reticências, e, no parágrafo seguinte, supostamente o narrador volta ao seu posto. Mas 

a fronteira entre as vozes continua indistinta. O “fidalgo” se assemelha a um militar francês, 

companheiro de Joana D’arc contra os ingleses, e que fora acusado de assassinato, pacto com 

o diabo e sodomia. A comparação não é lisonjeira para o comandante, mas a objetividade do 

narrador é impassível com ele. Os marinheiros o respeitam, mas é uma reverência falsa. Aqui 

eles encontram espaço para satirizar seus superiores, com a anuência do narrador. 

Quanto ao guardião Agostinho, um tipo de intermediário, que cumpria as ordens dos 

oficiais – correspondendo a um feitor dos cafezais – os marinheiros repetem a dose de ironia e 

sarcasmo contra ele: 

E tinha sempre esta frase na ponta da língua: — Navio de guerra sem chibata é 

pior que escuna mercante... 

Por isso os companheiros não o estimavam muito; pelo contrário, evitavam 

a sua presença, procurando intrigá-lo com o mestre e com os outros 

inferiores.  O guardião Agostinho, sim, que era homem valente, capaz de 

comandar um quarto... 

E riam às escondidas, praguejando contra “o burro do Agostinho, que nem 

ao menos tinha jeito para capitão de proa...” 

Ele ali se achava também, no seu posto, à espera de um sinal para descarregar a 

chibata, implacavelmente, sobre a vítima. Sentia um prazer especial naquilo, 

que diabo! Cada qual tem a sua mania... 

— Vinte e Cinco..., ordenou o comandante. 

—   Tira a camisa?  Quis logo saber Agostinho radiante, cheio de 

Satisfação, vergando o junco para experimentar-lhe a flexibilidade. 

— Não, não: com a camisa... (p. 31.). 

 

 

Enquanto as falas de Agostinho são demarcadas e isoladas pelo travessão, as falas e as 

ações dos marinheiros se misturam com a autoridade da fala do narrador. Na primeira 

ocorrência (grifada acima), a ironia, cheia de sarcasmo, vem no mesmo parágrafo da 

manifestação do narrador, e termina com reticências. Uma ressalva a ser feita: há um trecho 

em que os pensamentos sádicos de Agostinho (ao contrário de suas falas) não são isolados pelo 

narrador, mas ele os aproveita em registro de discurso indireto livre, cuja função é, nesse 

contexto, matizar o conflito interior do castigador, fazê-lo interrogar a natureza daquele prazer, 

embora ele procure justificar, jogando a culpa (cada qual tem a sua mania) para todos os tipos 

de desvios e taras que há na sociedade. 
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No feixe de perspectivas que o romance traz nota-se ainda uma posição pendular na 

ótica de Bom Crioulo, amalgamada com o narrador. 

 

Do transporte em que fizera sua primeira viagem passou a servir num cruzador 

chegadinho da Europa. Aí a vida não lhe ocorreu muito calma. O comandante, 

um Varela, capitão-de-mar-e-guerra, severo e inflexível como nenhum 

outro oficial do seu tempo, homem que não ria nunca, chamou-o a conta um 

belo dia, e quase o deixou sem fala, simplesmente porque Bom-Crioulo dera 

com um remo na cabeça de outro marinheiro por uma questiúncula de ofício. Tal 

foi o seu primeiro castigo depois de quatro anos de serviço. Profundamente 

magoado, concentrou-se para reaparecer mandrião e insubmisso, cheio de 

ressentimento, não se importando, como dantes, com os seus deveres, 

trabalhando “por honra da firma” sem vexame nem sacrifício. — “Tolo era 

quem se matava. Havia de receber seu soldo quer trabalhasse, quer não 

trabalhasse. — ... que os pariu!” 

E ia se fazendo esquerdo, cuidando mais de seus interesses que de outra cousa, 

passando um mês no hospital e outro mês a bordo, ou em terra, com licença. P. 

49. 

 

 A passagem exemplifica a origem do rancor de Amaro para com o comandante Varela. 

Mas o boicote de Amaro ao bom andar do trabalho no navio prejudicaria muito mais “gente” 

que o simples comandante. A compactuação do narrador se dá a ver na materialidade do texto: 

com a expressão “um Varela”, o narrador parece tomar as dores de Amaro, ao mesmo tempo 

que a indistinção entre “onde começa” e “onde termina” a frase de Crioulo se faz notar pelo 

modo como tal frase fica embutida no parágrafo: com aspas ou sem elas. 

Bom-Crioulo, porém, nunca o estimara verdadeiramente: olhava-o com 

certa desconfiança, não podia se acostumar àquela voz untuosa, àquele 

derretido aspecto protetoral que ele sabia fingir nos momentos de bom 

humor. Evitava-o como se evita um inimigo irreconciliável. Por quê? Ele 

próprio, Bom-Crioulo, ignorava. Repugnância instintiva, natural antipatia 

— forças opostas que se repelem... 

 

— Esse homem nasceu para me fazer mal, pensava o negro supersticiosamente. 

Metido em ferros no mesmo dia do “rolo”, a imagem do comandante brilhou 

na caligem de sua embriaguez e o perseguiu toda a noite sem trégua, sem o 

deixar um instante, ora terrível, ameaçadora, implacável, outras vezes, 

doce, meiga e complacente... p. 109. 

 

 A perspectiva de Crioulo começa a oscilar a favor dos oficiais, conforme ele vislumbre 

algum benefício, alguma esperança de um tratamento melhor, algum sinal de promoção 

salarial. Nessas circunstâncias ele não ironiza nem zomba da homossexualidade enrustida dos 
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seus superiores, e até forja uma justificativa para o “desvio” deles. Em resumo, coloca-os no 

altar. 

Tinha um forte desejo ainda: suspirava por embarcar em certo navio, cujo 

comandante, um fidalgo, dizia-se amigo de todo marinheiro robusto; excelente 

educador da mocidade, perfeito cavalheiro no trato ameno e severo. 

Bom-Crioulo conhecia-o de vista somente e ficara simpatizando imensamente 

com ele. Demais, o comandante Albuquerque recompensava os serviços de sua 

gente, não se negava a promover os seus afeiçoados. Isso de se dizer que 

preferia um sexo a outro nas relações amorosas podia ser uma calúnia como 

tantas que inventam por aí... 

Ele, Bom-Crioulo, não tinha nada que ver com isso48. Era uma questão à 

parte, que diabo! Ninguém está livre de um vício. p. 44-45. 

 

 À vista disso, o jogo de perspectivas indica também uma negociação de interesses 

materiais, além das já elucidadas relações ideológicas, em que o narrador se decide sempre por 

conspurcar a ideologia vigente por meio da intromissão da ótica dos superiores na hierarquia 

da Marinha.  Aqui, Crioulo defende o comandante, que, além de castigar menos, oferecia 

recompensas a quem se destacasse, diferentemente dos outros. O narrador acompanha Crioulo 

e lhe dá anuência. 

 Páginas adiante, não tendo suas expectativas atendidas, Crioulo – sem a intromissão do 

ângulo observador dos superiores, e tendo apenas o narrador como aliado – destila seu veneno 

contra todos os oficiais, contumazes e cruéis.  

O capítulo VII se abre justamente com o contraponto de Crioulo, em relação ao 

enquadramento ideológico em que seus superiores o alocam: 

Bom-Crioulo não estava satisfeito no couraçado, naquela formidável prisão de 

aço, que lhe consumia o tempo, e cuja disciplina — um horror de trabalho — 

privava-o de ir à terra hoje sim, amanhã não, como nos outros navios, Ah! Mil 

vezes a corveta. Mil vezes! Ao menos tinha-se liberdade. Separado agora de 

Aleixo, vivendo no meio de toda gente desconhecida e sem amor, lembrava-

se, com tristeza, da bela vida que passara em companhia do grumete: um ano 

quase de sossego e felicidade!... Era bem certo o ditado: não há bem que sempre 

dure... 

Enchia-se ódio contra os superiores: — Uma cáfila! Todos a mesma cousa; 

faziam do pobre marinheiro um burro.... Ninguém os entendia. p. 95. 

 

 Fechando esse longo parêntesis, no qual vimos a complexidade dos ângulos narrativos 

que a obra compila, inferimos que, ao mesmo tempo que se evidencia a sofisticada inteligência 

                                                           
48 Os grifos meus em itálico são indicativos de uma mescla entre a primeira voz e a terceira, ou seja, entre o 

narrador e Crioulo, pois ela gera uma ambiguidade pelo fato de esse “ele”, tal qual empregado nesses tipos de 

expressões, pode também ser um modo de falar de certo falante de uma certa época em certa localidade no Brasil. 
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de Amaro, pelo modo como percebia a realidade à sua volta, um movimento de outras vozes 

em competição tenta diluir essa capacidade elucidativa que ele tem, apelidando-o de animal ou 

comparando-o a bichos, em diversas situações em que ocorrem esses mesmos saltos de 

compreensão. 

 A obra de Caminha cria, assim, um caleidoscópio de pontos de vista, cujo rendimento 

literário extrapola muitos outros romances contemporâneos de Bom Crioulo (1895), no sentido 

de apreensão de uma matéria social complexa (homossexualidade, racismo e mais-valia) sem 

reducionismos ou complacências, conforme exige a prosa séria. Esse caráter instável do 

romance é típico da temporalidade do gênero que suplantou a épica, a era burguesa, o tempo 

presente, em que se colhem as ambiguidades da realidade no calor da hora. Para referendar o 

que afirmamos, retomamos o pensador e filósofo russo Mikhail Bakhtin. 

Para Bakhtin49 (2010), 6. ed., o romance, enquanto gênero, é o oposto da épica, uma 

vez que ele quebra necessariamente a distância hierárquica que define o gênero épico. No que 

tange ao romance que estamos analisando, embora necessite de muitas mediações em 

comparação ao gênero eminentemente europeu, acho interessante recuperar o que Bakhtin fala 

sobre o romance e sobre a sua constituição (uma definição que, embora seja genérica, aponta 

para um princípio, que é passível de ser discutido em Bom Crioulo). 

Diz o teórico: 

O romance tem uma problemática nova e específica; seus traços 

distintivos são a reinterpretação e a reinvenção permanente. O centro 

da dinâmica da percepção e da justificativa do passado é transferido 

para o futuro (Bakhtin, 2010, p. 420.). 

 

Diferente do gênero épico, onde se tem um passado fechado, em que narrador e 

personagens possuem objetivos e saberes bem definidos, “o romance especula sobre as 

categorias da ignorância”, em suma, tudo é discutível e inacabado. O romance, inserido no 

presente, está sempre em pesquisa. Portanto, as concepções de mundo que o narrador ou a 

personagem trazem estão em questionamento. Sendo assim, as inconstâncias que o romance de 

Caminha aporta estão em consonância com essa proximidade da realidade, do presente (por 

oposição à épica, gênero que o romance veio substituir em certo momento histórico). O 

romance é composto de formas sociais, históricas, religiosas, do pensamento, etc., advindas 

dessa realidade. A soma desse material recolhido da realidade, em uma proximidade ao/com o 

                                                           
49 Epos e Romance. In: Questões de literatura e estética. São Paulo: Hugitec, 2010, 6. ed. 
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presente, favorece, portanto, pontos antagônicos de pensamentos e concepções de mundo, 

dando essa característica de vivacidade ao gênero. 

Nesse romance oitocentista brasileiro, analisado aqui, a reunião de materiais díspares, 

ou, então, as inconstâncias e ambiguidades dos traços distintivos das personagens principais 

ganham uma estridência muito pronunciada, assinalando o parentesco com a matriz seminal do 

gênero, conforme caracteriza Bakhtin. Comecemos pelas mudanças quase bruscas nas atitudes 

e pensamentos das personagens. Na mesma direção de Crioulo, Aleixo também se 

metamorfoseia rapidamente no seio da paixão amorosa. Ele “foi perdendo o acanhamento, a 

primitiva timidez” e tornou-se “lesto e vivo”. Mas a “metamorfose” de Amaro é de outra 

ordem, ele direciona a ousadia para desafiar a hierarquia e bagunçar o bom andamento do 

trabalho. 

Em segundo lugar, vejamos a hibridização dos materiais de tradição clássica, 

lembrando que o próprio gênero romance enseja o amálgama de materiais distintos colhidos 

da realidade presente. 

 Percebe-se que, em torno do núcleo amoroso de Bom Crioulo, Caminha aporta 

elementos bíblicos tangenciando esse enlace (que, na perspectiva bíblica, é profano), por meio 

de elementos do Antigo Testamento, como os salmos (os ventos salmodiam, antecedendo uma 

tempestade no mar), ou o episódio da chuva de fogo que destruiu Sodoma e Gomorra 

(“chovesse ou caísse fogo em brasa do céu, ninguém lhe tirava da imaginação o petiz”). Mas 

também, num polo oposto, insere elementos da sociabilidade grega (considerada pagã pelos 

cristãos), quando qualifica o desejo de Crioulo: “desejo de macho torturado pela carnalidade 

grega”. São dois polos que se encontram, sem necessariamente haver uma oposição, aqui, mas 

estão a serviço de mostrar a força do desejo e a carga de transgressão que, talvez, possa até 

mesmo intensificar esse desejo capaz de afrouxar a disciplina e o zelo no trabalho. Em vez de 

ser uma força animal instintiva puramente, a transformação de Crioulo mostra-se sobretudo 

intelectiva, no sentido de compreender a insignificância de seus empenhos para conseguir um 

posto melhor no navio.  

Aquela pobre gente sem lar nem família, que morria cantando, longe de todo o 

carinho, às vezes longe da pátria, onde quer que o destino os conduzisse. 

Aquelas cantigas assim rudes, assim improvisadas, quase sem metro e sem 

rima, tinham, contudo, o sabor penetrante de frutos natais e o misericordioso 

encanto das confissões ingênuas. Fazia bem ouvi-las, como que o coração se 

dilatava numa hipertrofia de saudade terna e consoladora. 

Deixá-los cantar, os pobres marinheiros, deixá-los esquecer a vida incerta que 

levam – deixá-los cantar! 
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[...] Bom Crioulo não tomou parte no folguedo. – Estava cansado de ouvir 

cantiga: fora-se o tempo em que também gostava de fazer seu pé-de-alferes, 

dançando o baião, fazendo rir a rapaziada.  (p. 60.)  

 

Esse episódio (já discutido neste capítulo, mas, agora, com ênfase em outros aspectos) 

se interpõe entre as investidas de Crioulo a Aleixo e sua realização logo mais adiante. Assim, 

há uma intercalação, como se fosse uma pausa em meio à temática amorosa, onde se insere um 

tema coletivo, referente às condições de vida dos trabalhadores do mar, sendo, portanto, um 

traço adjetivo épico. Esse parêntesis no meio da história de sedução aponta para uma questão 

importante: a arte (a música, nesse contexto) pode ser um meio de refrigério ou de alienação 

das condições objetivas da existência. O oficial passeia pelo navio e escuta as cantorias 

enternecido e contemplativo, tendo ciência da miséria e da falta de perspectiva dos pobres. O 

narrador diz que o coração dele se dilatava de ternura, ao mesmo tempo, ele sabe que aquilo é 

como o sucedâneo para que os subalternos esqueçam a vida triste que levam. Uma questão 

interessante que se levanta é:  em que medida o cinismo do oficial é parte integrante da 

autoconsciência crítica da obra ou se constitui à sua revelia? A passagem constitui-se um ponto 

nevrálgico para o nosso recorte temático (o corpo marginalizado no trabalho e na fruição). 

Recuamos um pouco na leitura para enxergarmos melhor o que se desenha ali. O antes e o 

depois dos festejos são emoldurados por descrições relacionadas às degradantes condições de 

trabalho no navio. Essa insistente repetição (da extenuante faina) muito próxima uma da outra 

– só separada pela música e pelas danças – na economia da obra é um dado estrutural que põe 

em relevo duas revelações: a primeira, o cinismo do oficial é colocado na berlinda, pois o 

contraste rebarbativo (o emolduramento dos marinheiros) o denuncia. Segundo, na organização 

dessa matéria está cifrada, na obra, uma condição histórica, qual seja, nos primeiros anos da 

República as atividades dos negros (samba, capoeira) eram proibidas pelo Estado, que temia a 

reunião (lúdica) dos negros marginalizados, tanto no sentido de uma possível revolta 

organizada por eles, como também no sentido de perder a exploração da energia dos seus 

corpos para o trabalho rígido: a energia necessária para a extração da mais-valia, segundo 

Borges Salvadori (1990). Uma vez posta a ironia em relevo contrastivo, a instância 

organizadora da obra dá a ver a amplitude da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, 

por meio da figuração dos corpos no trabalho e na fruição. 

De qualquer maneira, Amaro/Bom Crioulo, ciente da sua condição, não se deixa levar 

por esse gozo efêmero, lenitivo para as tristezas dos seus camaradas. Mais uma vez, a 

personagem demonstra uma consciência adiantada em relação aos demais marinheiros, e é 

possível pensar que, enquanto personagem fictício, Crioulo desenvolve um grau de lucidez 

capaz de ultrapassar, no plano real, até mesmo o de intelectuais daquela época, em cujo rol se 
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encontra o escritor Adolfo Caminha. Portanto, a forma objetiva, nesse romance, ultrapassa a 

consciência do escritor, em alguns momentos, como esse. 

 

 

 

2.2. O capítulo XI- Trabalho, vingança e um retrato do Imperador 

Mas mesmo assim 

Ainda guardo o direito 

De algum antepassado da cor 

Brigar sutilmente por respeito (Elza Soares, A carne) 

 

O penúltimo capítulo do romance se mostra fundamental para a compreensão do 

conjunto da obra, no sentido de entender seus princípios organizativos, que elucidam dinâmicas 

sociais em curso. 

O primeiro parágrafo com que se abre esse capítulo traz a conclusão final de Bom 

Crioulo sobre “o bem servir”, cumprindo as atribuições de um bom cidadão: “isso de a gente 

pensar na vida, sacrificar-se, proceder bem, não vale nada, é uma grande tolice, uma grande 

asneira. ” p. 139. Lembremos que, ao longo do romance, o protagonista vai e volta nessas 

reflexões sobre o comportamento virtuoso em sociedade e sobre o desempenho idôneo no 

trabalho. A cada falha de Aleixo50, pondo em dúvida seu compromisso e amor por Amaro, este 

retrocede em seu compromisso com a sociedade, notadamente no âmbito da sua produção 

material. 

Assim sendo, a instabilidade homoerótica entre dois marinheiros se configura como um 

movimento oscilante de gangorra que acaba sistematizada e transformada em regra ao longo 

do romance. Evidentemente essas vicissitudes do casal, com obstáculos se interpondo entre 

eles, estiolando a relação, remete ao estilo romântico, com que, diga-se de passagem, o romance 

de Caminha acaba flertando, mas de maneira “invertida”, se poderia dizer, debochado, da 

homofobia vigente. Suspendendo um pouco esse aspecto e voltando a ele mais adiante, 

                                                           
50 Contudo, é preciso ressaltar uma exceção a esse procedimento: no início do romance entre os dois marinheiros 

principais, é justamente a realização amorosa que faz com que Crioulo se torne mais displicente e desinteressado 

no trabalho. Afora esse momento, em todos os outros o desinteresse provém do fato de não ser contemplado no 

amor, como imaginara. 
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recupero outros aspectos do romance, que dialogam com o romantismo, mas como um espelho 

invertido. A fim de referendar essa premissa, faz-se necessário recuperar os elementos 

essenciais recorrentes na prosa romântica, que satisfaziam o público leitor daquela época. 

Primeiramente destaco a presença de um par romântico jovem como protagonista, como se vê 

em A moreninha (1844), de Joaquim Manuel de Macedo, Senhora (1875) e A pata da gazela 

(1870), ambos de José de Alencar. Obviamente, a juventude abastada retratada nesses 

romances não é atingida diretamente pelos embates de classes, pois, geralmente, eles herdam 

as fortunas dos pais. Nesse sentido, há espaço para a expansão do idealismo romântico, que 

traz na esteira a objetificação do corpo feminino: 

Na passagem a seguir – retirada das páginas do considerado primeiro romance brasileiro 

– todas as qualidades da moça Carolina estão a serviço do prazer daquele que a corteja, 

Augusto: 

Segundo ele, a interessante Moreninha é, na verdade, travessa, mas a cada 

travessura ajunta tanta graça, que tudo se lhe perdoa. D. Carolina é o prazer 

em ebulição; se é inquieta e buliçosa, está em sê-lo a sua maior graça; aquele 

rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho, ligeiro como abelha, 

perderia metade do que vale, se não estivesse em contínua agitação. 

(MACEDO; 1944; p. 109. 

 

Cabe ao conquistador perdoar o que não o agrada na moça cortejada. De modo análogo, 

no romance A pata da gazela (1870) há uma exigência para que a mulher seja perfeita, tal qual 

uma estátua grega, e cabe aos homens aplicarem o selo de aprovação. No romance em questão, 

o detalhe de um simples pé pode estigmatizar a imagem da mulher, a ponto de inibir a sua 

socialização. No romance Senhora (1875), além da beleza, a protagonista detém outro atributo 

que faz os pretendentes objetificá-la, o dinheiro. 

 Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como o prêmio da 

vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou a situação em 

que se achava, e os perigos que a ameaçavam. 

Daí provinha talvez a expressão cheia de desdém e um certo ar provocador, que 

eriçavam a sua beleza, aliás tão correta e cinzelada para a meiga e serena 

expansão da alma. 

[...] na sala cercada de adoradores, no meio de esplêndidas reverberações de 

sua beleza, Aurélia bem longe de inebriar-se da adoração produzida por sua 

formosura, e do culto que lhe rendiam, ao contrário parecia unicamente 

possuída de indignação por essa turba vil e abjeta. (ALENCAR:1975, p. 18.) 

 

Em todos esses momentos, como em tantos outros nessas mesmas obras, assistimos ao 

corpo feminino objetificado (apesar de muitas vezes idealizado) sob o véu de uma beleza 

clássica à disposição do prazer masculino. As descrições geralmente perfaziam os caminhos 
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de uma imagem erótica feminina, o que, certamente, aguçava os sentidos dos leitores da época. 

Caminha faz uma descrição imageticamente sensual do grumete Aleixo. A composição 

imagética do nu masculino timbra com os detalhes do nu feminino romântico. Se assim for, 

imaginemos como poderia ter incomodado aqueles leitores – acostumados ao deleite descritivo 

das formas femininas prontas ao consumo libidinoso masculino – o revestimento desse padrão, 

mas, desta vez, no corpo de um gay. 

Abriu a janela para entrar luz e começou a se despir, trauteando qualquer coisa, 

o olhar perdido lá fora, no ar imóvel, no azul coruscante... O calor abrasava. 

Nenhuma aragem sequer. O sol das duas horas caía obliquamente, pondo 

reflexos de ouro sobre os telhados, vitorioso e torrencial, pulverizando 

crisólitos de brilho raro ao longe nas vidraçarias.... Uma opulência de luz nunca 

vista! 

Aleixo despiu-se, pela primeira vez acendeu um cigarro, deitando-se à larga 

na velha cama de lona. — Passa! Que forno!... 

Queria descansar um bocado, esperar Bom-Crioulo té às cinco horas, dormir 

uma soneca. Saíra de bordo muito cedo porque ajustara com o negro, e agora 

não tinha remédio senão esperar naquela pasmaceira, naquele calor. Enfim, 

como fizera quarto a noite passada, ia ver se conseguia dormir... p. 85.  

 

Aleixo surgia-lhe agora em plena e exuberante nudez, muito alvo, as formas 

roliças de calipígio ressaltando na meia sombra voluptuosa do aposento, na 

penumbra acariciadora daquele ignorado e impudico santuário de paixões 

inconfessáveis... Belo modelo de efebo que a Grécia de Vênus talvez 

imortalizasse em estrofes de ouro límpido e estátuas duma escultura 

sensual e pujante. Sodoma ressurgia agora numa triste e desolada baiuca da 

Rua da Misericórdia, onde àquela hora tudo permanecia numa doce quietação 

de ermo longínquo. (CAMINHA: 1895, p. 79) 

 

 

Caminha retoma então a comparação tão recorrente no romantismo, que relaciona a 

beleza feminina às estátuas greco-latinas, mas aqui o gênero oferecido à contemplação sensual 

é outro: o masculino, paradigma rechaçado pelo machismo patriarcalista. Se aproximarmos o 

“efebo” ao feminino também há rejeição, sobretudo para o público da época. Aleixo está nesse 

“não lugar”, bastante incômodo. Já o lugar onde emerge essa beleza clássica é bastante curioso, 

sobretudo se tomarmos como parâmetro o espaço romântico por excelência, onde essa beleza 

estatuária brotava. No romantismo os palcos são as principais ruas do Rio de Janeiro, 

principalmente a rua do Ouvidor, onde aflora tamanha formosura e glamour; aqui, é a rua da 

Misericórdia, o lamaçal carioca. 

Nesse sentido, Caminha espezinha continuamente esse público oitocentista, que ele 

convida a compartilhar desses códigos, mas com as coordenadas invertidas.  Na escala mesma 

do romance, a homossexualidade é colocada como deformidade da natureza, porém, uma vez 
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sendo ela o centro do romance, instaura-se outro ângulo, que a valoriza. Tanto assim, que isso 

seria inconcebível no romance romântico. Vide A pata da gazela, romance no qual a 

“deformidade física” precisou ser transferida de uma protagonista (Amélia) para uma 

secundária, a sua prima Laura (adjuvante na trama), descortinando, ao final, um mal-entendido, 

que tanto alivia o leitor (que diz “ufa! Ainda bem! ”), quanto o premia com uma revelação 

surpreendente, típica de melodrama. Em Bom Crioulo, digamos que o narrador compactua, em 

algum ponto, com as rotulações estigmatizadoras (ex. o título “Bom Crioulo”), como quer esse 

público, mas dá, ao negro pobre, ao menos o respeito necessário, a ponto de dar-lhe o primeiro 

lugar na cena, sem concessões até o final da trama.  

No seguimento desse paralelo entre obras literárias de estilo romântico e Bom Crioulo 

destacamos o “humor” como expediente para temperar os assuntos sérios da prosa. Na prosa 

de Joaquim Manuel de Macedo, o humor fabricado para entreter os devoradores de folhetim é 

feito a partir da caricatura racista de Tobias, o escravo talentoso e habilidoso, porém associado 

ao macaco e outros animais, numa busca por desumanizá-lo.51Tobias é objeto de riso, de 

espetáculo circense para os jovens abastados do Império, com quem parte do público leitor 

compartilha o riso preconceituoso. 

O riso troca de lugar social no romance Bom Crioulo. Agora são os abastados do topo 

da pirâmide social que vão ser motivo de piada dos que estão na base, sustentando essa 

pirâmide. Comandantes e oficiais enrustidos são motivos de chalaça e galhofa pelos 

subalternos. Interessante é que o ponto de vista da obra primeiramente os engrandece e os 

lisonjeia – conseguindo a aderência do público leitor aristocrático – para depois atirá-los no 

vórtice dos medos não tratados. 

Para fechar esse ciclo comparativo, o romance romântico normalmente exaltava o amor 

idealizado, como se vê nessa passagem do romance Senhora, de José de Alencar: 

– Mas o senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide e sim pelo meu dote, 

um mesquinho dote de trinta contos! Eis o que não tinha o direito de fazer, e 

que jamais lhe podia perdoar! Desprezasse-me, mas não descesse da altura em 

que o havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo; o senhor 

abateu-o do seu pedestal, e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem 

eu adorava, eis o seu crime; a sociedade não tem mais leis para puni-lo, mas há 

um remorso para ele. Não se assassina um coração que Deus criou para amar, 

incutindo-lhe descrença e ódio. (Alencar 1975, p. 110.)  

 

A essa visão de um “amor puro”, sem interesses, Caminha contrapõe uma paixão 

intensa, envolvente, porém não põe para debaixo do tapete as asperezas sociais, que em algum 

                                                           
51 Cf. MACEDO, Joaquim Manuel de. A moreninha. Porto Alegre: RS. L& PM POCKET, ed. 2017, p. 25-29. 
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grau contaminam essas relações. O amor de Aleixo por Amaro é, assim, um misto de 

admiração, gratidão, interesses materiais – almejava certo conforto, que o amante zeloso 

propiciaria – e atração física. Na passagem a seguir, presume-se que o afeto é decorrente dos 

cuidados que o amante demonstrara por ele. 

 

Viu passarem, como em sonho, as mil e uma promessas de Bom 

Crioulo: o quartinho da Rua da Misericórdia no Rio de Janeiro, os 

teatros, os passeios...; lembrou-se do castigo que o negro sofrera por 

sua causa; mas não disse nada. Uma sensação de ventura infinita 

espalhava -se em todo o corpo. Começava a sentir no próprio sangue 

impulsos nunca experimentados, uma como vontade ingênita de ceder 

aos caprichos do negro, de abandonar-se lhe para o que ele quisesse — 

uma vaga distensão dos nervos, um prurido de passividade... 

De resto, o negro não lhe fazia muita falta: estimava-o, é verdade, 

mas aquilo não era sangria desatada que não acabasse nunca... 

Essa ideia penetrou-o com uma lembrança feliz, como um fluido 

esquisito que lhe inoculassem no sangue. — Podia encontrar algum 

homem de posição, de dinheiro: já agora estava acostumado “àquilo”... 

O próprio Bom-Crioulo disse que não se reparavam essas cousas no 

Rio de Janeiro. Sim, o que podia ele esperar de Bom-Crioulo? Nada, e, 

no entanto, estava sacrificando a saúde, o corpo, a mocidade... Ora, não 

valia a pena! (CAMINHA: 1895, p. 87) 

 

A lógica de amor-negócio se alastra, e perpassa não só a cabeça de Amaro e Aleixo, 

mas também a de d. Carolina. Evidentemente há sentimento junto aos interesses, mas a 

perspectiva da obra mostra os limites dos sentimentos dos indivíduos em uma sociedade que 

não oferece o substrato necessário para o desabrochar do amor em sua forma plena. 

Há dias metera-se-lhe na cabeça uma extravagância: conquistar o Aleixo, o 

bonitinho, tomá-lo para si, tê-lo como amantezinho do seu coração avelhentado 

e gasto, amigar-se com ele secretamente, dando-lhe tudo quanto fosse preciso: 

roupa, calçados, almoço e jantar nos dias de folga — dando-lhe tudo enfim. 

[...], mas como falar ao grumete, como propor-lhe o negócio? Ele talvez ficasse 

ofendido, e podia haver um escândalo... (CAMINHA: 1895, p. 89.) 

 

Como se vê, todas as partes do triângulo são conspurcadas pelos interesses pecuniários. 

A recente experiência da escravidão também perpassava os sentimentos interpessoais, tanto 

assim que reiteradas vezes Crioulo refere-se à paixão como uma “escravidão”. Não é à toa a 

metáfora, uma vez que, associada a ela, em um mesmo episódio, abundam expressões como 

“pisá-lo, maltratá-lo, subjugá-lo” “e outros termos que reúnem amor, dor, violência e 

humilhação. 
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 Retomando o fio argumentativo que deixamos atrás, mas ainda referindo-se à 

instabilidade do relacionamento entre  Aleixo e Amaro, que  condiciona o modo como o 

marinheiro vai encarar a produção material da sua existência, inferimos que esses dados 

estruturais que enformam a matéria são responsáveis por teatralizar na ficção os movimentos 

de uma dinâmica social brasileira, uma vez que, na história principal do romance, tudo depende 

de uma retribuição amorosa para que a estabilidade social esteja assegurada. Em outras 

palavras, para que o Crioulo, trabalhador e pacífico, contribua para o bom andamento da 

sociedade e de suas instituições, é preciso que Aleixo seja seu amante devoto, cumprindo o 

papel de regulador e estabilizador da ordem social.  

E quem é esse Aleixo na sociedade de classes brasileira? Sendo branco, com traços que 

caracterizam o anseio das elites brasileiras, apesar de pobre, Aleixo consegue muitos 

privilégios no seu trabalho (na corveta). Ele passa a ser o queridinho (boy) dos comandantes, 

recebe presentes de bônus e até aplaca o ódio sádico do guardião Agostinho (caboclo indígena 

nascido no Amazonas), que sentia prazer em bater nos colegas, mas em Aleixo não. Aliada à 

cor da pele e aos traços da beleza ocidental, Aleixo também desenvolve um comportamento 

pautado por mansidão, subserviência, docilidade e higiene/asseio. Pela maneira como se 

desenvolve a narrativa, assistimos a um processo de ascensão social do grumete Aleixo, que, 

pouco a pouco, vai angariando privilégios sociais graças aos atributos físicos somados à 

docilidade e asseio que ele desenvolve. Seria, portanto, dessa figura social que dependeria a 

estabilização social para a qual Crioulo contribuiria decisivamente. 

Os privilégios de que Aleixo desfruta fazem com que Crioulo se sinta inferior num 

plano (ele acha que o amante pode tê-lo trocado por algum primeira-classe, de cor branca, 

enquanto ele é negro, de posição mais baixa no navio), mas superior noutro: ele é “bom como 

o Imperador”.  Abramos um parêntesis para que possamos falar sobre a referência ao 

Imperador, pois ela é recorrente na obra. O retrato do Imperador aparece cinco vezes em Bom 

Crioulo. Trata-se de um retrato afixado nas paredes do “esconderijo do amor” dos enamorados, 

assim que eles chegam ao sobradinho da Rua da Misericórdia. A cada vez que aparece, o retrato 

do Imperador adquire uma espécie de aura de respeitabilidade e temor, quase como um santo, 

a ponto de, na página 98, Crioulo dizer: “Era o seu homem. Diziam mal dele, os tais 

"republicanos", porque o velho tinha sentimento e gostava do povo..." 

Conforme se observa, o republicanismo é visto como um regime antipopular52, tendo 

como contraponto a “a bondade do Imperador para com o povo”. Ao que parece, a esperança 

                                                           
52 Conforme aponta Maria Ângela Borges Salvadori (1990) as circunstâncias históricas indicam que havia uma 

tendência de os negros ex-escravos se identificarem mais com o império do que com o regime que o sucedeu, pois 
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de equilíbrio social que o Império infundia a Crioulo despeja seu halo sobre o casal inter-racial 

(unindo raças e classes inferiores com suas nuances) por meio do retrato (figura) do Imperador, 

catalisador dessa relação, uma vez que o prestígio do Imperador (no santuário/quarto do casal) 

sobe e despenca conforme o curso gradativo da relação entre Amaro e Aleixo. Diríamos então 

que a imagem (nostálgica) do Imperador é recuperada como anseio de estabilidade social, tal 

qual a união inter-racial entre os dois marinheiros, pois, como já vimos, dessa premissa 

depende o bom comportamento do subversivo Crioulo. Mas se a figura do Imperador não passa 

de um espectro quase fantasmagórico, também a relação homoafetiva apadrinhada por essa 

quimera descarnada está fadada a desaparecer na realidade cruel pós-escravidão, pós-Império.  

A criação fictícia de Adolfo Caminha, Bom Crioulo/Amaro, assim como a Marinha da época, 

prestava todo o seu apoio ao Regime Imperial – por oposição à República, recém-fundada. O 

criador, por outro lado, mesmo tendo feito parte daquela instituição, não apoiou a volta do 

Imperador, como os outros colegas marinheiros. Se o autor considerava nocivo esse regime 

político, por qual razão Crioulo é adepto dele? Seria pelo fato de o autor considerá-lo incapaz 

de perceber o que ele percebia? Seria porque ele quis revestir Crioulo de uma vocação para 

fazer mal a si mesmo? 

Nesse capítulo XI, que estamos analisando, Crioulo define o sentimento de vingança e 

raiva como um comportamento inferior (negativo), contrário à sua tentativa de ser “bom como 

o Imperador”, para, assim, ser merecedor do amor de Aleixo. Na contradição entre isso, que 

emerge, e a anterior “vocação opositora à Ordem, e não apenas ao regime republicano, Crioulo 

cede a esse sentimento ‘pouco nobre’ – oposto ao ideal de civilidade, que é ‘o instinto 

selvagem’, que se apossa dele de tempos em tempos (pela ótica da obra, bem entendido).  De 

maneira que o desfecho trágico deixa margem para posições estético-políticas polarizadas: ou 

essa perspectiva não acredita na harmonia e no equilíbrio social que vinha do Imperador, que 

estão cifrados literariamente na união entre opostos de classes iguais, uma vez que  tal união 

se desfaz no final, resultando, consequentemente, em morte e prisão; ou, então, por uma 

interpretação diametralmente oposta, pode-se cogitar que, justamente por defender essa união, 

a instância organizadora da obra pune, no desfecho final, as duas partes (Crioulo e Aleixo). 

Eles receberiam o castigo pelo motivo de terem desertado dessa missão unificadora, desse 

compromisso harmonizador. Entre as duas opções, a segunda parece mais acertada, pois o fato 

de Crioulo adquirir chagas, pruridos na pele e coceiras, no hospital, evidencia a perspectiva 

                                                           
“O problema é que por trás das posturas municipais republicanas existia um medo generalizado em relação à 

pobreza urbana, preocupação primeira da recentíssima República, que procurava se consolidar. A política de 

higienização e modernização da cidade só podia mesmo trazer saudades da monarquia. Os republicanos 

perseguiam incansavelmente as moradias populares como os cortiços, práticas da tradição negra como a capoeira 

e formas de lazer popular, até se chegarem à obrigatoriedade de se tirar licença na polícia para fazer samba. ” p. 

32.   
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pedagógica da obra, que reprova o sentimento anticivilizacional de vingança, que Crioulo 

nutre. Assim, a óptica da obra não necessariamente desacredita da união dos opostos, isto é, 

entre as raças distintas das esferas baixas, para a edificação nacional, e, por isso mesmo, o final 

de Aleixo é trágico e possui tom de admoestação. Entretanto, a desditosa morte de Aleixo (que 

era bem-comportado, asseado e dócil no trabalho) não premia as condutas ligadas à harmonia 

social pautadas pela cordialidade e subserviência, que estruturariam a reprodução material da 

vida social, em uma concepção que legitima o status quo. Mesmo assim, o desfecho funesto de 

Aleixo indica algum tipo de castigo por desviar-se do apoio negado a Amaro, o Bom Crioulo, 

por conspurcar essa relação.  Novamente a pauta romântica, que fora invertida pela 

sexualidade, é parodiada mais uma vez.  A paródia levada a sério culmina no corretivo em 

quem, no romance, é “um bom moço”.  

O título da obra (Bom Crioulo) a emoldura, fixando esse comportamento como 

definitivo por parte do protagonista. O Bom Crioulo seria aquele que doma o “elemento 

africano”, muitas vezes mencionado pelo narrador.  O lado dócil de Crioulo é obediente ao 

patrão, realiza as tarefas com destreza, é manso e engraçado: características que contribuem 

para a produtividade no trabalho. O que afinal decide qual dos dois lados de Crioulo vai 

prevalecer é a disposição de Aleixo para aceitá-lo, apesar das diferenças (bem ressaltadas pela 

obra). Se o arbítrio de Aleixo opta por outra forma de amor, levando Crioulo ao precipício 

fatal, a sua punição não tarda a chegar. Ora, não há salvação, a depender da classe social, nem 

para quem se comporta conforme a norma (Aleixo) nem para quem se desvia dela (Amaro), 

cedendo aos sentimentos que desregulam a vida em sociedade. Um meio termo, porém, 

desponta por meio da figura de dona Carolina. Ela é responsável, em certa medida, pela 

desestruturação da relação de Amaro e Aleixo, contudo, somente ela sai ilesa na tragédia final. 

Que elemento diferenciador ela traz em relação aos outros dois personagens? A principal 

característica de d. Carolina, que vale destacar, é a capacidade de conciliar a paixão com os 

interesses materiais relacionados à sua sobrevivência: embora ela esteja apaixonada, mantém 

os pés no chão, não abandona o amante açougueiro que a ajuda no aluguel e lhe traz carnes do 

açougue. O relato diz que sem esse arranjo não seria possível a preservação do romance com 

o garoto marinheiro. É curioso observar que d. Carolina trabalha sem parar (não suporta o 

ócio), mas, ainda assim, o ganho não é suficiente para o seu sustento, nem mesmo juntando 

com o salário do jovem marinheiro. Assim, o mérito do “muito trabalhar” não significa tanto 

aqui. É, portanto, por meios escusos que ela consegue ganhar a sua vida, e o fato de ela ser a 

única poupada na tragédia em que estava envolvida, dissolve a moldura engessada de bom 

comportamento, pilar de equilíbrio social, que o título da obra cimenta e ressalta com a 

expressão “Bom Crioulo”. 
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2.3 A bela natureza americana com odor de câmara mortuária 

A carne mais barata do mercado é a carne negra 

Que vai de graça pro presídio 

E para debaixo do plástico 

Que vai de graça pro subemprego 

E pros hospitais psiquiátricos (Elza Soares) 

 

 

Do capítulo IX ao XI as cenas se passam majoritariamente no hospital em que Crioulo 

fora internado. O espaço onde jazem os doentes é o único lugar do qual Crioulo, no seu 

percurso, reclama da alimentação parca; entretanto, é o único espaço em toda a diegese literária 

onde se faz menção ao governo, e, curiosamente, em que o sentimento de que os bens 

administrados pelo governo são, na verdade, patrimônio deles: pobres, negros e ex-escravos:  

Isso aqui é meu, é teu, é do governo. Herculano correu o olhar pela 

enfermaria, pelo chão, pelo teto, pelas camas alinhadas. De resto, não 

era má vida... Boas camas, bom passadio, liberdade... 

—  É porque ainda não passaste uma noite aqui dentro, meu velho. Um 

inferno é o que isto é. Só mesmo para quem não pode aguentar -se. Boa 

cama temos nós a bordo.  (CAMINHA: 1895, 143.) 

 

Se o hospital é o único espaço público e o único serviço que traz o sentimento de 

pertencimento civil, infelizmente ele é, não obstante, um “inferno”, que traz na aparência o tom 

postiço de “bem-estar”, que só se mantém graças à transitoriedade dos visitantes. Afora isso, a 

comida e a dormida são as piores. A ponto de Crioulo lembrar-se da Marinha (que ele tanto 

criticava) como um lugar bem melhor (Boa cama nós temos a bordo). Ainda no início do 

capítulo IX, o protagonista evoca a rua da Misericórdia como um lugar-exemplo de felicidade, 
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em que repousam as suas melhores lembranças. Vimos, entretanto, que a rua da Misericórdia 

é citada não só por Caminha, mas também por Lima Barreto e por João do Rio, como se ela 

fosse o monturo para onde se “escorre” todo tipo de degradação. Ainda assim, essa rua tão 

“sórdida” (expressão do narrador de Lima Barreto), “onde se iam refugiar homens e mulheres 

que haviam caído na mais baixa degradação, e jaziam no último degrau da sociedade”, ela é 

mais saudável que o espaço estatal, onde as personagens se sentem como proprietárias daquele 

bem público, o hospital. Ali, onde o ambiente cheira somente a câmara mortuária e alfazema 

queimada, é o pior lugar que a obra expõe, e é, ao mesmo tempo, o primeiro e único lugar onde 

as personagens se sentem em casa: 

 — Senta um pouco. Nada de cerimônias: isto aqui é meu, é teu, é do Governo. 

Podemos conversar à vontade. 

Simultaneamente o lugar é o inferno e é o paraíso, tal como a imagem inicial do livro: 

tem-se a evocação da natureza idílica, símbolo da riqueza nacional, e, ao mesmo tempo, a 

imagem do navio chegando sobre o mar, como um esquife (caixão). No trecho a seguir, se 

entrevê a contiguidade do espaço sepulcral e dessa natureza virginal. 

  As janelas da enfermaria davam para o mar, ficavam defronte dos 

Órgãos, abriam para o fundo melancólico da baía. Na sala umas dez camas 

de ferro, colocadas em ordem, simetricamente imobilizavam-se com os seus 

cobertores de lã vermelha dobrados a meio e pondo uma nota viva de sangue 

na brancura dos lençóis. Aí, como em todos os alojamentos do hospital, 

predominava um cheiro erradio de desinfetantes, o vago odor característico 

das casas de saúde e dos necrotérios, insuportável, às vezes, como uma 

exalação de sepultura aberta.  (CAMINHA: 1895,p.  120.) 

    

 Se o local público, que Crioulo reconhece como seu e de todos, é fétido e remete a 

túmulos abertos, o quartinho na casa da Misericórdia é lugar de bonança e bem-estar: Ali, as 

camisas de Aleixo são dobradas e perfumadas a alecrim. O grumete também comia bem: 

Seriam onze horas; — uma manhã quente de dezembro, cheia de luz 

e de poeira. 

Tinha acabado de almoçar, como de costume, o seu bife e o seu 

café com leite, quando bateram: 

Era o bilhete do negro, do “maldito”! 

 

Diante desse quadro favorável, não surpreende que Aleixo tenda a ficar mais sadio, 

robusto e bonito; ao passo que Crioulo emagrece paulatinamente (Como estava acabado, o 

negro! Viam-se-lhe os ossos da cara...), desenvolve chagas na pele, pruridos e coceiras, 

decorrentes não apenas das chibatadas que o levaram ao hospital, mas também do acúmulo de 

tensões mentais que amofinaram o pensamento (no misto de amor, ódio, vingança e ciúmes), 
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naquele espaço chamado de “cemitério de vivos”-. A intensificação daquela angústia 

psicológica resulta em uma “chaga dolorosa”, como diz o próprio Amaro.  

 E quando, pela madrugada, vinha-lhe o sono, era impossível dormir, porque 

vinham-lhe também o que ele chamava “as coceiras”, um horroroso prurido na 

pele, no corpo todo, como se o sangue fosse esguichar pelos poros numa 

hemorragia formidável ou como se estivesse crivado de alfinetes da cabeça aos 

pés; — não podia fechar os olhos, nem tranquilizar o espírito. Seu desejo era 

sair como um doido por ali fora, meter-se num banho e ficar n’água um ror de 

tempo agachado, nu em pelo. Parecia uma maldição! Rebentavam-lhe feridas: 

havia uma grande aberta no joelho esquerdo. Não atinava com aquilo. Talvez 

alguma praga injusta... Era horroroso! Levar um homem a noite inteira sem 

dormir, pensando numa cousa, noutra, e, ainda por cima, o diabo de umas 

coceiras que punham a gente doida! (CAMINHA: 1895,p. 140.)  

 

 

Essa doença começa a despontar à medida que ele faz conjecturas a respeito de Aleixo. 

Começa a pensar no amante e em seus momentos de felicidade ao lado dele. A pontuação que 

mais se destaca nessas passagens são as reticências, que, inicialmente, cumprem a função de 

prolongar o pensamento, trazendo o sentido de extensão temporal subjetiva. A pontuação se 

multiplica nas páginas subsequentes, quando Amaro toma uma fotografia do seu petit- Jesus 

(Ingênuo), e o venera religiosamente. O retrato adquire valor de amuleto místico, por meio do 

qual, numa contemplação mística, Crioulo se vê envolto por um halo de luar, amor e esperança. 

Tal enlevação o perturba enormemente e o faz perder a cabeça. Daí lhe ocorre pedir a alguém 

para escrever um bilhete ao moço amado. A inserção do bilhete, tal como foi elaborado, remete 

aos romances realistas de um Balzac de As ilusões perdidas (Illusions Perdues 1837-1843)53: 

“Meu querido Aleixo 

Não sei o que é feito de ti, não sei o que é feito do meu bom e carinhoso 

amigo da Rua da Misericórdia; parece que tudo acabou entre nós. Eu aqui 

estou no hospital, já vai quase um mês, e espero que me venhas consolar 

algumas horas com a tua presença. Estou sempre a me lembrar do nosso 

quartinho... não faltes. Vem amanhã, que é domingo.  

Teu 

                                                           
53 Embora tenhamos citado um romance da metade do século XIX como paradigmático desse recurso, sabemos, 

entretanto, que há muitos romances anteriores que possuem esses tipos de inserções na narrativa, uma vez que o 

romance é um gênero, por natureza, composto de materiais literários e extraliterários híbridos, como defendem 

tanto Ian Watt (A ascensão do romance) quanto Bakhtin (Questões de literatura e de estética). Houve dois grandes 

ciclos do romance: o primeiro se deu na metade do século XVIII, e o segundo na metade do século XIX. No 

primeiro caso, as obras ainda tateavam em busca do encaixe entre a forma e a matéria, daí que muitas delas 

apresentam elaborações formais cambaleantes. Mas o romance de Balzac, assim como o exemplo brasileiro 

discutido aqui, fazem parte dessa segunda leva, em que já havia ocorrido uma consolidação da forma romanesca. 

Cf. Moretti, Franco. Atlas do romance europeu. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 
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Bom-Crioulo” 

 

Até mesmo no bilhete reaparecem as reticências, que passam a ser mais 

frequentes. As reticências enfatizam as lembranças boas da personagem.  As indicações 

espaciais já referidas e estudadas até aqui são evocadas no bilhete como índices de 

fidelidade e amor, ou então, como obstáculo a essa harmonia perdida (estou no 

hospital). O que chama a atenção também  nesse registo (bilhete) é a disjunção entre o 

narrador e o seu autor, que escreveu o bilhetinho “numa garatuja desigual, tortuosa, 

indecifrável, que o empregado traçara ao crepúsculo, defronte ao mar e à pressa”. Como 

esse texto ilegível pode conter tantas marcas de letramento e erudição? A distância entre   

o que a personagem produz e o que o narrador, que a emoldura, apresenta é grande. 

Precisamos escolher entre aquilo que a estrutura do romance mostra (um bilhete “bem 

escrito”) e aquilo que o narrador descreve (uma “garatuja incompreensível”, realizada 

por um funcionário do hospital, a quem Crioulo dita aquelas frases). Em nossa leitura, 

preferimos enxergar um narrador limitado pelos preconceitos da época, mas 

emoldurado por uma instância superior a essa voz, que a emoldura, repondo tensões o 

tempo inteiro nas suas afirmações sobre os já estigmatizados. 

A partir daí as reticências redundam, mas, agora, com intensidade iracunda, 

sendo até mesmo acompanhadas por um ponto de exclamação: 

Não podia acreditar que ele, sempre tão amável, tão bom e solícito, rasgasse o 

bilhete sem dar uma respostazinha, um sim ou um não. Qual!... 

Começava a perder a esperança. — Amigos! Fie-se a gente em amigos!... 

 

Crescia-lhe a inquietação moral, crescia-lhe o desespero como uma onda que 

vai pouco a pouco intumescendo, empolando-se, até se desfazer em espuma, 

quebrar-se de encontro à rocha... — Não almoçara, não jantara, e o resultado 

era aquele: o senhor Aleixo divertia-se! (CAMINHA: 1895,p. 124) 

 

No entrecho, a fala de Amaro possui, de fato, a sua dicção, mas o lugar da enunciação 

se confunde, por vezes, com a do narrador, daí a inserção do itálico (ele, sim, não), que demarca 

essa intercalação de vozes e, simultaneamente, a tentativa de distinção entre elas. Em outro 

momento já havíamos falado como esse procedimento narrativo tanto distancia a personagem 

dela mesma na diegese, como também, por outro prisma, o narrador cola-se a ela, diminuindo, 

assim, as distâncias entre os registros. 
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Como se fosse uma montagem paralela54 (técnica empregada tanto no pré-cinema, 

quanto no cinema dialético de um Eisenstein ou no cinema de perseguição hollywoodiano) as 

cenas de penúria no hospital, vividas por Crioulo, são intercaladas pelas cenas de “lua de mel” 

do casal Aleixo e Carola, mesmo tendo como preocupação subjacente a expectativa de uma 

iminente tragédia provocada pelo amante e amigo traído. Nas cenas da rua da Misericórdia, 

Carola divaga sobre a sua felicidade com o moço, objeto de seu prazer, e a possibilidade de 

perder esse “objeto” (falaremos mais disso adiante). Quando o pensamento da personagem a 

leva para bem distante, como se houvesse se perdido neles, as reticências preenchem essa 

lacuna. 

Entrou pela noite com a mesma inquietação, com o mesmo receio vago e 

indefinido, quase arrependida de se ter metido com o Aleixo. Bem que estava 

sossegada no seu cantinho da Rua da Misericórdia, vivendo como Deus queria, 

sem se incomodar. 

Afinal de contas, o grumete era uma criança e ela uma senhora de idade...  

E logo, refletindo: — Ah!  Mas ninguém está livre:  homem e mulher são como 

fogo e pólvora... Assim mesmo quarentona, ela era mulher, tinha sangue nas 

veias e um coração para sentir... (Op. cit., p. 131) 

 

São muitos os momentos, principalmente nessa metade do romance, em que as 

personagens se encontram sozinhas a pensar no que fazer e no que poderiam ter feito, tentando 

achar respostas, justificativas, e, até, tentando aplacar a consciência de alguma culpa, por 

alguma coisa que a sociedade julga negativamente. As reticências cumprem o papel de um 

interlocutor, seja ele o duplo da própria pessoa, com quem ela dialoga, ou um possível ouvinte 

amigo. 

Aleixo tinha ido para bordo naquela manhã e só devia regressar no outro dia. 

— Felizmente, meu Deus, felizmente o “bonitinho” não estava em casa, 

porque, então, podia se impressionar... 

 

Nesse trecho em que Carola recebe o bilhete que Amaro enviara a Aleixo, e o rasga, 

aparece sua fala com a expressão “bonitinho” entre aspas. Mais uma vez o narrador salienta   a 

particularidade da personagem, mesmo se ele se aproxima tanto dela, a ponto de unir ambas as 

vozes pelo discurso indireto livre. 

                                                           
54 As novas tecnologias possibilitaram outras formas de percepção, facultadas principalmente pela mobilidade de 

pontos de vista que o ângulo da câmera possibilita executar. A literatura operava esses deslocamentos de ângulo, 

mesmo antes do advento do cinema. Digamos, então, que tanto o cinema foi influenciado pela literatura, como 

esta inevitavelmente também já não é a mesma desde que a linguagem cinematográfica se consolidou como uma 

eficiente ferramenta narrativa. 
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Ah! Era muito capaz, ela, de fazer uma loucura por causa do seu bonitinho! — 

Quando Aleixo vinha de bordo, nada lhe faltava naquele pobre sobradinho da 

Rua da Misericórdia. Tudo ela guardava para o seu formoso marinheirito: eram 

frutas, doces, comidas especiais, quitutes à portuguesa, isso, aquilo, aquilo 

outro... (op. Cit., p. 128) 

 

Já no trecho abaixo, o narrador muda o modo de fazer a distinção, usando o itálico para 

o termo bonitinho, ressaltando veementemente a característica dicção de Carola, mesmo sendo 

uma frase marcada por um travessão, que já sinaliza, por si só, a fala da personagem (embora 

de si para si). O fato é que a instância organizadora do romance insiste nessa demarcação, 

procurando, inclusive, disfarçar a sua insistência, quando muda do itálico para as aspas, como 

modos de diferenciação. 

 

Mas a verdade é que, se o açougueiro não continuasse a fornecer carne e a 

pagar o aluguel do sobradinho, tanto ele como a portuguesa teriam renunciado 

àquele amor. 

— Nem o Man’el sabe do  bonitinho, nem o  bonitinho sabe do Man’el, pensava 

d. Carolina. 

E tudo ia marchando sem atropelos — dourada embarcação em mar de rosas... 

... Vai senão quando chega o bilhete do negro: — Meu querido Aleixo... (Op. 

cit., p.  129) 

 

  Ao final da citação vemos as reticências afluindo progressivamente, adquirindo 

outras funcionalidades mais complexas. Aqui temos três reticências seguidas. Duas 

delas estabelecem um elo narrativo que se assemelha a uma técnica do cinema antigo, 

pois remete à técnica de escurecimento progressivo em fade-out55:  a imagem se 

dissolve para o surgimento de uma outra, em fade in, que é o inverso: a imagem vai se 

abrindo até tomar o quadro. Tudo ia [...] em mar de rosas.../... Vai senão quando chega 

o bilhete.56 

                                                           
55 - Fade in e fade out referem-se a técnicas cinematográficas que foram utilizadas principalmente durante a fase 

do cinema mudo (fase que durou até 1927), e tinha como finalidade fazer transições graduais de um plano para 

outro (geralmente em contextos de mudanças de cenas também), portanto, se trata de um tipo de corte, menos 

abrupto. O fato de utilizarmos a nomenclatura cinematográfica aqui, não implica, entretanto, alguma especulação 

sobre se o autor teve ou não contato com a linguagem do cinema ainda incipiente, e se foi ou não influenciado 

por ela (possibilidade que considero remota, mesmo sabendo do longo caminho que “as imagens em movimento” 

tiveram até chegar ao celuloide, entre 1889 e 1891, e à câmera cinematográfica, em 1894); apesar disso, utilizamos 

os termos referentes a essas técnicas e seus respectivos sentidos, pois elas, utilizadas de maneira alusiva e 

comparativa, tornaram, aqui, os sentidos das técnicas literárias empregadas nesta obra, mais elucidativos. 
56 Foi embalado por essa ideia desoladora que o Bom-Crioulo caiu no sono...  

Davam três horas. (É como se assistíssemos o escurecimento gradual da imagem de Crioulo pegando no sono, e 

depois surgisse diante de nós, com algum demarcador temporal indicando outra ambiência.) 
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Aqui, novamente, reitera-se a função das reticências como recurso narrativo – 

assemelhando-se a um fade (dissolve) que faz passagem do tempo de uma cena para outra – 

nesse romance do final do século XIX, época também em que o cinema desponta e começa a 

desenvolver a sua linguagem própria57. 

 

Um homem perde a cabeça, e com razão; mas, andar uma pessoa triste, sem 

comer, sem dormir, sem fazer pela vida, por causa de outro homem, por causa 

de um “individuozinho” que se abre para todo mundo — é uma grande 

loucura... 

Mas embalde procurava iludir-se: a imagem de Aleixo agarrara-se lhe ao 

espírito e cada vez o torturava mais; borboleta importuna, esvoaçava em torno 

dele, provocando-lhe o apetite sensual, estimulando-o como um afrodisíaco 

milagroso, fazendo-lhe renascerem todas as forças vivas do organismo genital, 

que ele julgara enfraquecidas pelo excesso, pela intemperança. 

Mas, como fugir? Como iludir a vigilância das sentinelas? Uma vez embaixo, 

no cais, era fácil tomar um bote de ganho, ou mesmo ir a nado... 

E os dias passavam, uns após outros, com a mesma uniformidade, cheios de 

monotonia, cheios do sol quente de estio, e Bom-Crioulo não achava ocasião 

oportuna de realizar seu plano de fuga. 

Ia-se-lhe tornando cada vez mais insuportável a existência naquela espécie de 

convento de inválidos. Estava magro, visivelmente magro: — “estava acabado! 

” E que sonhos terríveis, que pesadelos! Uma noite sonhou que Aleixo tinha 

morrido com uma facada no coração; que ele, Bom Crioulo, via o pequeno 

ensanguentado numa cama de vento, nuzinho, os beiços muito roxos... e que 

a portuguesa, D. Carolina, chorava perdidamente, enxugando os olhos com um 

grande lenço de tabaco... — Já viram que extravagância?... 

E outros e outros sonhos.... Se continuasse ali, naquele presídio, acabava 

maluco, era capaz de morrer doido. — Oh! Sim, queria fugir, não tolerava mais 

aquilo. “—... que os pariu”...” 

E todos os dias a mesma cousa, o mesmo penar, a mesma série de ideias 

vagas, incompletas, as mesmas oscilações, as mesmas dúvidas. Uma noite 

ia sendo preso, quando tentava escalar o muro do hospital... 

      X 

Mais tranquilo agora, sem receio de que Bom-Crioulo o procurasse para uma 

vingança, identificado com a portuguesa, esquecido mesmo de certas cousas 

que o faziam tímido e medroso, Aleixo ia passando uma vida regalada, ora em 

terra, ora a bordo da corveta, sem outros cuidados que não os da sua rude 

                                                           
57  Na primeira fase, 1894-1906/7, os historiadores da Sétima Arte denominam esse estágio como sendo o Cinema 

de Atrações. “Este primeiro período é caracterizado principalmente pelo aspecto mencionado anteriormente, de 

surpreender o espectador. Os espectadores estão mais interessados no espetáculo visual do que na história. A linha 

narrativa ainda não é utilizada, e os filmes exibidos ainda são pautados pelos entretenimentos da época, sendo 

comum encontrar filmes de truques, histórias de fadas, e atos cômicos curtos. A primeira fase deste período vai 

de 1894 a 1903 e é caracterizada pelo uso de plano único e pelo predomínio de filmes de caráter documental. Na 

segunda fase, de 1903 a 1907, os filmes passam a explorar múltiplos planos e narrativas simples. Primeiro Cinema 

– Segundas Impressões (wordpress.com). Acesso em: 15 mar. 2021. 

 

https://assegundasimpressoes.wordpress.com/exemplo/cinema/primeiro-cinema/
https://assegundasimpressoes.wordpress.com/exemplo/cinema/primeiro-cinema/
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profissão. Estava gordo, forte, sadio, muito mais homem, apesar da pouca idade 

que tinha, os músculos desenvolvidos como os de uma acrobata, o olhar azul 

penetrante, o rosto largo e queimado. Em pouco tempo adquirira uma 

expressão admirável de robustez física, tornando-se ainda mais belo e querido. 

A portuguesa, essa vivia dele; amava-o, adorava-o! ((CAMINHA: 1895, p., 

127) 

 

 

As primeiras duas reticências dessa longa passagem remetem ao olhar perdido da 

personagem imaginando aquilo que se desenha na sua mente, com bastante concretude. Em 

seguida, as reticências cumprem um papel de reforçar a oralidade do contador de causo 

(Crioulo), que aciona uma modulação mais familiar, a fim de imantar o leitor pelos detalhes 

que ele fornece, reforçando, assim, a escabrosa realidade que ele viu em sonhos: via o pequeno 

ensanguentado numa cama de vento, nuzinho, os beiços muito roxos... e que a portuguesa, D. 

Carolina, chorava perdidamente, enxugando os olhos com um grande lenço de tabaco...  

Talvez o recurso tenha sido acionado como um grito de socorro ou como advertência 

de uma iminente tragédia, caso tudo aquilo persistisse. Mas, se ninguém podia acudi-lo, dado 

que não havia qualquer interlocutor ali, só ao leitor ele dirigia esse apelo. 

   Já as intermediárias (a quinta e a sexta reincidência) esboçam uma espiral, responsável 

pela ideia de incessante repetição de sonhos/pesadelos e perturbações mentais que acometem 

Crioulo, desesperado no hospital, desde o início da internação. 

 A última ocorrência do símbolo gráfico (...) se dá no final do capítulo, após a última 

palavra; ela fornece o gancho para o próximo capítulo (X), numa cena em que divisamos ainda 

Amaro ˗ surgindo esfumaçado na consciência de Aleixo. Linhas depois, se presentifica 

efetivamente na cena. 

 Como foi visto, o narrador não poupa reticências, quando as palavras não chegam para 

traduzir o sentimento solitário das personagens presas numa individualidade estagnada, já que 

são inaptas para abraçar o sentido de coletividade, de estabelecer parâmetros de liberdade e de 

felicidade, tendo o “outro” como aliado. Quando esse outro não tem espaço, a representação 

subjetiva é preenchida com reticências, para onde deságua o fluxo de uma consciência rasa.  

Ali, o amor e o afeto não se desvinculam da ideia de posse, portanto, o outro é sempre objeto 

de prazer do pseudo-sujeito desejante, desaguando, assim, numa inevitável relação de atração 

escrava: 

Positivamente não se conformava com a ideia de que o Aleixo o abandonara 

por outro... E quem seria esse outro? Algum marinheiro também, decerto, 

algum “primeira-classe”... Era muita ingratidão, muita baixeza! Abandoná-lo, 



97 

 
por quê? Porque era negro, porque fora escravo? Tão bom era ele quanto o 

imperador!... 

Consumia-se em reflexões pueris, verberando o procedimento de Aleixo, 

uivando pragas que ninguém escutava, dardejando cóleras, tempestuoso e 

medonho na sua mudez alucinada. Eram noites e noites de um sonambulismo 

fantástico e enervante, de uma obsessão rude e esmagadora. 

 

 As reticências incorrem nas expressões de incapacidade de o sujeito imaginar o outro 

livre. A ideia de pássaro preso na gaiola aparece duas vezes em páginas muito próximas 

(retomaremos). O amante precisa estar acorrentado ao amado, como um escravo (expressão 

recorrente entre os integrantes desse trio amoroso); depois as reticências vêm acompanhadas 

da expressão de ressentimento de classe (mas, nesse caso, trata-se do inconformismo estéril, 

estagnado, pois se baseia apenas na vontade de se reverter o lugar na hierarquia, não excluí-la, 

pois que injusta); a terceira, por sua vez, incide na categoria vazia, fantasmática, que é o retrato 

do imperador, exemplo máximo de bondade almejado. 

 Afora esses exemplos, temos outros em que as reticências cumprem outra função, que 

hoje diríamos que são cinematográficas, pois assemelham-se a um tableau: imagem que é 

congelada no final de uma cena, para se fixar como uma conclusão, uma finalização de 

episódio, encerrando uma curva dramática (que havia se iniciado com uma situação de 

harmonia, seguida pelo clímax ou tensão e a inevitável distensão, que levaria ao estágio inicial 

de equilíbrio) garantindo, assim, o seu “repouso”: 

— Adeus, Bom-Crioulo, que eu me vou chegando. Estimo que fiques bom, 

hein! Que fiques completamente bom. Eu lá estou, na corveta, para o que 

quiseres. Boa noite! 

— Boa noite, murmurou o negro com uma voz triste e profunda, quase 

lúgubre. Acendiam-se as estrelas no céu muito alto e de uma limpidez 

outonal... (p. 144) 

Ao Herculano pouco se lhe dava que anoitecesse, porque estava de folga; daí, 

do hospital, iria para terra num bote de ganho. Mas era preciso não demorar 

muito, sob pena de fechar-se o portão do estabelecimento, e ele amanhecer 

naquele “cemitério de vivos”... ((CAMINHA: 1895, p., 143) 

 

 Aqui, nessas expressões finais, o quadro parece uma pintura, tanto o cenário horrendo 

congelado, “cemitério dos vivos”, como o cenário idílico do céu estelar com o brilho outonal.  

Em ambas as situações é possível vislumbrar uma cortina (imagem) deslizando para a direita, 

efeito produzido pelo cinema dos anos 1920 (mas também usado por um Akira Kurosawa em 

Rashomon [1950] e Os Sete Samurais [1954]), conduzindo a visão do espectador para a nova 

cena que se descortina por detrás da imagem anterior, que se apaga conforme o plano sanfonado 

atinge o fim do percurso no canto da tela. Assim, temos duas concepções: primeiro a do tableau 
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(imagem fixa), depois, a da cortina imagética que se desloca para a lateral, gerando um 

movimento que traz uma nova cena, a indicar uma nítida separação com a anterior (que já fora 

concluída por meio  do tableau, que, no caso literário, são as reticências); depois da cortina, 

portanto, vem, a tempo, um novo painel na frente do anterior (continuidade da sequência 1- 

Bom crioulo não pensou em dormir, cheio, como estava de ódio e desespero; Seq. 2 - Bom 

Crioulo tranquilizou-o. Ainda era cedo.) 

 Essas últimas intervenções técnicas do narrador são responsáveis, assim como no 

cinema clássico, por manter um distanciamento com o que está sendo contado. A instância 

organizadora, em momentos específicos, como esses, parece sobrevoar o universo ficcional, 

fazendo com que este pareça andar sozinho (embora tanto no cinema clássico, quanto aqui, 

nessa obra, as fissuras sejam inevitáveis).  

 De qualquer maneira, evidencia-se um mundo de dimensões e contornos trágicos 

observado com distanciamento frio (mas misturado com um estranho acolhimento saudosista), 

através de uma câmera alta, emoldurando passagens repousantes, dando a elas certo destaque, 

ao mesmo tempo que neutraliza as tensões que as precedem. Por exemplo, os cortes tranquilos 

(graduações suaves de uma cena para outra como se fossem fade out, fade in e “cortina”) 

ocorrem em finais de cenas angustiantes do protagonista Amaro, que se consome de 

perturbação mental e física no “hospital cemitério”. Nessas crises, ele revolve o passado e 

imagina estar sendo traído pelo amado, por cujo bem-estar tanto zelara; Crioulo se retorce pela 

sua situação subalterna no navio, e, mais uma vez, critica os maus tratos e a crueldade dos 

superiores; e, além disso, reflexiona sobre como se vingar e se libertar de tudo isso; 

primeiramente, fugindo dali. 

  Apesar de simular certa onisciência58, em determinados momentos, esse narrador em 

terceira pessoa não penetra nas consciências alheias, e, por esse motivo, estanca a sua fluidez. 

Isso porque as reticências, que, ao mesmo tempo, são responsáveis pelas transições 

amenizadoras entre as cenas, elas também são agenciadoras do atravancamento que impede a 

intromissão do narrador nas consciências dessas individualidades ocas. Por outro lado, as 

reticências enfatizam justamente uma reverberação para além do dito, isto é, a existência de 

subjetividades. Mais uma vez deparamo-nos com a instância organizadora, que subsume os 

                                                           
58 Em primeiro lugar, o narrador objetivo e onisciente timbra com as prerrogativas do romance experimental ou 

naturalista.  O romance Bom Crioulo não adere inteiramente a essa escola, apenas flerta com alguns princípios, 

como já vimos. O hibridismo desse narrador “onisciente” é uma dessas “quebras”, pois, segundo a premissa de 

tal escola, o narrador deveria ser imparcial, documentando a realidade, de uma forma praticamente científica, 

portanto, ele deveria ser “objetivo”. Ora, um narrador que acompanha as oscilações de posicionamento de Amaro 

referente à (in)disposição no trabalho indigno, não demonstra qualquer sapiência sobre os rumos da personagem 

ao longo do romance. 
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contornos do narrador, denunciando os seus limites. Essa instância aponta, sim, o rombo que 

uma sociedade racista, oligárquica e patriarcal causou naquelas subjetividades comprometendo 

o todo social, e, ao mesmo tempo, indica a resistência dessas mesmas subjetividades, que não 

são apreendidas por esse narrador, que páginas atrás havia compactuado com certas ideologias 

da época. Essa instância fecha, então, as portas para a intromissão desse narrador, preferindo 

as reticências (que são as expansões reflexivas silenciosas das subjetividades) a suas palavras 

coladas à fachada da realidade. 

 Conforme o exposto, o mundo coerente, desenhado pelo narrador mais distanciado 

(como um plano geral do cinema), deixa entrever a sua rachadura em alguns detalhes, como 

vimos e iremos reiterar, a presença intrometida dele num esforço incessante de delimitar as 

fronteiras entre ele e as suas “reles” personagens: Assim, ele põe (em diversas situações) 

inúmeras expressões e palavras em itálico ou entre aspas,  tanto aquelas “chulas” emitidas pelo 

povo analfabeto e pobre59, incluindo os seus apelidos  (Man’el; o Pinga da corveta; queria ver 

como estava aquilo; foi à casinha para não dar a perceber; vim ver o Anacleto que está com 

uma carregação; numa inquietação do namorado que espera o desejado momento de abraçar a 

sua ela) como também as expressões eruditas, requintadas (clownerie; toilette),  referências 

estrangeiras (a peça Tomada da  bastilha; Padaria Lusitana.); autores de prestígio (Luís de 

Camões, de olho esquerdovazado [sic.]). Existem ainda inúmeras expressões que evidenciam 

a intromissão forçosa desse narrador. Mas há uma em que vale a pena nos determos: 

A rua enchia-se de gente pelas janelas, pelas portas, pelas calçadas. 

Era uma curiosidade tumultuosa e flagrante a saltar dos olhos, um 

desejo irresistível de ver, uma irresistível atração, uma ânsia! 

Ninguém se importava com o “o outro”, com o negro, que lá ia, rua 

abaixo, triste e desolado, entre as baionetas, à luz quente da manhã: 

todos, porém, queriam “ver o cadáver”, analisar o ferimento, meter 

o nariz na chaga…  

 

 Aqui, a expressão vem entre aspas e em itálico: “ver o cadáver”. Isso, já no final do 

livro, no penúltimo parágrafo, no desfecho trágico. A multidão é apresentada com um tipo de 

olhar–fetiche: ao mesmo tempo indiferente e curioso. 

                                                           
59 Na página 129, o narrador exime Aleixo do juízo ao dizer “...ela bem podia trabalhar honestamente e ganhar 

dinheiro para o aluguel”; em contrapartida ele põe Carola na berlinda, ao destacar a sua fala, inserindo aspas, 

quando ela diz que haveria de viver “honradamente”. As duas palavras de campos semânticos próximos, nesse 

contexto fazem remissão a uma mesma ideia (a honestidade de Carola, que garantiria a fidelidade ao amante), 

mas que teve tratamento diferenciado pela intervenção do narrador, pelo sinal gráfico. 
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 Carola também desenvolve um olhar de objetificação do modelo grego: o quer para si, 

como objeto de devoção, propriedade, e, ainda, disfarça a sua sordidez sob o véu da “caridade”, 

“missão salvadora” e do “benefício mútuo”. 

 

Ela gostava tanto de o ver em seu uniforme, “todo bonitinho”, como uma 

pintura, chamando a atenção dos burgueses, admirado, invejado, gabado. 

 

Era uma pena, decerto, ver aquele rosto de mulher, aquelas formas de mulher, 

aquela estatuazinha de mármore, entregue às mãos grosseiras de um 

marinheiro, de um negro.... Muita vez o pequeno fora seduzido, arrastado. 

Ela até fazia um benefício, uma obra de caridade...Aquilo com o outro, 

afinal, era uma grossa patifaria, uma bandalheira, um pecado, um crime! Se 

Aleixo havia de se desgraçar nas unhas do negro, era melhor que ela, uma 

mulher, o salvasse. Lucravam ambos, ele e ela... 

 

 

 Logo na primeira noite exigiu que ele ficasse nu, mas nuzinho em pelo: 

queria ver o corpo... 

Aleixo amuou: aquilo não era cousa que se pedisse a um homem! Tudo menos 

aquilo. 

— Ora, deixa-te de luxo, menino, vamos: tira a roupa... 

— Nem se vê nada... fez Aleixo choramingando, sem lágrimas. 

— Sempre há de se ver alguma cousa... 

E o pequeno, submisso e covarde, foi desabotoando a camisa de flanela, 

depois as calças, em pé, colocando a roupa sobre a cama, peça por peça. 

Estava satisfeita a vontade de Bom-Crioulo. Aleixo surgia-lhe agora em pleno 

e exuberante nudez, muito alvo, as formas roliças de calipígio ressaltando 

na meia sombra voluptuosa do aposento, na penumbra acariciadora daquele 

ignorado e impudico santuário de paixões inconfessáveis... Belo modelo de 

efebo que a Grécia de Vênus talvez imortalizasse em estrofes de ouro 

límpido e estátuas duma escultura sensual e pujante. Sodoma ressurgia 

agora numa triste e desolada baiuca da Rua da Misericórdia, onde àquela hora 

tudo permanecia numa doce quietação de ermo longínquo. (Idem, ibidem) 

[grifo meu]. 

 

 As passagens acima retratam o momento em que os dois vão morar na rua da 

Misericórdia. É notável, então, que Amaro, tal qual Carola, mantém o mesmo fetiche 

de “ver”, imbuído de um vezo curioso, capaz de gerar constrangimento ao outro, se 

preciso for, pois o que importa ali é o prazer do “ver a todo custo”.    O menino é, nas 

duas relações, como um objeto de beleza, a ser explorado por seus amantes, que se 

sentem proprietários da escultura grega. Alguns estudiosos da obra entendem a morte 
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trágica de Aleixo como uma punição por sua hybris60, isto é, por seu excesso de 

confiança (enquanto homem branco e supostamente “livre”), achando-se capaz de ser 

sujeito pleno, mesmo em uma sociedade opressora e patriarcal, sobre a qual ele julgava 

planar. 

 A tendência voyeurística, pautada por uma sede sequiosa de uma beleza clássica é 

matéria também no romance A carne (1888), de Júlio Ribeiro, que se configurou expoente do 

naturalismo brasileiro61.  Mas no livro de Ribeiro o acento se desloca da matéria em direção à 

dicção da narração, que enaltece o narrador. Segundo Antônio Candido (2010), p. 127, “a 

parolagem dissolve o impacto eventual das cenas [as descrições atrevidas da vida sexual, para 

a época] e a violência está mais na exaltação do narrador do que na realidade das descrições” 

(grifo meus entre colchetes). O comentário de Candido se insere em um contexto em que o 

autor avalia o grau de inovação que o romance O cortiço (1890) traz, ao descrever as cenas de 

sexo. Candido evoca o romance A carne (1888) a fim de mostrar que, apesar de todo o alvoroço 

que a obra teve na época da sua publicação, o romance de Azevedo foi além, pois a ênfase da 

sexualidade estava na cena em si e não na eloquência narrativa, como no romance de Ribeiro. 

A Carne narra a história de Lenita, uma jovem que fora criada unicamente por seu pai, 

uma vez que sua mãe morrera durante o seu nascimento. O pai lhe oferecera uma educação 

excelente e, por isso, ela cresceu uma jovem inteligente, culta e vigorosa. Quando tinha apenas 

22 anos, o pai de Lenita morre e ela fica debilitada e fragilizada fisicamente. Decide então 

                                                           
60 A húbris ou hybris (em grego ὕϐρις, "hýbris") é um conceito grego que pode ser traduzido como "tudo que 

passa da medida; descomedimento", e que atualmente alude a uma confiança excessiva, um orgulho exagerado, 

presunção, arrogância ou insolência (originalmente contra os deuses), que com frequência termina sendo punida. 

(Dicionário eletrônico infopédia). 
61  Assim se manifesta o autor no prefácio da obra: Ao sr. Émile Zola:1 

Não sou temerário, não tenho a pretensão de seguir vossas pegadas; mas não é pretender seguir vossas pegadas 

escrever um simples estudo naturalista. 

Ninguém vos imita, todos vos admiram. 

“Nós nos inflamamos, diz Ovídio, quando se agita o deus que vive em nós”: pois bem o pequenino deus que vive 

em mim, agitou-se e eu escrevi A carne. 

Não é L’assomoir, não é La curée, não é La terre; mas... uma candeia não é o sol, e, todavia, uma candeia ilumina. 

Seja o que for, aqui está a minha obra. 

Aceitareis a dedicatória que dela vos faço? Por que não? Os reis, embora cheios de riquezas, nem sempre 

desprezam os presentes mesquinhos dos pobres camponeses. 

Permiti que vos preste minha homenagem completa, vassala, de servidor fiel, tomando de empréstimo as palavras 

do poeta florentino: Tu duca, tu signore, tu maestro.2 

São Paulo, 25 de janeiro de 1888. 
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mudar de ares e ir morar no interior de São Paulo, mais precisamente na fazenda do Coronel 

Barbosa, velho amigo da família e homem que havia criado seu pai. 

 Na fazenda conhece o filho do Coronel, o engenheiro Manuel Barbosa, este era um 

homem maduro, culto também, como ela, que havia conhecido as coisas boas da vida: lia e 

viajava bastante. Nesse período morou na Europa por 10 anos, quando então se casou com uma 

francesa, mas havia se divorciado dela, isso fazia pouco tempo. Lenita e Manuel se aproximam 

inocentemente, mas logo os laços se estreitam e explode uma grande paixão. Inicialmente há 

entre ambos um movimento de aversão mútua, mas depois acabam se entregando ao forte 

desejo da carne. 

 O desfecho é trágico. Certo dia Lenita encontra cartas de outras mulheres, que Manuel 

guardara. Ela se sente traída e abandonada e decide partir mesmo estando grávida de três meses. 

Casa-se com outro homem; e Manuel, inconformado com a traição, se suicida. Dessa forma, 

Júlio Ribeiro compõe um quadro bastante esquemático (ao modo determinista), em que separa 

os desejos da carne e a fruição intelectual (Cf. exemplos no anexo 1).  

Talvez o naturalismo do qual o autor pretendeu ser discípulo tenha sido o naturalismo 

deturpado, apoiado em explicações mecânico-biológicas/geográficas e determinismos 

fatalistas, em vez de entender a real proposta de escritores comprometidos em desvendar os 

misticismos (fantasiosos e religiosos) românticos. Os naturalistas, de quem estamos falando, 

buscavam colher, mediante observação atenta da realidade, exemplos de pessoas em situação, 

nos diferentes meios em que interagiam, resultando em personagens e enredos mais 

substanciosos. Esse é o verdadeiro naturalismo. Por meio desse comprometimento do 

naturalismo com a verdade social, os pobres foram alcançados pela literatura, sendo observados 

de perto em suas agruras cotidianas. Pela primeira vez a literatura séria voltou os seus olhos 

para os trabalhadores. (Cf.  Iná Camargo Costa. PALESTRA: Os pobres na literatura – 

naturalismo e descendência). De modo inverso, o romance A carne se apropria de pressupostos 

naturalistas, mas subtrai a sua substância crítica. A obra vira seu refletor para as classes 

privilegiadas e seus assuntos, põe as lentes de aumento em seus dilemas internos, e os pobres 

(sobretudo os negros) aparecem ali apenas como extensão das suas elucubrações.  

 Ao observar e apreciar a estátua de Agasias, Gladiador Borghese, Lenita fica extasiada 

frente a tamanha “beleza”: 

Aqueles braços, aquelas pernas, aqueles músculos ressaltantes, aqueles tendões 

retesados, aquela virilidade, aquela robustez, impressionaram-na de modo 

estranho.  
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E depois: 

 

Sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Atormentava-a um desejo de 

coisas desconhecidas, indefinido, vago, mas imperioso, mordente. Antolhava-

se-lhe que havia de ter gozo infinito se toda a força do gladiador se 

desencadeasse contra ela, pisando-a, machucando-a, triturando-a, 

fazendo-a pedaços. 

E tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas, estereotipadas 

no bronze. Queria abraçar-se, queria fundir-se com elas. De repente corou até 

à raiz dos cabelos. p. 84 

 

 No romance de Júlio Ribeiro, entre outras características, o sexo animal é disposto, na 

narrativa, bem seguido do sexo entre negros, em um mesmo segmento de episódios, quando 

por exemplo, Lenita vê o sexo entre o gado e, em seguida, vê o sexo entre dois escravos, o que 

desabrocha a sua libido. 

 Em outro contexto, a mesma personagem, ao se sentir subjugada pelo desejo sexual 

(por oposição ao controle racional, ao refinamento intelectual), se sente humilhada, sentindo-

se inferior tal qual “uma negra boçal, uma cabra, como um animal qualquer...”. (Op. cit., 

p. 85.) 

 Nesse quesito, o paralelo com Bom crioulo (1895) se estabelece pelo avesso, conforme 

as passagens referidas anteriormente. O suposto parentesco entre as tópicas sexuais em Bom 

Crioulo e A carne reforçaria a classificação romântico objetivista, segundo a qual ambas as 

obras se inseririam no movimento naturalista. Mas não dá para enxergar o período que 

compreende os anos do naturalismo como um bloco homogêneo, tampouco as obras produzidas 

nesse contexto. É certo que vigorava a preponderância do cientificismo como explicação da 

realidade, e que em alguma medida esses romances dialogaram com essa corrente ideológica, 

mas a forma como os seus autores deram soluções literárias para o que se apresentava aos seus 

entornos divergia bastante.   Pensemos, por exemplo, como em Zola a representação das classes 

baixas avançou consideravelmente, no sentido de tratamento literário sério. Entretanto, parece 

ser um equívoco Ribeiro ter tido a pretensão de se equiparar a Zola. Por esse motivo, Bom 

Crioulo tem muito mais a ver com o naturalismo (não aquele desvirtuado pelos opositores) do 

que A carne. Bom Crioulo se aproxima da realidade dos marinheiros, descortinando aspectos 

de suas vidas amorosas e do mundo laboral na Marinha, trazendo, assim, um quadro nuançado 

de suas experiências em muitos âmbitos da vida. É um romance que coloca no centro o amor 

entre homens, e socialmente rebaixados ainda por cima. As similitudes se mostram abstratas 
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quando tentamos comparar os dois romances, que estariam presumivelmente inseridos na 

mesma escola literária, conforme manda a categórica divisão pedagógica romântica, que é a 

dos manuais escolares. Ainda assim, achei importante recuperar o romance coetâneo de Bom 

Crioulo, exatamente para ressaltar o seu valor, tomando como parâmetro o que se produzia 

naquele período. 

 É assim que, ao observarmos essas obras localizadas espaço-temporalmente no mesmo 

contexto, enxergamos essas similitudes, que atestam um pensamento coletivo compartilhado, 

embora cada obra tenha a capacidade de moldar esses materiais, produzindo sentidos e 

interpretações diferentes da mesma realidade. Para início de conversa, o romance de Júlio 

Ribeiro foi publicado exatamente no ano da Libertação dos escravos (1888), e na obra do 

escritor o escravo negro figura nivelado ao lado dos “bois”, sendo apenas objeto de uma mulher 

privilegiada, requintada e intelectual. A reincidência dessa referência não é incidental, ela ecoa 

e reverbera tanto nos pensamentos, sonhos e reflexões da protagonista, quanto nas suas ações. 

O que torna a tópica ainda mais proeminente na fatura da obra é a competição com a 

racionalidade científica disputando o lugar da primazia na vida de Lenita. De tal forma que 

essa dinâmica se torna o móvel que orienta os desígnios das personagens principais ao longo 

de toda a narrativa. A carne é, portanto, composta da dualidade entre prazer sensual e prazer 

intelectual, como também enfatiza os juízos de valores subjacentes a esses dois propósitos de 

vida, sob os quais os protagonistas se debatem o tempo todo. Em contrapartida, em Bom 

Crioulo (1895, portanto, sete anos depois da “abolição”), é dando voz aos outros marinheiros 

e à reprodução ideológica da elite branca que ocorre uma tentativa de aproximar o negro do 

animal, no sexo, na força, em aspectos físicos. A sexualidade negra não é objeto da satisfação 

egóica da intelectualidade branca e privilegiada socialmente; pode-se até dizer que há uma 

inversão, e, agora, o branco (Aleixo, nem rico, nem intelectual) é quem figura como objeto de 

estímulo do prazer negro (e também da ex-prostituta Carola). Mas a visão da obra aponta (a 

contrapelo) uma sociedade doentia na qual o indivíduo (brancos e negros, alta e baixa patente 

da Marinha) não pode amar verdadeiramente, tendo o outro acorrentado no cativeiro do seu 

prazer.   

 Enquanto o romance A carne (1888) hierarquiza o prazer carnal abaixo do prazer 

intelectual, digamos que Bom Crioulo abole essa cerca e nivela as duas esferas. Mesmo se Bom 

crioulo também apresenta a concepção do sexo aliada à fisiologia animal, na obra de Ribeiro 

essa concepção cumpre um papel funcional catalisador, pois, além disso, apresenta o negro 

como se fosse uma categoria intermediária entre homens brancos e animais, servindo de uma 

ponte para facilitar essa “passagem”. 
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 Outro ponto em que as duas obras comungam, refere-se ao modo como modulam a 

matéria referente à realização amorosa entre indivíduos, mediada por esculturas clássicas, que 

equivalem a padrões de beleza perfeitos.  

 Na obra A pata da gazela (1870)62, de José de Alencar, a personagem Horácio, um rico 

irresponsável e volúvel, se apaixona superficialmente por Amélia, em oposição ao sentimento 

“verdadeiro” que Leopoldo (o segundo pretendente) sente pela menina de pés mimosos. 

Leopoldo ama Amélia independentemente de seus atributos físicos (“Esse amor puro e 

imaterial era um batismo para seu coração virgem”.); já Horácio não compartilha desse ideal. 

Para ele, “amar é admirar o belo em sua mais esplêndida revelação; é fazer poemas e estátuas 

como nunca realizou o gênio humano”. Diz o narrador: “Mas o que queria Horácio era apenas 

o culto da forma, o fanatismo do prazer”. (p. 19). O janota Horácio tem uma visão limitada 

sobre o amor. Ele se restringia a um ideal abstrato, tal qual a concepção de arte inefável, porém 

descarnada. A obra de Alencar achata os caracteres das suas personagens, deixando-as planas, 

caricatas (a virtude ou a seriedade não se misturam com a vaidade; ou se é perfeito ou se é 

defeituoso; ou o defeito é físico ou moral, nunca os dois juntos). O ponto de vista da obra 

também legitima – por meio das personagens e do narrador que as julga – a exclusão do meio 

social da pessoa com deficiência. Até a própria Laura julga a si própria indigna de uma 

convivência em sociedade, salvo se esconder o seu “defeito”. 

Atingindo a idade de oito anos, a menina com o instinto da mulher, 

compreendera seu infortúnio; e desde então descansou a mãe daquele cuidado 

incessante. Ficando moça casou-se, e seu marido que a amava 

estremecidamente, morreu ignorando o segredo. (p. 89) 

 

  Da mesma forma, todos sentem pena da “aleijada”, até mesmo o mocinho virtuoso, 

Leopoldo. Na ótica da obra, a pena é também uma virtude. Assim, o mocinho não teria defeitos 

de caráter, pois se ele sente pena da “aleijada”, é porque essa era a única atitude (paternalista) 

possível. Vale ainda lembrar que o comportamento paternalista do mocinho Leopoldo para 

com a moça tida como defeituosa é um equívoco, pois, na verdade, a moça “digna de pena” é 

Laura e não Amélia, uma vez que esta “tomou emprestada” a “deficiência” daquela, com a 

finalidade de testar os sentimentos dos pretendentes. Duas observações a se fazer: Alencar não 

poderia deixar uma personagem “aleijada” protagonizando o seu romance, é como se isso 

ferisse o decoro literário romântico. Por isso, como brinde ao leitor do Segundo Império, ele 

traz à baila o segredo sustentado ao longo do romance, para alívio e regozijo do personagem 

virtuoso e “bonzinho” (Leopoldo) e do leitor que com ele se identifica. Segunda observação a 

                                                           
62 Alencar, José. A pata da gazela. São Paulo: Editora Ática, 1971, 17ª impressão. 1. ed., 1870. 
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se fazer, a obra está saturada de objetificação do corpo feminino (cuja metonímica 

paradigmática são os pés) pela figura masculina, o que, à época, era abertamente naturalizada. 

Para nós, interessa pensar como essa reificação do corpo ganha ares refinados e sublimados 

sob pretextos de apreciação de uma arte universal, clássica. Horácio é apreciador do “belo” 

artístico, e se utiliza desse expediente para justificar os seus caprichos de homem rico e elegante 

ao escolher as moças com quem deveria se casar. O fato interessante é o quanto o próprio 

romance reserva da sua economia interna para tal tema, que está sempre voltando, como um 

eco63.  

 De um modo bem diferente, o romance A carne (1888) ecoa incessantemente esse 

mesmo tema. Porém, aproxima a beleza de estátuas – dos corpos perfeitos evocados por obras 

                                                           
63 Não era, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma, o que seduzia o nosso leão; 

eram sobretudo os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do 

pezinho desconhecido. p. 14. 

 

O mancebo admirava na mulher a formosura unicamente: apenas artista, ele procurava um tipo. Durante dez anos 

atravessara os salões, como uma galeria de estátuas animadas e vivos painéis, parando um instante em face dessas 

obras-primas da natureza.   

Vieram uns após outros todos os tipos: a beleza ardente das regiões tépidas, ou a suave gentileza da rosa dos 

Alpes; o moreno voluptuoso ou a alvura do jaspe; a fronte soberana e altiva ou o gesto gracioso e meigo; o talhe 

opulento e garboso ou as formas esbeltas e flexíveis. 

Seu gosto foi-se apurando; e ao cabo de algum tempo tornou-se difícil. A beleza comum já não o satisfazia; era 

preciso a obra-prima para excitar-lhe a atenção e comovê-lo. p. 19. 

Se Amélia fosse feia, o senão do pé não passara de um defeito; não quebraria a harmonia do todo. Mas Amélia 

era linda, e não somente linda; tinha a beleza regular, suave e pura que se pode chamar a melodia da forma. A 

desproporção grosseira de um membro tornava-se pois, nessa estátua perfeita, uma verdadeira monstruosidade. 

Era um berro no meio de uma sinfonia; era um disparate da natureza, uma superfetação do horrível no belo. Fazia 

lembrar os ídolos e fetiches do Oriente, onde a imaginação doentia do povo reúne em uma só imagem o símbolo 

dos maiores contrastes. 

“[...]. O que é o corpo humano no fim de contas? O que é o contorno suave de um talhe elegante, e a cútis acetinada 

de um rosto ou de um colo mimoso? Um pouco de matéria a que a luz transmite a cor, o espírito e a vida. Tirem-

lhe esses dois alentos, e verão que lodo impuro e nauseante ficam sendo aquelas formas sedutoras." p. 40. 

Era o mesmo desencanto, a mesma insistência de seu espírito para enxergar a formosura da donzela através de 

um prisma deforme e caricato. Nessas ocasiões ele sofria diante da moça a fascinação do horrível, como o poeta 

sofre muitas vezes a fascinação do belo em face de um objeto desgracioso. Era então um poeta pelo avesso; um 

vate do monstruoso. Tinha na imaginação um gnomo de Victor Hugo: criava Quasímodos e Gwynplaines do sexo 

feminino com uma fecundidade espantosa. p. 44. 

-- Outrora julgava impossível que se amasse o horrível. Agora reconheço que tudo é possível ao amor verdadeiro, 

ao amor puro e imaterial. Não só reconheço, mas sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires! Oh! 

Sinto-me capaz de amar o anjo ainda mesmo encarnado em um aleijão! Idem., p. 46 

Mas quem sabe se o idealista capaz de adorar uma monstruosidade, o espírito severo que desdenhava a beleza 

material, não sofria a sedução irresistível do mimoso pezinho? Admirado de quê? De te ver convertido à idolatria 

da beleza material? ... p. 73  
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helênicas – ao prazer carnal (como o próprio título do romance indica, a carnalidade do sexo, 

diferentemente da referência sexual romântica de Alencar). Contrariamente à pudicícia 

romântica, Ribeiro traz o sexo para as esferas da matéria física, o que, entretanto, não impede 

que cometa erros mais graves que os de Alencar. 

 Na obra de 1888 são somente os intelectuais que evocam essas referências prestigiosas, 

ao passo que na obra de 1895 (Bom Crioulo), embora seja o tenente da Marinha que possua o 

tempo de um “ócio (o farniente) tão laborioso” e o privilégio da leitura, são os pobres e 

analfabetos que referenciam esses modelos estéticos da tradição clássica. 

     Voltando um pouco, o narrador, que diferencia e põe em relevo (duas vezes) o “ver” 

perverso da multidão, não destaca o “ver” luxurioso recorrente entre os amantes. Ambos têm 

naturezas semelhantes, mas somente aquele “ver” da massa indefinida é que é escancarado. 

Assim, a ótica da obra redireciona “o refletor” para a atitude coletiva, que se compraz no 

espetáculo trágico do outro, incapaz da alteridade, deixando automaticamente na penumbra a 

reincidência desse ato (em menor grau) no âmbito privado. A obra de Caminha posiciona o seu 

spot nas condições históricas que impossibilitam o desenvolvimento emocional e sexual, seja 

do negro, seja do branco; Júlio Ribeiro (A Carne, 1888) traz o refletor mais próximo da paleta 

de um naturalismo que pinta a sexualidade negra em um dégradé opaco, para dar vez a uma 

sexualidade culposa do indivíduo branco intelectualizado. O papel sexual do negro como 

catalisador do prazer branco equivale a uma participação acessória (também mimetizada na 

economia narrativa) no jogo social como um todo. A probabilidade que essa formalização tem 

de resvalar para a inferiorização social do negro é alta. Primeiro, ele porta uma carga negativa 

ao ser associado ao animalesco aspecto sexual de Lenita, que ela procura rechaçar, mesmo 

sentindo uma irrefreável inclinação. Por extensão, que distância separa o negro animal-sexual 

do negro destinado a ser animal de carga? 

 Em Bom Crioulo, já assinalamos, a hierarquia que subjaz ao romance coetâneo (A 

carne) é estiolada, de maneira que os animais, aludidos metaforicamente na obra, trocam de 

papéis no âmbito comparativo, eles passeiam pelas situações contingentes das personagens, 

como a analogia do pássaro: Crioulo é pássaro livre e, em outros momentos, pássaro preso na 

gaiola; Aleixo foi considerado pássaro, preso na gaiola de Carola. A reversibilidade indica 

situações transitórias, portanto, históricas, passíveis de transformação conforme a dinâmica 

individual, que é também social. 
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Aleixo pertencia-lhe, enfim; era seu, completamente seu; ela [Carola] o 

tinha agora preso como um belo pássaro que se deixasse engaiolar; tinha-

lhe ensinado segredinho de amor, e ele gostara imenso, e jurara nunca mais 

abandoná-la, nunca mais! (P. 116) 

No fundo [Bom Crioulo] estava alegre, sentia-se humorado, com ímpetos de 

criança brejeira, como um pássaro solto.... Estranhava -se até! Há muito não 

amanhecia tão bem-disposto... (p. 980?) 

Era Bom-Crioulo, o negro Amaro, cujo espírito debatia-se, como um 

pássaro agonizante, em torno dessa única ideia — o grumete Aleixo, que o 

não deixava mais pensar noutra coisa, que o torturava dolorosamente... 

(CAMINHA: 1895, p. 121)  

 

 A comparação com o romance de Júlio Ribeiro (A carne), finalmente, foi produtiva na 

medida em que realçou o quanto o romance de Adolfo Caminha é adiantado para a época ao 

retirar o negro daquele local em que, em geral, a literatura do momento o alocava. 

 Por último, esses dois romances trazem outro ponto que nos interessa aqui: foram obras 

tachadas de pornográficas, indecentes e de mau gosto estético. E, por isso mesmo, foram 

criticadas e amaldiçoadas, sem prejuízo do sucesso de público que tiveram. 

        Antonio Candido lembra: 

 Todos sabem que a arte e a literatura têm um forte componente sexual, 

mais ou menos aparente em grande parte dos seus produtos. E que age, 

portanto, como excitante da imaginação erótica. Sendo assim, é 

paradoxal que uma sociedade como a cristã, baseada na repressão do 

sexo, tenha usado as obras literárias nas escolas, como instrumento 

educativo. 

 

 A partir do pressuposto do crítico, voltamo-nos, então, para o âmbito do prazer 

intelectual por meio da leitura do romance. 

 Se em A carne a fruição sensual da obra pelo leitor letrado é facultada por meio de um 

distanciamento promovido pela diferenciação bem marcada entre classes e raças que o ângulo 

estruturante da obra faz, em Bom Crioulo a fruição encontra um obstáculo (a depender do 

estômago!)  para oferecer o conforto necessário ao leitor das classes médias, uma vez que o 

narrador elege a sexualidade do negro marinheiro como epicentro da sensualidade voyeurística. 

Não impede, entretanto, que o mesmo gozo irradie em todas as camadas sociais, mesmo que 

com tintas diferenciadas, mas, dessa vez, ressaltadas e expostas por meio das aspas introduzidas 
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no verbo “ver” vinculado à multidão descompromissada, tal qual aquele leitor que – vendo as 

feridas da carne mais barata do mercado sendo “futucadas” – só busca colher os seus 

benefícios, que incluem evidentemente o deleite.  

 Dito de outro modo, o nivelamento que o ponto de vista da obra opera, no que tange às 

posturas retrógradas de perversão alastradas em todas as camadas sociais, atenua64 as cenas 

eróticas do âmbito privado, impossibilitando o “gozo total” do leitor. 

 

 

 

 Capítulo 3 

  Madame Satã: enquadramentos do corpo no trabalho e na fruição 

 

Os livros do senhor, a arte do senhor, cheiram a crime. Em 

vez de fazer alguma coisa por estes montanheses 

desgraçados, o senhor assiste à morte deles, busca nessa 

morte temas ardentes, encontra nela a beleza para alimentar 

a sua arte. (Ismail Kadaré, Abril despedaçado) 

 

 

Lapa, 1932. No palco do Cabaré Lux, Vitória dos Anjos canta um dos muitos 

sucessos de Josephine Baker, Nuits d’Alger. Nos bastidores, com ar embevecido, seu 

camareiro João Francisco dos Santos reproduz com os lábios cada palavra da canção 

francesa.  O rapaz ainda é explorado por Gregório, seu patrão e amante de Vitória. 

Embora João Francisco pareça submisso, na verdade ele se revela altivo e provocador 

quando deixa o Cabaré Lux e caminha pelas ruas mal iluminadas e de “frequência 

duvidosa” do bas-fonds carioca. Seu forte temperamento, sua agilidade na capoeira e a 

                                                           
64 Minha posição vai de encontro à de um outro especialista em Bom Crioulo, que enxerga o romance afinado 

com uma estética gótica. Para o autor, o gótico remete a temor (entre outros traços), e, por essa leitura, Caminha 

mantém, ao longo do romance, um interesse em retratar esse tópico tabu à época, e, ao mesmo tempo, um temor 

da homossexualidade, acabrunhando a fluidez da sua escrita. Assim, esse seria um elemento gótico estruturante. 

Pelo prisma desta pesquisa, a penumbra que enleia a homossexualidade inter-racial é a contraface do farol que 

ilumina a perversidade daquela sociedade que a condena. 
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destreza no uso da navalha o fazem uma figura temida e intrigante. É bom de briga, não 

leva desaforo para casa – de frequentadores da noite ou de policiais. Uma noite, João 

Francisco dos Santos conhece Renatinho, com quem vive uma paixão. Denunciado por 

Gregório por um roubo que não cometeu, João Francisco desafia a polícia e é condenado 

a seis meses de prisão por desacato à autoridade. Ao ser posto em liberdade, consegue 

convencer Amador, proprietário de um bar chamado “Danúbio Azul”, a fazer um show 

no seu estabelecimento. Após tantos anos, a sorte parece ter se lembrado dele. No entanto, 

após uma segunda apresentação apoteótica, João Francisco não resiste às provocações de 

um cliente e, com uma reação extrema, destrói o sonho de ser artista. Lapa, Carnaval de 

1942, após cumprir dez anos de prisão, João Francisco dos Santos está de volta ao seu 

reduto. Vitorioso da prisão e renascido por meio da arte, inventa um novo personagem: 

Madame Satã. O recorte que o filme faz da biografia de Satã nos leva a resumi-la assim 

brevemente, mas a biografia do Caranguejo da Praia das Virtudes se adensa para além de 

uma abordagem cronística no cinema. Para começar, Satã veio de Pernambuco, onde 

nascera por volta de 1900, numa cidade chamada Glória do Goitá. Depois da morte do 

pai, a mãe de João passou por muitas dificuldades, tentando arranjar proventos para seus 

muitos filhos. A precariedade da situação levou dona Firmina Teresa a trocar o filho por 

uma égua. O negociante de cavalos, Loreano, prometeu à mãe de João que lhe daria 

estudo, mas se tratava de uma falsa promessa. O pequeno João foi feito escravo na 

fazenda de seu Loreano. Depois, uma senhora chamada Dona Felicidade a convidou para 

trabalhar com ela em um restaurante, e ele a acompanhou. A situação de escravidão 

permaneceu. Mas chegando ao Rio de Janeiro com essa senhora, e insatisfeito com a sua 

situação, fugiu dali e foi morar na rua, vivendo, muitas vezes, dos furtos que realizava e, 

por isso, foi preso e acabou levando surras da polícia. Depois disso decidiu virar vendedor 

ambulante, vendendo pratos e panelas de alumínio para um senhor chamado seu 

Bernardo. Aos dezoito anos passou a trabalhar de garçom em uma casa de tolerância na 

Lapa, onde também cozinhava e realizava serviços domésticos. Dali ele se tornou 

cozinheiro na casa de pensão do Catete, onde teve contato com a arte, por meio da atriz 

Sara Nobre, que muito o influenciou. Nessa época conheceu uma companhia francesa de 

teatro de revista e ficou impressionado com as artes cênicas. Doravante o trajeto de Satã 

é feito de intermitências entre trabalho, boemia e prisões, como o filme representa.  

O período que a narrativa realça é imediatamente anterior à fama de Satã, por isso 

traçamos o trajeto dele até aqui. O objetivo do diretor era esse: mostrar o início do 

fenômeno Satã, a partir da sua intimidade cotidiana. Talvez por isso mesmo não tenha 

sobrado espaço para aqueles que foram o pilar desse “fenômeno”. Não vemos nem 
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fumaça de “Sete Coroas”, o malandro que iniciou Satã na malandragem. Tampouco 

sobrou espaço para uma simples menção a Saturnino, Brancura, Gavião Branco, Gavião 

Preto, Henrique Fin-Fin, Índio do Mangue, Tinguá, Edgard, Sete Camas, Meia Noite e 

Camisa Preta (considerado por muitos o rei da malandragem). A malandragem de Satã e 

a sua fama provêm de uma rede de camaradas que a preparou, e o recorte que o filme faz 

é justamente sobre esse recuo que mostra os bastidores do seu “sucesso”, porém sem essa 

rede. 

O fato de a espinha do filme se constituir majoritariamente de quadros das 

intimidades de Satã e de modestas cenas cotidianas vividas por ele (incluindo as suas 

lutas e percalços), não implica, todavia, que essa dimensão particularizante não inclua 

processos sociais mais abrangentes, como as transformações sociopolíticas pelas quais o 

Rio de Janeiro passava. Para começar, há, de saída, uma dimensão política na própria 

performance corporal de Satã, irradiada em todas as esferas da sua vida. Cada frame do 

filme guarda essa semente fértil de revolta e de energia sexual alastrada, o que gerou tanto 

alvoroço à época do lançamento, sendo elogiado e, ao mesmo tempo, rechaçado pelo 

público mais conservador aqui e no exterior, onde o filme também foi lançado. 

   

3.1. Madame Satã: herói falsamente fragmentado 

 

Madame Satã é um filme cuja ênfase incide na particularidade, muito diversificada, 

dessa figura lendária da Lapa carioca dos anos 1930-1940. Porém, é curioso observar que, à 

medida que a figura de Satã ganha projeção no quadro (com muitos closes, ainda que 

desfocados ou com partes do corpo e do rosto cortados pelo enquadramento) e na 

narrativa (a história do seu cotidiano antes da fama, formas de ganhar a vida, a vida com 

os amigos, os amores), a cidade, a paisagem urbana é sufocada, ou subtraída na mesma 

proporção. Há o lado positivo nessa operação, uma vez que as belas paisagens do Rio de 

Janeiro sempre foram utilizadas pelos cineastas para garantirem uma maior bilheteria dos 

seus filmes, seja aqui ou no exterior. Aïnouz, corajosamente, ofusca a bela paisagem 

carioca, deixando somente aparecer turvamente algumas esquinas e ruas.  O filme de 

Aïnouz é saturado de enquadramentos próximos das figuras: O plano detalhe e o primeiro 

plano naturalmente vão destacar as figuras do seu contexto. Diferentemente dos planos 

gerais, recorrentemente utilizados em Abril despedaçado e em Lavoura arcaica (filmes 

fotografados também por Walter Carvalho), nos quais se utilizam esses planos amplos, 

abertos, localizando o espectador na ação, mas também impressionando com as inusitadas 
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paisagens. A direção de Madame Satã os utiliza com modéstia, por isso a ausência do 

contexto espacial no filme.  

Se for possível enxergar em Satã um sujeito de ações e propósitos bem 

determinados, com convicção de seus princípios, que luta por viver com dignidade, 

respeito, que tem condições de se expressar artisticamente, existe, por outro lado, ao 

longo do filme, no plano plástico da imagem, uma dificuldade de se enxergar sua imagem 

de forma integral, dificuldade de se delinear esse sujeito. 

Figura 1. Mesmo apresentada em PA, o vulto preto (silhueta) dos espectadores do show, nas bordas da imagem, 

impede de ver uma imagem mais nítida de Satã. 

 Alguns exemplos: nas duas cenas de performances ele se move bastante em cena, 

dançando e cantando. João persuade Amador a fazer um primeiro show no Danúbio Azul em 

homenagem à Laurita, que logo fará aniversário. Assim acontece a primeira apresentação 

artística de João, fantasiado de Jamacy, filha de Tapunã e de Bernadete. A canção é “Noite 

cheia de estrelas”, de autoria de Cândido das Neves. Instaura-se uma atmosfera magnetizante. 

A câmera captura a plateia emocionada com a interpretação de João. O público é misto, mas 

conseguimos divisar o povo pobre ali, se divertindo e sendo contagiado por aquele momento 

de emoção que Satã oferece. A perspectiva inicial do filme cola-se à magia irradiada. A 

fotografia capta os detalhes do figurino da estrela Satã: os colares são focalizados, pela lente, 

de muitas maneiras diferentes: por cima, por baixo, obliquamente, com foco, sem foco, de 

perto, de longe; o véu azul que ele veste, também: dança ao lado da câmera, passa sobre ela, 

e tapa a nossa visão; a maquiagem ganha evidência pela câmera, que isola a boca bem de 

perto, quase deformando-a; capta os olhos de forma bem aproximada, sobretudo nos 

momentos em que eles giram para o canto e para o alto. O corpo de Satã é praticamente 

pulverizado em partes autônomas. O show de Satã, oportunidade de extravasamento da sua 

expressão, de afirmação da sua personalidade, “de forma plena”, ganha, ainda assim, uma 

representação não inteira, fracionada. No segundo show, fantasiado de a Mulata do 

Balacochê, ele canta “Mulato bamba” e “Ao romper da aurora”. Dessa vez, mais do que na 
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apresentação anterior, a câmera tenta acompanhar o movimento dele, numa interação muito 

viva entre ambos. Satã, nesse momento, está muito mais liberto que na apresentação anterior. 

Parece que a inspiração do filme que Satã vira no cinema, em que Josephine Backer dançava 

de forma espontânea, a ponto de atirar um sapato na cabeça de um homem na plateia, 

contribuiu para tal. Satã (a Mulata do Balacochê) começa o show de uma forma mais contida, 

depois ele se expande e a dança ganha novo ímpeto. Ele começa a rodopiar. Nesse momento 

fica mais difícil para o espectador identificar quem é quem e o que é o quê. As partes do 

corpo ou se apresentam fragmentadas pelos planos detalhes que nos impedem de identificar 

o que se vê; ou se apresentam desfocadas, conforme as vestimentas invadem a câmera ou se 

afastam dela, gerando flous na imagem. Percebe-se que a câmera está a serviço da 

espontaneidade da ação do ator. Satã entra na plateia e se perde nela; os closes sobre seu rosto 

e corpo se mesclam com fragmentos do público anônimo. A individualidade do artista se dilui 

na plateia que o assiste. Tal jogo entre ator e câmera cria certa instabilidade na imagem, 

denotando que a agilidade corporal do personagem gera a dificuldade de se acompanhar, com 

a câmera, tal movimento apanhado na sua imediatez. 
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Figura 2. Fragmentos de Satã; planos fechados destacam seus detalhes 

 

 Por conseguinte, as imagens desfocadas seriam o resultado dessa dinâmica instável, 

mimetizando, de maneira duplicada, a vida de Satã em muitos aspectos. Além dos flous das 

imagens, os closes dividem o corpo em partes separadas, e elas tornam-se, muito vezes, 

indistintas: a objetiva não alcança o corpo dele em sua integridade. Esses momentos, que 

são aqueles em que ele encontra espaço para o transbordamento mais expansivo das suas 

emoções – expressões do seu eu – são os mesmos em que a imagem aparece esfacelada, 

borrada. 
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Figura 3. Movimentos livres, operados pela câmera, à disposição do ator, desfocam a imagem. 

 

Usualmente diante de uma numerosa quantidade de primeiros 

planos/primeiríssimos planos e de planos médios teremos plano de conjunto e planos 

gerais se alternando. O plano de conjunto e o plano geral, como se sabe, servem para 

localizar a ação para o espectador, além do fato de dar um sentido de organização e 

conforto a quem assiste. Já no filme em questão, após sucessivos planos detalhes e 

primeiros planos, temos raros planos de conjunto, menos ainda planos gerais. Desse modo 

há uma insistência em planos fechados ou fechadíssimos. Assim que os shows se acabam, 

ou antes de se iniciarem, temos apenas planos fechados sobre a fachada do 

estabelecimento, e, no máximo, sobre a calçada da rua em que acontece o evento. Quando 

das apresentações no bar do Amador, o espaço é mostrado fora de foco ou então numa 

penumbra que isola a casa do seu entorno. Geralmente as cenas externas, além de serem 

mal iluminadas, desfocadas ou com enquadramentos fechados, têm duração muito curta, 

como quadros estáticos (tableaux). 
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Figura 4. Esse frame é emblemático da relação indivíduo e espaço, cidade. Satã é o corpo que invade e ocupa o 

quadro. Já a paisagem parece uma extensão dele, que também parece parte da natureza (pela cor terra e pelas 

formas sinuosas, como uma montanha). Mas ele é quem ganha projeção e destaque. 

 

 

O movimento é inversamente proporcional entre sujeito e espaço. É importante 

lembrar que o espaço em questão é nada menos que a capital federal à época (1930-1940). 

Retomaremos a discussão mais adiante. Por enquanto cabe ainda analisar o primeiro 

elemento, a saber, a fragmentação da imagem de Satã (seja por meio de planos muitos 

próximos, que dissociam corpo e rosto, seja por causa dos flous e das imagens 

subexpostas) diante de um perfil contraditoriamente inteiro (o percurso, o caráter e a 

determinação tendem para um esboço bem-acabado de um indivíduo inteiro, mesmo com 

as contradições que o filme explora). 

A questão de uma imagem difícil que represente o protagonista – o indivíduo que tem 

dificuldade em ser protagonista do seu destino na vida – também aparece, mimetizada pelas 

escolhas fotográficas, em muitas cenas em que seu rosto aparece refletido em um espelho 

velho, cheio de manchas, impedindo a limpidez do reflexo de João/Satã. 

A Satã é negada a participação na vida social quando é expulso do High Life Club. Ali 

aprende que “ele não é como todo mundo”, como resume Laurita, quando ele reclama a sua 

liberdade de ir e entrar aonde quiser. Foi obrigado a deixar a vida de artista para ser malandro 

(mas João afirma que foi ele quem decidiu), desde que deixou o Cabaré Lux, ao ser insultado 

por ter imitado o número de Vitória dos Anjos, que, surpreendendo-o, ficou indignada por 

ele ter usado também as roupas dela. Na opinião de João, a vida artística (polo positivo) era 



118 

 
incompatível com a malandragem (polo negativo)65. De fato, a biografia de Madame Satã 

atesta esse traço seu66. Rogério Durst fala que enquanto tinha emprego certo (nos teatros de 

revista, cozinhando para pensões no Catete) ele evitava a vida boêmia: não frequentava as 

ruas como malandro, como habitualmente fazia, ocupando o posto de “protetor67”. E quando 

acontecia de ser preso, se resignava, pois achava que estava pagando o preço pelo que tinha 

feito, deixando de fazer o que pessoas de bem faziam; sentia-se envergonhado perante esses 

cidadãos e achava que merecia pagar por isso. Aqui reside um ponto problemático do filme, 

pois parece que o diretor juntamente com os roteiristas, na tentativa de romantizarem um 

pouco a personagem, põem debaixo do tapete algumas contradições de Satã, como essa, de 

concordar com a ordem estabelecida. De forma parecida, outro ponto que o ângulo do filme 

escolheu atenuar foi o fato de Madame Satã (existiam “muitos Satãs” que ocupavam essas 

funções) ter sido guardião da ordem, quando exercia o posto de protetor das ruas da Lapa, em 

contrato firmado com donos dos estabelecimentos noturnos68. A admiração do ângulo 

narrativo do filme por Satã, mostra uma de suas fragilidades quando suprime essas suas 

contradições, ao mesmo tempo que se ressaltam outras, a saber, a brutalidade que emprega 

contra os iguais em casa, a mesma que ele sofre nas ruas, no emprego; a exploração do 

trabalho replicada em casa; a moralidade seletiva aplicada a Tabu; a punição física contra 

                                                           

65Conforme expõe Ana Paula Pacheco no ensaio Iracema-74, cinema, malandragem e capitalismo, as concepções 

de malandro são passíveis de uma ampla discussão, que deve ser sempre precedida por uma historicização que 

evidencie as suas diversas facetas em contextos específicos nos quais elas se manifestam.  Assim explica Pacheco: 

“Como todos lembramos, a personagem do malandro, figura histórico-literária na tradição brasileira encetada por 

Manuel Antônio de Almeida (Memórias de um sargento de milícias, 1854), sintetizava uma dimensão folclórica 

e pré-moderna (a do “trickster”) e uma dimensão social específica ao Brasil escravocrata (a do homem livre pobre 

tendo de usar da astúcia para conseguir ‘se virar’ no dia a dia). Esta se reatualiza, alterada, na nova ordem do 

trabalho “livre”, sobretudo na cultura carioca dos anos 1940, no sujeito que não se proletarizou, e por isso vive 

astutamente de expedientes que, segundo a ideologia, garantem-lhe boa vida sem esforço. O filme parece 

formalizar uma outra modificação histórica. ” No decurso de seu ensaio a autora demostra como o Tião Grande, 

personagem central do filme ‘Iracema –  uma transamazônica’ (1974), sintetiza ficcionalmente uma matéria social 

nova, no contexto de um processo de acumulação aparentemente primitiva do capital, mobilizada pelo 

desenvolvimentismo da aliança civil-militar. Agora o malandro pobre é portador da bandeira do discurso oficial 

da ‘ordem e do progresso’ e dele procura catar os restos da sub exploração, recolhidos na degradação do sub 

trabalho informal no qual os seus iguais deixam o coro e a alma. Ideologicamente aliado aos beneficiados com o 

falso progresso nacional, Tião Grande obtém o seu quinhão por meio de uma malandragem contígua à das elites.” 

66 DURST, Rogério, Madame Satã: com o diabo no corpo, São Paulo, Editora Brasiliense, 1985. 

 
67 O posto de protetor diz respeito a uma função desempenhada por homens valentes, capoeiristas, que impunham 

respeito e temor à população das periferias cariocas. Donos de estabelecimentos noturnos (bares, casas de 

prostituição) os contratavam para garantir “a paz” nas adjacências (ruas, bairros), afugentando, assim, os 

encrenqueiros e as confusões desencadeadas por eles. Os protetores eram, portanto, uma espécie de “capangas 

dos pequenos proprietários da noite”.  
68 Na verdade, a alusão que o filme faz a esse trabalho prestado por João Francisco dos Santos se dá em uma 
cena na qual Amador (dono do bar Danúbio Azul) faz a proposta: “o que você acha de ficar todo dia aqui à 
noite ajudando? Tu evitas tumultos aqui em casa, e a freguesia vê que o meu local é calmo [...]”; João 
acrescenta: “vem mais gente e gasta mais...”  O acordo entre ambos parece mais um arranjo entre amigos, 
eivada de cordialidade, e menos uma relação comercial generalizada no Rio de Janeiro à época. 
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Tabu e a piada sexual como “massagem apaziguadora”: primeiro ele espanca Tabu pelas 

negligências nas tarefas, em seguida  desfaz o clima opressivo perguntando se Tabu já tinha 

fruído sexualmente naquele dia  (“e o  cu já deu hoje”?). Retomando, o filme expõe essas 

contradições do negro gay oprimido, porém deixa outras fora da representação, como o fato 

de, enquanto “protetor”, contribuir com a ordem dominante, oprimindo seus iguais, quando, 

por exemplo, à época de eleições os capoeiristas e protetores serem contratados também para 

inibir a população pobre e induzi-la a votar em candidatos que mais tarde, se ganhassem a 

eleição, se voltariam contra os pobres. Entre as contradições de Satã essa é a que mais 

desestabilizaria o espectador que busca uma coerência apaziguadora advinda da figura de um 

marginalizado feito ícone de resistência. 

Como um contraponto interessante, o filme A rainha diaba (1974), do diretor Antônio 

Carlos Fontoura, é intimamente relacionado à biografia do malandro negro da Lapa carioca, 

mesmo que o diretor negue recorrentemente a inspiração direta na vida de Madame Satã (João 

Francisco dos Santos). Há muitas características compartilhadas entre Diaba e Satã, o que 

aproxima as duas personagens. Mas também as diferenças são significativas. O filme de 

Fontoura centra-se sobre Diaba, um gay que controla uma rede de tráfico de drogas em um 

quarto dos fundos de um prostíbulo. Com o objetivo de livrar Robertinho da prisão, ele incube 

Caititu, outro homem tido como de alta confiança por ele, de encontrar um “bode expiatório” 

para expiar as infrações de Renatinho. O escolhido acaba sendo Bereco, um moleque cheio 

de si, que acaba sendo convencido de que possui o perfil bastante lisonjeiro para si, “forjado” 

por Caititu. O que Diaba não desconfiava era de que Caititu planejara “formar” o novo 

bandido com o intuito de destronar o(a) chefe do tráfico, e, assim, tomar para si o posto 

ocupado por Rainha Diaba. A astúcia de Caititu consistia em pôr um contra o outro, a fim de 

se destruírem. Ao final, o esquema se realiza, ocorrendo uma horrenda carnificina no quintal 

do prostíbulo. Adicione-se, porém, que a morte de Caititu não escapa do jogo de traições dos 

parceiros, uma vez que é envenenado por Violeta. Uma outra reviravolta surpreendente 

ocorre no momento em que, agonizando, Diaba atira em Violeta. Dessa forma, todos morrem 

barbaramente.  

Muitas das soluções formais encontradas nesse filme são índices de uma situação 

histórica e cultural brasileira específica.  

O cinema brasileiro pós-anos 1968-1969 passa a rechaçar a pretensão “iluminista” 

dos cineastas que se atribuíam o papel de “porta-voz” do povo, na fase que precedeu o 

golpe militar de 196469. Interpretando as massas como alienadas (enredadas pela religião, 

                                                           
69 XAVIER, Ismail. Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal. São Paulo: 

Cosac Naify, 2012. 
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futebol, jogos e festas) e destituídas de um pensamento autônomo libertador, esses 

cineastas – uma ala da intelectualidade nacional – tomam a dianteira da “ação”, se 

arrogando o direito de “pensar” pelo povo (alienado). Faziam cinema político justificando 

as suas teorias científicas (gerais), apoiadas em experiências específicas (particulares) “de 

um outro de classe”, caras aos  estudos sociológicos70.   

Jean-Claude Bernardet, em Cineastas e imagens do povo (2003), notadamente no 

capítulo dois, “O espelho perturba o método”, apresenta o argumento segundo o qual, 

nesse período pós-golpe militar houve, de um lado, aqueles cineastas que falavam do 

povo, da sua alienação e incapacidade de articular sua própria crítica de classe, mas houve 

também, por outro lado, aqueles que ora se aproximavam, ora se afastavam de uma 

identificação com a classe média da qual faziam parte. O que complica essa identificação 

é o fato de que essa classe média, além de assistir passivamente à troca de um governo 

democrático por uma ditadura, foi quem, apoiando o golpe, saiu às ruas na retrógrada 

“marcha da família com Deus pela liberdade”. (Há, portanto, nestes termos, um repúdio, 

por parte dos cineastas, à imagem da sua própria classe.)   

  É claro que essa classe média (da família com Deus pela liberdade) não esperava, 

mais tarde, ser incomodada pelo regime, quando este começou a perseguição aos 

intelectuais, incluindo aí os filhos estudantes e artistas, como explica Roberto Schwarz 

(2008) no ensaio de 1970, Cultura e política71. Seja como for, nos anos 1965-1970 o 

cinema brasileiro buscava fazer uma autocrítica da figura do intelectual, que passou a 

ocupar posição central nas obras de importantes cineastas, como Paulo César Saraceni (O 

desafio, 1965), Glauber Rocha (Terra em transe, 1967), Gustavo Dahl (O bravo 

guerreiro, 1969), e Nelson Pereira dos Santos (Fome de amor, 1968). Obras que, segundo 

Ismail Xavier (2012), “tematizam a ilusão de proximidade e a real distância entre o 

intelectual e as classes populares”.72 

 

Foi nesse contexto que o cinema brasileiro procurou explorar os recursos e a linguagem 

cinematográfica (um pouco no embalo dos movimentos cinematográficos mundiais: 

Neorrealismo, Nouvelle Vague). Entretanto, a experimentação artística impunha um 

                                                           
70 BERNADET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 17. 
71 SCHWARZ, Roberto. Cultura e política. In: O pai de família e outros estudos. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008, p. 70-111. 
72 Essa reflexão provém da Dissertação de Mestrado O truque e a técnica: representações do trabalho em São 

Bernardo e Lavoura Arcaica, que realizei nesta mesma instituição, em 2015. 
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obstáculo aos cineastas: o resgate do público, que escapava das salas, por não se identificarem 

com um tipo de cinema mais “intelectualizado”. Nos idos dos anos 1970 muitos cineastas 

nacionais procuram recuperar o público, retomando a tradição dos filmes de gênero, levando 

no bojo assuntos “políticos”; é o caso de Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977) e A 

Rainha Diaba (1974), por exemplo.  

Segundo o crítico Ismail Xavier73, o filme de Hector Babenco (Lúcio Flávio, o passageiro 

da agonia) seria um exemplo paradigmático desse problema estético-ideológico, na medida em 

que o protagonista, o bandido Lúcio Flávio, apesar de mergulhado na lama da corrupção e do 

crime, guarda uma reserva moral na sua intimidade, o que significaria, no nível metafórico, a 

salvação possível no reduto da intimidade, ou até da família, em oposição ao caos na esfera 

pública. O filme operaria ainda com a catarse, levando o público a descarregar as suas 

consciências. Tal resultado é conseguido sobretudo por essa “regressão estética”, que 

necessariamente também seria política. 

 Quanto ao filme Rainha Diaba, o desfecho trágico, fatal, no final, remete a uma 

descrença generalizada na sociedade, e ali, diferentemente de Lúcio Flávio, parece não haver 

solução para ninguém, uma vez que não há indícios de qualquer resguardo moral em nenhum 

deles, nem mesmo no protagonista. 

Muitos críticos hoje defendem a importância do filme Rainha diaba pelo fato de 

apresentar uma estética e uma temática periférica, marginalizada, por assim dizer. Há 

inclusive quem diga que o filme é mais crítico na forma, do que Madame Satã, pressupondo-

se que os elementos formais (fotografia, edição, som, enquadramentos, posicionamento de 

câmera,) presentes em Diaba (1974) apresentam uma estética contrária àquela necessária aos 

filmes que participariam dos festivais internacionais. Ou por outra, o filme de Fontoura não 

é daqueles que foram fabricados com a intenção de ser incluído no círculo de um cinema 

internacional, no qual a representação da miséria e da violência brasileira é bem aceita, desde 

que seja esteticamente anódina. 

   Apesar da proposta estética underground que o filme de 1974 traz, as personagens e o 

enredo perdem em qualidade: Diaba é tão caricato quanto os outros gays que o acompanham, 

bajulando-o. Esse excesso de adulação é recorrente no filme, reforçando o lado exótico e 

mítico de Diaba. Já no início do filme, esperamos cinco minutos até que ele apareça 

encastelado em um quarto do prostíbulo, cercado de cuidados e sendo reverenciado. A trama 

é rica em reviravoltas, o que também atrai o público médio, sequioso pelas surpresas finais, 

o coup de théâtre (surpreendente desfecho), espécie de premiação ao espectador.  Essa 

                                                           
73 XAVIER, Ismail. Cinema político e gêneros tradicionais: a força e os limites das matrizes tradicionais. Revista 

USP, nº 19, p.115-121, 1993. 
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característica reforça a ideia de que tal ficção está mais comprometida com a fruição do 

espectador – e, por isso, segue os imperativos da fórmula dos filmes de gêneros de sucessos 

– do que com os imperativos que a matéria impõe à forma.74 

 O filme de gênero recuperado por Fontoura trouxe certa caricatura da figura de 

Diaba/Satã, a começar pela motivação da personagem, que é simplesmente salvar o “seu 

Robertinho”, embora depois, na segunda parte do filme, ele lute para recuperar o controle da 

“boca”.  Seria também o caso de se perguntar até que ponto a interpretação de Milton 

Gonçalves (como Diaba), um tanto antinatural, não estaria replicando a caricaturização da 

personagem? Posto que haja uma estilização do perfil da personagem (Diaba), o 

procedimento artístico pode ter rendimento crítico. É possível desenvolver uma interpretação 

dessa escolha estética considerando-se que se trata, na verdade, da utilização do 

distanciamento brechtiano, a partir do qual se evitaria a aderência irrestrita do espectador ao 

universo ficcional. A abertura do filme dá mostras desse procedimento, uma vez que o letreiro 

que apresenta os créditos com os nomes dos atores e técnicos é feito de cartolina, letras 

moduladas, lantejoulas, colagens de imagens, tudo de forma bastante artesanal, o que chama 

a atenção para a construção cinematográfica, a confecção de um filme. Corroborando o 

desvelamento do aparato fílmico, “as cenas de sangue” são tão escrachadas a tal ponto de o 

líquido que escorre nos corpos alvejados ser de um vermelho tão intenso e claro, que parece 

tinta vermelha. Assim, a naturalidade se esvai, e o antinaturalismo da atuação se torna 

coerente, tomando-se parte das regras do conjunto. Após a abertura, um outro procedimento 

brechtiano sublinha o processo de construção da narrativa:  a fonte de onde advém a emissão 

sonora que subjaz aos letreiros é revelada na primeira cena, momento em que Violeta (Yara 

Cortes) desliga a vitrola, que tocava “Índia”, canção composta por Manuel Ortiz Guerrero. O 

artifício da montagem é revelado: a ficção lembra ao espectador que o que ele vê na tela é 

manipulação da realidade. 

O final do filme coroa certo pessimismo cujo substrato real nada tem de fortuito, já que 

se vivia os anos ufanistas do “Brasil, ninguém segura esse país”, “Brasil, ame-o ou deixe-o”, 

ao mesmo tempo que a miséria se alastrava ainda mais. A realidade não apresentava nenhum 

esperançoso horizonte de mudanças naqueles anos de chumbo (1968-1974); só às expensas 

do falseamento histórico cineastas como Fontoura poderiam dulcificar uma realidade tão 

dura.  A Rainha Diaba (1974) codifica o desengano no tocante às saídas possíveis, mediante 

a representação de um massacre rocambolesco, no qual, por motivos mesquinhos, 

                                                           
74 O filme de Fontoura carrega traços do blaxploitation: primeiro momento histórico em que a cultura popular 

afrodescendente norte-americana efetivamente ameaçou sair do “gueto” e dominar o mainstream. Dirigidos e 

estrelados por artistas negros, esses filmes de baixo orçamento alcançaram margens de lucros astronômicos nas 

bilheterias, conquistando não apenas a comunidade afrodescendente em peso, mas também jovens brancos de 

classe-média. Mondo Tarantino. São Paulo, Pró Reitoria de cultura e extensão Universitária, 2013. 
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individualistas, os integrantes do grupo de Diaba acabam matando uns aos outros. Se não há 

solidariedade entre indivíduos de uma mesma classe social, muito menos entre classes 

diferentes: o recado está dado. 

Em que pese a estilização das personagens no filme, os pontos fracos se tornam 

justamente fortes noutra perspectiva: o acento no enredo cheio de intrigas, bofetadas, traições 

e matança, por um lado retira a complexidade das individualidades, por outro, sublinha uma 

dinâmica do “cada um por si”, que invade a economia espacial do filme, impossibilitando o 

desenvolvimento daqueles “perfis espectrais”. 

 

 

Com um interstício de 28 anos surge uma outra representação de Madame Satã no 

cinema. O ano de 2002 marca a eleição do presidente Lula, e coincide com o lançamento do 

filme. Aquele ceticismo “absoluto” da película de Fontoura, decorrente de um chão histórico 

paralisante, não encontra anteparo no novo contexto em que Madame Satã ressurge nas telas.  

O projeto de Aïnouz é outro, o recorte temático dá ênfase a outros aspectos da vida de Satã. 

Mesmo assim, há interesse comparativo no que se refere à dimensão compositiva de Satã, 

sobretudo pelas notáveis diferenças de sua representação em cada uma das obras. No filme 

de Aïnouz a personagem Satã sempre está no limiar do quadro, escapando de sua apreensão 

integral nos planos, o que acaba sinalizando a dificuldade de definição da personagem, de 

sua complexidade, objetivo alcançado em alguma medida. No filme de Fontoura, 

diferentemente, o protagonista tem mais espaço no quadro. Temos ali mais planos gerais e 

de conjunto. Tal expansividade espacial enseja a contextualização dos fatos, e, juntamente 

com a técnica de profundidade de campo e a utilização de planos sequência (tomadas longas), 

a economia fílmica privilegia a personagem em situação, enriquecendo a sua trajetória com 

dados referenciais. A utilização de tais recursos formais pode ser compreendida como uma 

tentativa ingênua de transmitir objetividade, no sentido de apreensão imediata e fiel da 

realidade (a transparência), e, portanto, isento de construções “ideológicas”. Isso porque se 

pressupõe que esse material não possuiria as deformidades ideológicas constitutivas da 

segunda natureza. Rainha Diaba, de Fontoura, dribla essa concepção idealizada das técnicas 

mencionadas, porquanto justapõe a elas o distanciamento brechtiano, gerando a opacidade 

diegética. Malgrado toda a riqueza estética da obra de Fontoura, o filme regride, como 

dissemos, por colocar em caixa alta um niilismo paralisante, e também pela perda de 

qualidade artística ao achatar a personalidade de Satã/Diaba. Em Madame Satã (2002), 

apesar de todos os espaços negados a João/Satã (na geografia espacial fílmica também) e 

de todo abafamento da sua subjetividade e criatividade artística, ele é essa personagem 
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determinada, que luta para ter seu lugar e, se preciso for, usa da violência: luta capoeira 

para defender seus protegidos; no Cabaré Lux, luta com os patrões, depois briga com os 

policiais que o impedem de entrar no High Life Club, e também luta com os policiais que 

tentam prendê-lo, sob acusação de furto. Por último, sendo humilhado e ultrajado, atira 

no seu ofensor. 

Nem no amor João é bem-aventurado. Apaixonado por Renatinho, ele se entrega, 

mas é afanado na primeira noite por aquele que ele chama de “olhos de madrepérola”. 

Mesmo com obstáculos (espelhos, vultos turvos), a imagem da figura de João é aquela 

que monopoliza o campo da objetiva, deixando pouca margem para que caiba a localização 

do espaço em que ele está inserido. E, no entanto, a cidade que maltrata João e seus pares, 

apesar de ser a capital do país à época, aparece quase espectralmente, ou também, como a 

imagem de João no espelho, aparece algumas vezes mas com pontos de indeterminação: o 

bonde sobre o arco da Lapa aparece duas vezes (mas os planos detalhes da luz no teto 

piscando ou das ferragens do bondinho ganham mais importância que o seu entorno, por 

exemplo); quanto à praia, o enquadramento não favorece a sua extensão; as casas de shows, 

cassino e a casa de espetáculos só aparecem destacadas das ruas em que estão localizadas, 

com exceção da rua da casa de Satã, com sua penumbra noturna, onde perambulam as 

prostitutas, os gays, os marinheiros e os malandros. É curioso observar que, para os 

conterrâneos, o diretor procura passar a ideia de que o filme não pretendia abordar aspectos 

históricos brasileiros, pois o interesse seria, como numa crônica, retratar detalhes ligados ao 

cotidiano do personagem, e suas pequenas histórias pessoais, que dariam o quilate de um 

indivíduo apegado de tal maneira à vida, que estaria disposto a tudo suportar para sua 

autorrealização. De maneira contrária, o diretor se dirige à mídia estrangeira (entrevista 

concedida para a versão do filme em DVD para os franceses) destacando, sobretudo, o pano 

de fundo histórico do filme; a questão da recém-libertação da escravidão, subjacente à história 

de Satã, naquele período retratado da sua vida. Tal foi a ênfase nos pressupostos históricos e 

sociais que o diretor deu na data de lançamento do filme, que muitos jornais franceses 

(Télérama; Le 124úmero du dimanche; L’express; Les Inrockuptibles; Le monde; Le 

124úmero; Le nouvel observateur) destacaram reiteradamente esse fato. No extra do DVD 

francês o diretor fala sobre a atualidade dos preconceitos e do racismo no Brasil, comparando-

o, inclusive, com suas versões nos EUA e na França. Sendo assim, para o exterior o diretor 

reforça contextos socio-históricos subjacentes à diegese fílmica, enquanto, em solo pátrio, 

naquele início dos anos 2000 (com o solo preparado para semear as propostas de evasão via 

a fruição artística), de forma oposta, “foi conveniente” levar os brasileiros a pensarem na 

“libertadora apreciação estética”, nos aspectos sensoriais que o filme pode propiciar à 
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experiência do espectador. Ainda que tamanho apelo estetizante tenha passado incólume 

pela nossa crítica, os jornais franceses não deixaram esse traço passar despercebido: 

Si tout bien, rien n’est trop grave auparavant. Ainsi, malgré um arrière-

plan de mouise,’d'homophobie, de racisme et de vilenie, tous azimuts, 

Madame Satã tient moins de’l'épopé  que de la chronique queer 

souriante, avec scènes chaudes entre mauvais finit garçons et de 

travestis. (Télérama 13/08/2003)75 

 

De maneira que, na prática, o chão histórico se esfumaça na obra, enquanto, no 

plano de divulgação e promoção do filme no exterior, ou seja, no plano do discurso sobre 

o filme, o diretor ressalta seus pressupostos históricos. Esses parecem ser, nessas 

circunstâncias, mercadoria. Pelo mesmo prisma, mas concernente a outro recurso do 

filme, poderíamos perguntar: o que sinaliza a ênfase nas sensações e na concepção de um 

tipo de vitória implacável ("João Francisco veut être plus grand que nature76", Jornal Le 

monde 16/08/3003) contida neste filme, sendo o seu contexto aqueles primeiros anos 

2000? 

 

 

  Figura 5. Enquadramento" fechado" sobre cartão postal carioca. 

                                                           
75 Se tudo corre bem, nada é muito sério. Assim, apesar de um pano de fundo de sujeira, homofobia, 

racismo e vilania, tudo indiscriminadamente, Madame Satã tem menos de epopeia realista do que de 

crônica queer sorridente, com cenas quentes entre rapazes malvados e números de travestis. (Telerama 

13/08/2003) [Tradução nossa] 
76 João Francisco quer ser maior que a natureza. 
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Figura 6. A imagem da capital ora é escurecida, ora destacada do conjunto. 

 

No contexto do filme o Rio de Janeiro passava por uma das grandes fases de 

modernização: a modernização varguista dos anos 1930-1940. Muitas transformações 

aconteceram no espaço da cidade naqueles anos, por exemplo, as favelas tornaram-se 

visivelmente predominantes a partir dos anos 1940, fato reforçado pelo projeto de 

verticalização da cidade, entre outras políticas elitistas e higienizadoras do governo 

Vargas. O diretor do filme supracitado prefere não trabalhar com as transformações 

físicas de um mundo que desaparecia, e com ele, um modo de vida, mas ao invés disso 

contextualiza apenas as transformações culturais (localizando-as em um período histórico 

específico), como se elas não fizessem parte de um contexto maior (as relações 



127 

 

intrincadas entre essas transformações culturais e a dinâmica histórica que as faculta). 

Um exemplo da circunscrição dos movimentos culturais em uma conjuntura social, no 

filme, é o teatro de revista (vaudeville), influência francesa, cujo auge se deu aqui nos 

anos 1920, de que o show As mil e uma noites, de Vitória dos Anjos, é paradigmático, 

ainda mais com a canção francesa Nuits d’Alger (1936). Essa forte influência francesa, 

mais tarde, seria desbancada pela norte-americana, como atesta a construção do edifício 

A noite. 

 

Figura 7. Edifício Joseph Gira, A noite, primeiro arranha-céu da cidade, inaugurado em 1927, 

marcou o início do predomínio do estilo arquitetônico estadunidense em detrimento do francês na 

cidade. Fonte: Wikipédia. Acesso: 28/07/2017. 

 

 

O banimento dos cassinos também foi outra transformação pela qual o Rio 

passaria na década seguinte, como também a  perseguição e a punição da malandragem, 

principalmente a partir de 1937, quando o Estado Novo de Getúlio Vargas, com a sua 

ideologia trabalhista e produtivista passou a perseguir os “malandros e ociosos”77. O fato 

de o diretor se esquivar de mostrar a cidade, e essas transformações históricas cruciais, 

pano de fundo central na biografia de Satã, diz muito sobre o teor de verdade desse filme: 

primeiro, se a proposta do filme é fazer uma crônica sobre a vida de Satã antes da fama, 

a cotidianidade da cidade (ausente no filme) é um elemento fundamental do gênero 

crônica, a que o filme se filia.  

Diz o diretor no extra do DVD:  

                                                           
77 Cf. DURST, Rogério. Madame Satã: com o diabo no corpo. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 13. 
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“Minha opção foi construir uma crônica íntima da vida do personagem; eu queria 

falar de superação e do gosto aferrado à vida, que ele tinha”. 

  De fato, o tom de crônica está lá na cotidianidade (muito doméstica) de Satã; em 

contrapartida, as marcas do processo histórico, que normalmente ficam impressas no 

cotidiano, se tornaram esmaecidas a favor da mitificação do “herói”. Isso pode ter 

ocorrido principalmente em razão da predominância dos planos próximos em detrimento 

dos planos abertos – na instância imagética – e, na instância temática, alguns materiais 

históricos cadentes à época não são tensionados. O abrandamento das tensões históricas 

se faz notar desde o sobrevoo diante das transformações espaciais pelas quais passava a 

paisagem carioca dos anos 1930-1940, até a harmonização conciliadora no ambiente 

artístico (adiante, falaremos mais). Nesse entremeio surge também a representação dos 

“protetores” (homens contratados por donos de estabelecimentos noturnos para manter a 

ordem nos entornos), porém sem as arestas que compõem um quadro histórico 

contraditório no qual eles se situam, a saber, pobres que cumprem praticamente a função 

paramilitar dentro da ordem e a serviço dela, voltando-se, muitas vezes, contra seus 

irmãos de classe, como no exemplo já citado anteriormente, em que os “protetores” eram 

engajados pelos políticos para coagir a população pobre da favela a votar neles. No filme, 

o único protetor que aparece é Satã. Na conjuntura diegética, Satã é contratado para “pôr 

ordem'' na rua onde se encontra o Danúbio Azul, bar de Amador. O aspecto violento da 

função passa despercebido.  Em suma, muitas harmonizações de tensões sociais são feitas 

em proveito de uma “crônica mítica”, pois “maquia” fatos históricos importantes.  

O cinema é, em contrapartida, o elemento institucional (aqui, destacado da cidade) e 

cultural que faz presença no filme. Temos a inserção do filme Princesse Tam tam (1935), 

do francês Edmond T. Greville, protagonizado por Josephine Baker (americana/francesa), 

visto por Satã e seus amigos em uma sala de cinema carioca. A música é igualmente outro 

elemento que eclode com força, compondo o painel do Rio de Janeiro da era varguista: o 

samba é evocado por meio de canções como Noite cheia de estrelas (1932), de Cândido 

das Neves, Se você jurar (1931), de Francisco Alves, Ao romper da aurora (1932) de 

Ismael Silva e Mulato bamba (1932) de Noel Rosa.  Mas ainda mais importante é que 

elas entram para a diegese por meio de uma vitrola que os personagens manuseiam, 

tocando o vinil, como faz Tabu no momento em que recepciona João, que saíra da cadeia. 

Em outro momento a canção emerge na diegese quando Amador (dono do Danúbio Azul) 

liga o rádio, e a canção Noite cheia de estrelas é tocada78.  

                                                           
78 Outros registros musicais presentes no filme: Arrasta a sandália (1933, de Aurélio Gomes e
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          Portanto, Aïnouz sente-se mais à vontade ao recuperar um passado cultural (que é 

social e histórico também) do que das transformações espaciais pelas quais o país (sua 

capital) passava.  

No Rio de Janeiro (pensado aqui numa metonímia do país, da nação), a partir de 

1937, o malandro, o samba e a capoeira passaram a ser duramente vigiados pelo Estado 

Novo, que os via como perigosos. A partir daí, embora eles não tenham desaparecido, 

cada qual, a seu modo, precisou se disfarçar a fim de driblar a vigilância, ou, então, trocar 

de sinal e de lado, funcionando, muitas vezes, como aliado das ideologias varguistas. Foi 

o que ocorreu com certo tipo de samba, que passou a exaltar “o trabalho honesto”. A 

capoeira também foi incorporada como esporte oficial nacional, mas tal qual o samba, 

que nunca foi completamente subsumido aos desígnios ideológicos estatais, a capoeira 

também inventou seus subterfúgios para fugir à folclorização “inofensiva” e ao 

apagamento de sua matriz histórica marcada por memórias de resistência. 

 O malandro não se enquadrou nas normas do Estado, não foi incorporado ao 

trabalho, ao progresso. 

Na década de 40, ocorreram profundas mudanças na cidade e 

no país, e o malandro também mudou. Mudou de roupa. Em 1939, 

Carmen Miranda embarcou de mala e cuia para Nova York. Em 

1943 temos o fim da Praça Onze, local tradicional do desfile de 

escola de samba. No ano seguinte é inaugurada a monumental 

Avenida Presidente Vargas. O malandro agora usa o distinto terno 

de linho branco e gravata, na tentativa de se confundir com os 

cidadãos honrados e escapar da polícia. Em 1945 foram 

desapropriados e demolidos cerca de duzentos prédios na Lapa. 

Com eles vai sendo demolido um modo de vida. (DURST:1985, p. 

30) 

 

Curiosamente samba e malandragem sempre andaram de mãos dadas, sobretudo 

com a difusão daquele, em seus primeiros registros fonográficos.  Nos anos 1920 a 

temática do “malandro” foi a que mais ganhou adeptos nas rodas de samba. Os sambistas 

do Estácio (reduto de ex-escravos e seus descendentes) foram os primeiros a ostentar a 

designação “malandros” e a música deles tinha movimento, pedia para o bloco andar, sair 

                                                           
Osvaldo Vasquez; Mulato bamba (1932), de Noel Rosa; ao romper da aurora (1932), de Ismael 

Silva, Lamartine Babo e Francisco Alves; Fita amarela (1933), de Noel Rosa; na batucada da vida 

(1936), de Ari Barroso e Luís Peixoto, e Sou de fandango (1930), de José Barbosa da Silva. Marcos 

Napolitano explica que a fase de 1930-1937 (período equivalente à vida de Satã retratada no filme) 

é aquela em que o samba apresenta várias visões e projetos referentes à identidade nacional. A fase 

seguinte seria pautada por uma assimilação do samba (cívico) pelos mecanismos do Estado, a fim 

de promover a exaltação solene e folclórica da nação. Cf. NAPOLITANO, Marcos. A síncope das 

ideias: a questão da tradição na música popular brasileira. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2007. 

Pretende-se fazer uma análise atenta das canções em um momento oportuno. 
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nas ruas. Então, esse samba expandiu-se para as áreas centrais cariocas, agradou às 

classes médias cariocas. Nessas circunstâncias o terreno já estava pronto para o governo 

getulista aproveitá-lo como aliado, ao invés de tê-lo como inimigo. O samba, então, vira 

as costas para o seu irmão, o malandro. 

 O filme Madame Satã emerge de um movimento de ressurgimento do cinema 

nacional, chamado Retomada. Com o Governo Fernando Collor de Mello, o cinema 

recebeu um golpe de financiamento, com a extinção dos órgãos estatais financiadores e 

fiscalizadores, como a Embrafilme e o Concine. Por esse motivo, as produções 

praticamente escassearam, renascendo somente a partir de 1994, no governo de Itamar 

Franco. Nesse período parece haver uma aposta nos produtos culturais, a despeito da 

realidade que os engendra. Assim, muitos filmes dessa época da Retomada compartilham 

dessa esperança depositada na cultura. Esse é um dado real que pede um exame atento de 

sua reverberação no filme Madame Satã, em que o material cultural é abundante [dos 

anos 1930-1940], ao passo que as tensões históricas, mesmo aquelas atinentes a esses 

mesmos materiais, são reduzidas, como já aludimos, en passant, ao fenômeno ocorrido 

na representação dos “protetores”. Mais adiante mostraremos outro tipo de achatamento, 

que remete às tensões que envolvem o material musical que compõe o filme. O resultado 

da operação na economia da obra não surpreende, uma vez que o curto espaço de que o 

filme dispõe não poderia acomodar uma e outra proposta ao mesmo tempo. Resulta que 

à proporção que a cultura (música, cinema, teatro) se expande, os conflitos históricos são 

achatados pelo tratamento superficial dado a eles.   

O termo associado ao renascer da produção audiovisual brasileira, “Retomada”, tem 

uma conotação positiva, esperançosa (pensando-se o cinema isolado de outras instâncias 

da vida). De fato, muitas produções em suas narrativas apontam para o caráter redentor 

da arte, em um mundo assolado. É pertinente, portanto, recuperarmos o ensaio de Ismail 

Xavier, “Humanizadores do inevitável”, em que o crítico, partindo de breve análise dos 

filmes Desmundo, Durval discos, Latitude zero, Cidade de Deus, Abril despedaçado, e 

Madame Satã, em um horizonte claudicante, decorrente de um processo histórico-social 

em andamento, identifica, em muitos desses filmes, heróis fracassados, impotentes, e com 

a “violência fora de lugar79”, descomposta, como em Abril despedaçado e em Cidade de 

Deus. Em contrapartida, o crítico vê nos heróis de Desmundo e Madame Satã respostas 

                                                           
79 Ismail Xavier aponta, em filmes da década de 1990, uma galeria de personagens, sejam ricos 
ou pobres, com a “violência fora de lugar”, isto é, com ressentimentos mútuos não resolvidos 
entre eles; uma recorrência de acúmulo de ódios que explode em violência; ressentimentos que 
terminam em agressão e morte. 

 



131 

 

reativas afirmativas diante do inevitável, ou seja, a dura realidade social em que vivem, 

sem descambar para saídas utópicas e reformistas, como a arte (fotografia de Buscapé) 

em Cidade de Deus, ou o amor altruísta e fraterno da infância redentora (Pacu, de Abril 

despedaçado). Esses polos de resistência à barbárie, diz o crítico, “respondem a um 

impulso de autoimagem do cinema e da arte como via de salvação diante de uma ordem 

social pautada pela desigualdade, concentração de poder e violência” (XAVIER 2007, p. 

268). A vastidão de propostas e estilos do cinema da Retomada necessita de análises mais 

detidas sobre a variedade dessa produção. De qualquer modo, interessa trazer a avaliação 

do crítico, pois ela indica que a relação entre a instabilidade social pela qual passava o 

país à época do filme Madame Satã, e um certo tipo de valorização da cultura, com tons 

de redenção, tem alguma recorrência.  Tal fenômeno sinaliza também certo sentimento 

de impotência frente às estruturas sociais opressoras, seguindo sua marcha inexorável 

(lembremos que antes de 2002 – época da pré-produção e produção do filme em análise 

– estávamos na era neoliberal de FHC. Assim, diante de um horizonte de precariedade 

material assolador, temos uma abundância de filmes que oferecem arte como proposta de 

refrigério.  

 

Como já dissemos, a paisagem da cidade é quase omitida (não sem motivos, como 

acabamos de demonstrar), ao passo que a figura do protagonista enquadrada de perto, 

mesmo que desfocada, e/ou fragmentada, ocupa a espacialidade do quadro, e do filme, 

numa amplitude maior. Não obstante, quando há elementos emblemáticos do RJ, como o 

bonde sobre os arcos da Lapa, eles parecem decalcados da paisagem da vida dos 

personagens, parece não haver uma integração, mesmo quando vemos Satã sentado 

dentro, em um plano fechado, ou na segunda vez, quando vemos também Laurita ao 

fundo, não vemos uma relação orgânica daquele transporte com as pessoas, nem o Arco 

da Lapa com o restante do bairro. Entretanto, a desintegração entre indivíduos e espaço 

na organização dessa matéria sugere um aproveitamento formal crítico, no sentido de 

apontar na fisicalidade do próprio filme essa separação perversa, engendrada pela 

sociedade excludente brasileira. Ao mesmo tempo, o diretor de fotografia escolhe um 

ângulo bastante “soberbo”, ao enquadrar a passagem do bondinho sobre os arcos. Uma 

linha oblíqua divide o quadro, enquanto o movimento da câmera inverte a linha à medida 

que o bondinho atravessa o campo imagético. A dicção empostada desdiz a crítica que 

incidia sobre a fragmentação de ser e espaço. 
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O indivíduo (Satã, protagonista) aparece em primeiro plano, mas sempre borrado 

pelo foco, pelo enquadramento que deixa de fora partes do corpo e do rosto, e pelas sombras 

fortes que diluem o contorno do seu perfil. João é, também, a imagem que o espelho tem 

dificuldade de revelar, é indivíduo cujo destino individual leva a uma vitória pessoal parcial 

(no âmbito artístico). E essa diluição de contornos também pode ter, mais uma vez, sentido 

crítico. Como forma, ela mimetiza uma relação visceral entre indivíduo e sociedade. Assim, 

ao mesmo tempo que um dos ângulos do filme (a do enredo, da sequência narrativa) ressalta 

uma vitória depurada de Satã sobre as circunstâncias tão adversas, outro ângulo, mais 

próximo de Satã, a partir da composição física da película, expõe as engrenagens que trituram 

Satã no seu percurso de individuação. 

 Pelo anglo agenciador, a montagem reúne dois momentos distantes e díspares, em 

um átimo. Há a cena de acusação (semelhante àquela que temos na abertura do filme), que se 

desdobrará na prisão de Satã (que não aparece, é suprimida); e logo temos, por meio de uma 

elisão, a cena de Satã já fantasiado com a fantasia que lhe renderá o seu famoso apelido. Esse 

modo elíptico de apresentação dos dois fatos (um trágico e outro comemorativo, festivo) 

acaba por fornecer uma visão gloriosa e festiva da trajetória de Satã.  

 

 

 

O letreiro final reforça nossa argumentação sobre o final triunfalista: 

 

Figura 8. Primeiro temos o sofrimento, depois a vitória festiva. O início do filme também traz uma 

sequência, de situações similar, salvo que, na sequência inicial, após o momento de humilhação, a 

montagem expõe o universo de “anseios” ainda a serem realizados. 
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Em janeiro de 1942, após cumprir pena de 10 anos, João Francisco dos 

Santos é posto em liberdade. No carnaval do mesmo ano ganha o concurso 

no bloco “Os caçadores de Veados”, com a fantasia de Madame Satã, 

inspirada no filme “Madam Satan”, de Cecil B. De Mille. Ganha vários 

outros carnavais, volta a ser preso inúmeras vezes. Madame Satã morre no 

Rio de Janeiro em 12 de abril de 1976, aos 76 anos de idade. 

 

   Na biografia de Madame Satã, feita por Durst (a mesma em que o diretor se baseou para 

fazer o filme, conforme diz em entrevista que se encontra nos extras do DVD) atesta-se que a 

fantasia que ficou conhecida por Madame Satã foi na verdade inspirada em um tipo de morcego 

da cidade natal (Glória do Goitá-PE) de João, e foi o policial que o levou preso, naquela ocasião, 

quem associou a fantasia com o personagem do filme, que ele tinha visto. Outro dado importante 

da biografia: João/Satã é encontrado quase como indigente, prestes a morrer, e só depois é 

descoberto e levado para o Rio de Janeiro, entretanto a impressão que temos pelo texto final 

é de que ele viveu bem, farto em idade. 

Outro efeito que se dá nessa edição rápida e justaposta dos fatos é que ela leva a 

pensar que o número de vitórias nos carnavais contrabalança as prisões, ou são ambos 

episódios “da vida”, com seus altos e baixos. Isso respalda a impressão de abstração das 

condições sociais do personagem real pelo criador do personagem fílmico. Ao sair da 

prisão, vendo as transformações pelas quais o Rio de Janeiro havia passado, os amigos 

haviam sumido dali os modos de vida também, ele volta para Ilha grande, cidade em que 

esteve preso (Durst, 1985). Tudo isso faz pensar que Aïnouz quis saltar esses episódios, 

de modo análogo (mas não similar) àquele como saltou rapidamente o episódio da cena 

final de acusação cruel (João sendo maltratado) para a cena festiva e apoteótica da vitória 

pela arte. É bem verdade, no entanto, que o filme conseguiu expor notadamente os 

obstáculos e preconceitos que João tinha de enfrentar ao longo da sua trajetória, e esse é 

um dos pontos fortes do filme. Veremos melhor, adiante, os exemplos analisados. Mas 

vale citá-los aqui: a situação de exploração e preconceito sofrido por Satã ao trabalhar 

para Vitória no teatro de revista; a exploração que Amador lhe impôs ao ser contratado 

para trabalhar no bar como “protetor”; os maus tratos e xingamentos vindos de policiais 

e seguranças. Em todos esses exemplos, a materialidade da imagem oferece obstáculos 

para o espectador: A cena da negociação com Amador apresenta utensílios (lamparina 

preta, garrafa térmica grande) sobre o balcão do bar que se interpõem entre Satã e o futuro 

patrão. Nessa mesma cena, durante o fechamento do negócio, a cabeça de um rapaz de 

menor, negro, em primeiro plano, encobre a metade da imagem dos negociantes. 

Certamente o adolescente negro também é explorado ali por Amador. Outros exemplos: 

ao realizar o show no bar Danúbio azul, a câmera em movimento se detém nos detalhes 
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do figurino de Satã. Em uma cena imediatamente anterior a essa havíamos visto o árduo 

processo de produção artesanal da roupa que Satã usaria no show. Nessas cenas, o 

“artista” não está só, pois há essa cadeia de relações humanas que o ajudou a chegar até 

ali, como demonstra o trabalho da produção do figurino. Corroborando essa cadeia, vê-

se, nos quadros instáveis do espetáculo vivo, o povo pobre reunido ali, que se alegra e se 

emociona, conforme a câmera, em seus movimentos indisciplinados, o enquadra. Outros 

obstáculos impedem a imagem inteira de Satã: temos um véu que ele mesmo joga sobre 

a objetiva; em outros momentos, o foco da câmera dirige-se aos instrumentistas, com 

closes em seus movimentos, mostrando uma produção coletiva, sem a qual o artista não 

realiza a sua performance. Nas duas cenas dos shows (na última metade do filme), devido 

ao movimento da câmera [na mão], a imagem perde a nitidez, desfoca-se e borra. Isso 

ocorre porque se dá preferência ao trabalho do ator, à continuidade ininterrupta de sua 

atuação, construindo-se, dessa forma, uma atuação mais consistente, mais “realista”. 

Privilegia-se o trabalho do ator. Dessa maneira, o diretor transfere para o ator Lázaro 

Ramos um significado particular para as cenas, que dribla outras instâncias narrativas que 

enformam o filme. Por esse viés, uma verdade social emerge por meio de outro ângulo, 

advinda da imagem muito aproximada e fragmentada de Satã/Lázaro. Sobre a 

ressignificação da narrativa, apreendida no corpo de Lázaro/Satã, discutiremos, com mais 

detalhes, páginas adiante. 

Formula-se, assim, uma contradição formal interessante, com ganhos para a 

análise fílmica: um ângulo externo, distanciado, enquadra a trajetória de Satã retirando 

parte das tensões históricas relacionadas ao cotidiano da personagem marginalizada (e 

aos objetos culturais enunciados en passant), a fim de ressaltar a sua força individual, que 

é determinante para a superação dos obstáculos. Outra perspectiva, mais próxima à 

personagem, permite desvelar contradições das relações sociais presentes na 

subjetividade. Isso ocorre pelo fato de esse “ângulo intruso” mergulhar profundamente 

no âmbito individual. Assim, ele enxerga, por exemplo, a contribuição do coletivo para o 

sucesso individual; também esse ângulo expõe os conflitos e complexidades no interior 

das relações sociais dos setores socialmente rebaixados. 

 

A ótica extrínseca, contrariamente à perspectiva subjetiva, expõe um painel superficial 

da realidade, a fachada das relações sociais. Assim, retomando o argumento suscitado 

anteriormente, quando enumerávamos os obstáculos que atravancavam o percurso de Satã até 

chegar à fama, vamos encontrar padrões dessas superficialidades no enredo. Temos como 

primeiro exemplo de opressão e violência aquele desferido pela artista Vitória dos Anjos, 
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patroa de João Francisco, no Cabaré Lux. A vilania é tão caricata (embora seja muito verdade 

a existência de todos aqueles preconceitos na nossa sociedade), que ela aparece como uma 

figura má, do melodrama, um tipo de bode expiatório em que o espectador expurga toda a 

sua culpa, quando ela (a malvada total) é punida severamente por João. O racismo (na sua 

forma mais evidente) é punido; o cineasta e o público sentem-se, agora, confortáveis; a 

violência logo em seguida é relativizada, quando, quase que de maneira justaposta, é colocada 

outra situação de violência, vinda, dessa vez, do polo oprimido: Satã oprime seu protegido, 

Tabu. No filme, é recorrente essa operação: a cada vez que João é discriminado, oprimido, 

violentado, são justapostas situações, na sequência do enredo, em que ele (Satã) maltrata 

os seus pares. Esse tipo de paralelismo, que irmana diferentes tipos de opressão e 

violência, não reduziria a crítica que se pretende dar à opressão vivida por Satã? 

 

Outro tipo de violência enfrentada por João se dá quando ele é impedido de entrar no 

High Life Club. A cena começa com um plano fechado dos faróis de um carro luxuoso da 

época, que chega ao estabelecimento (nesse frame vemos o carro inteiro), em cuja fachada se 

lê “High Life Club”, com letreiros preenchidos com lâmpadas brancas; ao redor temos 

vidrilhos coloridos. O ornamento da fachada sinaliza que o lugar é de ostentação e tem a 

pretensão de ser um estabelecimento distinto, para poucos. Ao chegar ali, Satã e os amigos 

pedem para entrar, mas os seguranças (também negros) alegam que ali não podem entrar 

(nesse momento passa, diante da câmera e entre Satã e o segurança, uma dama vestindo 

escandalosamente um casaco de pele, inadequado para o nosso país tropical), e parecem não 

saber responder exatamente por que razão, mas Satã quer saber o real motivo da exclusão, 

por isso insiste; então, eles respondem diretamente: porque ali não entra nem “puta” e nem 

“vagabunda”. Satã retruca: “e por acaso tem algum desses nomes escrito na minha testa? ” A 

insistência resulta na briga que se trava entre ele e os muitos seguranças. Satã luta bravamente 

contra eles, mas a luta é edulcorada por um tango, enquanto a câmera também ralenta, como 

que encantada com a habilidade de Satã. Temos um plano de cima, em plongée, que dá mais 

brio e heroísmo a Satã, na medida em que o vemos destacado no quadro, por causa da cor da 

sua camisa rosa de seda, e porque o vemos mais ágil que os muitos seguranças que apanham 

dele. Ele está lutando só, mas parece um Hércules (Deus da mitologia grega) em força e 

flexibilidade. A musicalidade do tango timbra com a dinâmica da capoeira, que João joga 

muito bem. A luta vira dança; o constrangimento social (vivido por Satã) vira fruição para o 

espectador. O tango confere uma aura heroica ao personagem. Ao mesmo tempo, esse 

contraste pode ser lido na chave da ironia, que brincaria justamente com essa ultra-capacidade 

imaginada. 
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O heroísmo de Satã conflui com o heroísmo do cinema naqueles anos de 

“Retomada cinematográfica brasileira”, em que mesmo sem olhar para a ausência de 

melhorias materiais para a população pobre, a marcha do cinema brasileiro parecia 

oferecer esperanças redentoras.
 

E assim que a mensagem que se pretendia crítica, denunciadora de algumas 

formas de opressão, perde sua força por causa do heroísmo individualista de Satã 

(empunhando muito os ideais do cineasta)80, e também porque alguns dos opressores de Satã, 

no filme, são produtores/realizadores artísticos, e sobre eles recai um halo musical, muito 

complacente, que ameniza o grau de opressão social. Os limites sociais que atravancavam o 

caminho do herói são suavemente amortecidos para a sua passagem; os obstáculos estruturais 

da sociedade são muito mais expedientes narrativos que ressaltam a determinação do herói 

artista, para o seu sucesso, que propriamente os limites sociais que muitos “Satãs”, hoje, 

terão que enfrentar numa sociedade excludente, como a nossa. 

                                                           
80 Nas duas biografias que existem de Madame Satã não há qualquer admiração dele pela China. Essa

 

admiração parece ser do cineasta, que, nas muitas entrevistas que tem dado, refere-se à influência do 

cinema sensorial oriental em seu filme. Veremos melhor adiante com mais detalhes.
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3.2. A imagem “suja” de Satã: trabalho de um fotógrafo. 

 

  

Madame Satã (2002) traz, desde a abertura (la générique), traços daquilo que irá 

se constituir, ao longo do filme, a sua marca estrutural, dada pelo ângulo narrativo, que 

organiza os seus materiais técnico-formais. Sendo assim, os créditos iniciais são 

investidos das cores que caracterizam Madame Satã: o amarelo e o vermelho, símbolos 

de Ogum e de Oxum, na perspectiva de sua ligação com a matriz africana. Esses letreiros 

são confeccionados com paetês e tecido preto, e temos ainda, a cada apresentação, um 

flash ofuscante, como aquele que flagra a primeira imagem de Satã na prisão ao ser 

fichado pela justiça. O flash sobre Satã é um índice de opressão, ou seja, de incômodo e 

de exposição constrangedora, pois ele está desprovido de meios para reagir a essa 

violência.  Mas esse mesmo flash incômodo e impactante (pois possui um efeito sonoro 

que amplifica o barulho do dispositivo fotográfico) se repete durante a abertura, 

conferindo a mesma carga semântica (de opressão, referente ao processo de condenação 

sofrido por João/Satã) aos patrocinadores e realizadores do filme, durante a exibição dos 

seus nomes e funções na cadeia produtiva do set de filmagem. Junto a isso, como foi dito, 

as cores e os materiais do letreiro se aproximam da identidade afro-brasileira reclamada 

por Satã. Portanto, a contrapelo, o ângulo narrativo desse filme dá mostras, desde o início, 

de que as técnicas empregadas (no campo de direção de arte, fotografia, direção, 

montagem) podem estar a serviço tanto da matéria trabalhada quanto da valorização das 

funções dos realizadores. Assim, o auto enaltecimento da equipe produtiva e artística do 

filme pode vir, até mesmo, no bojo da matéria (a história de Satã) retratada, sem prejuízo 

da forte crítica social que ela veicula. Desse modo, o estudo do filme Madame Satã se 

torna interessante justamente pelas tensões que esse ponto de vista traz, ora almejando 

valorizar o cinema (nacional) em época de declínio e incipiente reerguimento (e a 

categoria artística envolvida com essa arte), ora objetivando valorizar o percurso de 

resistência de Madame Satã. 

Os detalhes da abertura do filme analisados abrem espaços para discutirmos as 

escolhas estéticos-formais definidas pelo ângulo narrativo mais distanciado desse filme, 

que ocupa a função agenciadora das imagens e dos sons.   
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Um primeiro aspecto sobre o qual vamos nos debruçar remete às escolhas 

fotográficas de Madame Satã, realizadas pelo fotógrafo Walter Carvalho. 

 

No livro A luz (imagem) de Walter Carvalho81, o diretor Karim Aïnouz dá um 

depoimento sobre o fotógrafo do filme. Ele se reporta a uma cena emocionante filmada 

por Walter Carvalho em um único plano sequência. Nessa cena, diz o diretor, o câmera- 

man se locomove entre os atores da cena, como se ele também estivesse dançando com 

os atores, pois a cena refere-se a um momento lúdico, cuja ação se desenvolve numa 

sequência que sucede a libertação de João da cadeia. Tabu e Laurita preparam a comida, 

pipoca e melancia, enfeitam o quintal da casa com bandeirinhas coloridas e ligam a vitrola 

para dançarem juntos.  

 

 

Figura 9. Plano sequência sem cortes, no qual a dança (arte) e a espontaneidade dos atores têm 

prioridade, em detrimentos de outros imperativos cinematográficos. 

 

Foi ali que entendi o Waltinho. Ele não filma com a câmera na mão ou no ombro 

ou no tripé ou onde quer que seja. Ele filma com o coração. É com o coração, a 

conexão emocional direta com o que se passa na cena que faz com que ele olhe a 

cena, e que ele grave no celuloide (sim, estamos falando de celuloide, ainda 

bem!). E daí a cena passa a existir, a fazer sentido. p. 86 
 

                                                           
81 COUTINHO, Angélica; LIRA GOMES, Breno; BARBOSA, Carla. A luz (imagem) de Walter Carvalho, 

4. ed. São Paulo: Caixa Cultural, 2014. 
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           O comentário de Karim Aïnouz é bem interessante, pois o ponto de exclamação 

usado na frase acima é um exponente forte que denota exatamente um espírito de 

nostalgia alusivo a uma experiência cinematográfica em extinção, a da impressão de 

imagens em película. No entanto, o maior prejudicado com a transição para o sistema 

digital de produção seria o ofício do fotógrafo. Benoît Turquety82 explica em seu ensaio, 

“Le numérique, technologie et technique: problèmes de la couleur” (O digital, tecnologia 

e técnica: problemas da cor. [tradução nossa]) , que os diretores de fotografia sentem-se 

ameaçados na era do cinema digital: os laboratórios quase que desapareceram, e, com 

eles, os empregos de muitos profissionais que detinham esse savoir-faire. O autor fala 

que, com a democratização dos aparelhos (câmeras digitais, celulares) é possível que 

todos filmem o que quiserem, mesmo que sejam imagens tremidas, subexpostas ou sobre-

expostas. Tem-se a possibilidade de se fazer cinema, desde que se queira; não é mais algo 

restrito a poucos. Outra dificuldade que esses diretores de fotografia enfrentam, na 

atualidade, é o fato de sua função ter a importância diminuída, na medida em que uma 

parte fundamental do seu trabalho foi transferida para o editor, a quem é delegado, na 

pós-produção, o cuidado de tratar a pele das stars; ao editor também se confia a tarefa de 

retirar sujeiras do quadro; modificar a cor da imagem. Essas mesmas incumbências que 

o editor recebe em relação ao trabalho da imagem digital põem em risco a profissão do 

fotógrafo.  

Walter Carvalho, nessa fase de risco da sua profissão, passa a investir mais na 

materialidade da película; ele faz um movimento inverso ao de Hollywood. Ao invés da 

repetição de padrões de imagens industrializadas/pasteurizadas e já consagradas, 

Carvalho propõe, para o filme Cazuza, de 2004 (que ele mesmo dirigiu), uma fotografia 

com aspectos retrógrados.  

[...] você pode filmar em 35, que é uma bitola larga, você pode filmar em 16, 

depois você leva para o laboratório e amplia esse 16 para uma bitola de 35, para 

passar no cinema. Quando você faz a ampliação desse 16 para o 35, você tem 

uma perda de qualidade. Só que hoje em dia você pega esse de 16 e tem uma 

técnica de você passar, com muita qualidade, para o 35 através do processo digital 

de finalização. Eu fiz o seguinte, eu peguei esse 16 e ampliei para um positivo 35 

e refotografei no laboratório o 35, ou seja, eu destruí a imagem do 16, eu 

                                                           

82 TURQUETY, Benoît. Le numérique, technologie et technique: problèmes de la couleur. In: André 

GAUDREAULT, Martin LEFEBVRE, dirs, Techniques et technologies du cinéma. Modalités, usages et 

pratiques des dispositifs cinématographiques à travers l’histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 

coll. Le Spectaculaire, 2015, p. 109-123. 
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prejudiquei, eu sujei, eu errei no processo de passar para esse positivo e depois 

refotografar esse positivo por internegativo etc. dentro do laboratório, sem utilizar 

nada de computador, só puramente revelação de filme pelo processo analógico. 

Eu fui destruindo a fotografia. Porque a fotografia lá do Cazuza era uma 

fotografia amadora. Ela não tinha qualidade profissional, mas era a maneira deles, 

e eu estava fazendo a vida deles. Tinha uma banda, os amigos e ele fazendo uma 

interpretação, uma representação do que era o cazuza naquela época. Então eu 

transpus... a gente não estava transpondo ou transformando esse grupo de atores 

como se fosse na década do Cazuza? A fotografia foi junto. E como referência, 

aquilo que eu encontrei lá neles. Então, se a fotografia é boa ou ruim, não importa, 

ela é tirada daí (CARVALHO, 2010).   

 

          Walter Carvalho procura uma proposta fotográfica que tenha coerência com a 

história que será contada. Geralmente são histórias de heróis artistas. O salto associativo 

entre um fotógrafo-cineasta resistindo como um herói em tempos de “seca” 

cinematográfica brasileira, dos anos 1990-2000, e os correlatos artistas em defesa de um 

ideal nobre, presentes em seus filmes, está a uma distância mínima. 

  Sobre o processo de construir o conceito da fotografia no filme Heleno (2011), de 

José Henrique Fonseca, diz o fotógrafo: 

 

É um filme que se passa em 1940, iniciando a década de 1950. A gente queria 

utilizar material de arquivo e trazer o Rio de Janeiro dessa época: o Copacabana 

Palace, Copacabana, etc. Então, eu sugeri que fosse preto e branco e ele topou. 

Inclusive tem uma cena lá em que não existem meios tons. Eu pedi para fazer um 

cenário branco e fiz uma saturação, disposição no negativo. Eu draculei o 

negativo de uma forma absurda, vários pontos de superexposição.   

 

 Não é nosso objetivo e pretensão perquirir os sentidos desses trabalhos operados 

nas películas nos filmes citados (Cazuza, Heleno), embora pareça bem interessante a 

relação entre a matéria resgatada (celebridades heroificadas) e a esmerada 

experimentação fotográfica de Walter Carvalho. Nos deteremos, então, no filme 

escolhido. No filme Madame Satã, Carvalho retira camadas do filme, no momento da 

revelação, produzindo uma imagem bastante dura, capaz de mimetizar a vida “dura” de 

João Francisco dos Santos.  

O filme joga com as contradições de um Satã que, de um lado, preza pelo zelo e 

capricho nos serviços prestados aos outros, como as toalhas do Amador, que deveriam 

estar bem limpas; os vestidos de Vitória, lavados e passados; por outro lado, o ângulo 

narrativo nos transmite a impressão de que Satã se considera sujo e imundo, como o 
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ambiente em que ele vive (que seus servos estão sempre limpando). Por exemplo, no 

âmbito afetivo, João Francisco sempre adverte Renatinho (moço branco) para se afastar 

daquele mundo imundo, onde ele vive, e, por extensão, metonímia de si e de seu modo 

de vida. 

“Vai embora. Eu até que iria gostar que tu ficasses, mas eu tenho que ter juízo, 

não mexer num curumim que nem você”. 

“Por obséquio, meu curumim, avoa, avoa, avoa, sai desse mundo devasso e 

fedorento. Sai rápido”. 

Satã se autodesqualifica perante Renatinho. Aqui, as afirmações estão num plano 

eminentemente moral (devasso e fedorento). Mas as imagens duplicam e reforçam a 

qualidade de sujeira emitida no discurso verbal: as escolhas do ângulo narrativo mostram 

as paredes cheias de mofo, descascadas, escuras, onde Satã parece muito menos 

iluminado que Renatinho. Desse modo, os planos dos dois discursos (verbal e imagético) 

se fundem, a sujeira física complementa a sujeira moral. Um terceiro nível de sujeira se 

evidencia com essa fotografia “suja, dura”, que funcionalmente duplicaria a “vida dura” 

de João Francisco dos Santos. Em muitos momentos, no quintal da casa, vemos roupas 

íntimas, lençóis de cama estendidos no varal e indícios do asseio do lar. Mas, em outros 

momentos, objetos obsoletos, empoeirados e sujos, enfim, desorganizados, põem em 

dúvida esse asseio, muito mais voltado para atender às encomendas de fora, dos patrões. 

 Uma fotografia que replica a desorganização (e a sujeira) durante o filme inteiro, 

cobrindo a vida atribulada do protagonista, tanto pode estar tão somente ilustrando, por 

meio da fotografia, o estado degradante dos pobres excluídos, como também corre o risco 

de colaborar com a ideologia que atribui ao negro pobre esse traço generalizante, usado 

para se pagar menos pela qualidade do serviço prestado83. 

                                                           
83 “Do ponto de vista antropológico, está confirmada a constituição do povo baiano a partir da influência 

dos hábitos e costumes dos povos colonizadores, dos índios e dos escravos. Porém, a imagem do baiano 

também é coberta de preconceitos oriundos do século XVI, a partir da depreciação que os negros escravos 

sofriam por parte da elite, descritos como desorganizados e sujos, depois como analfabetos e sem 

conhecimento, e, finalmente, como preguiçosos. Em seguida, essa depreciação assumiu a forma da 

exclusão, assim como aconteceu com negros, índios e imigrantes nordestinos, nas regiões sul e sudeste, 

quando, a partir da década de 50 (séc. XX), intensificou-se a imigração.” 

 LIRA BEZERRA, Bárbara de; SCHVARZMAN, Sheila. Baianidade no filme “Ó Paí, Ó”: clichê ou 

identidade cultural. Disponível em:  

<https://www.researchgate.net/publication/49589882_Baianidade_no_filme_O_Pai_O_cliche_ou_iden
tidade_cultural/download>. Acesso em: 29 maio 2019. 

https://www.researchgate.net/publication/49589882_Baianidade_no_filme_O_Pai_O_cliche_ou_identidade_cultural/download
https://www.researchgate.net/publication/49589882_Baianidade_no_filme_O_Pai_O_cliche_ou_identidade_cultural/download
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Figura 10. A materialidade suja da película timbra com o ambiente pobre e sujo. 

 

3.3.- Montagem facial: ponto cego da estetização 

  No livro de Christopher Damour, Corps et gestes au cinema (2016), deparamo-

nos com uma análise bastante minuciosa do rosto da atriz Emanuelle Devos e de sua 

extraordinária capacidade de construir diversos sentidos a partir de sutis expressões 

faciais, o que leva o autor a atribuir a tal trabalho criativo da atriz uma dimensão autoral 

dentro do filme.  O autor conclui que ela tem um trabalho de atuação que constitui um 

tipo autônomo ou alternativo de montagem, pois ela mesma realiza uma certa decupagem 

em poucos segundos, acrescentando camadas diferentes de reações e ações na sua 

montagem facial, agregando níveis de significação pela mudança de expressão, que a 

montagem não pode controlar, nem o diretor. Um tipo de auto-mise-en-scène, que 

independe do diretor, seria assim um lugar privilegiado da atriz. Ela utiliza, para isso, o 

seu próprio corpo, notadamente a sua boca, que produz, em instantes muito próximos uns 

dos outros, reações muito diferentes em uma única cena: ironia, contentamento, raiva, 

etc.84 

O filme Madame Satã, contemporâneo de Cidade de Deus, e, portanto, está nessa 

fase de transição do cinema da Retomada para o World Cinema, apresenta  características 

                                                           
84 DAMOUR, Christopher. Corps et gestes au cinéma, Strasbourg, France, PU de Strasbourg, 2016. 

https://www.decitre.fr/editeur/PU+de+Strasbourg
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fundamentais desse “subgênero”, a saber, as que fazem festivais estrangeiros 

aprovarem/receberem o filme no festival85: contém exotismo, violência; seu rol de 

personagens é composto por excluídos da sociedade; oferece as “caras novas”, isto é, 

rostos inéditos nas mídias. Na verdade, o diretor explica, em uma entrevista, que Satã 

tinha que ser um rosto desconhecido, e Lázaro Ramos (o protagonista), à época, era 

desconhecido no cinema e na televisão, mas já trabalhava há muitos anos em um grupo 

de teatro de tradição em Salvador. Os outros atores do elenco eram profissionais muito 

bons, mas estavam um tanto “esquecidos” pela mídia. Atores que já haviam feito filmes 

ou novelas, mas que há muitos anos não haviam tido a oportunidade de voltar a trabalhar 

no cinema. Assim, a novidade estava tanto nos rostos novos, como nesses rostos 

redescobertos: Marcélia Cartaxo, Emiliano Queiroz, Ricardo Blat, Renata Sorrah. O 

trabalho desses atores, em muitos momentos, parece escapar da direção do filme, 

conseguindo subverter a hierarquia do set, podendo criar, quase secretamente, um “novo 

filme”, por meio, sobretudo, da decupagem da interpretação gestual, muitas vezes 

expressa apenas mediante uma sutil expressão facial. Dessa forma, o ator pode 

indubitavelmente inculcar sua própria interpretação ao personagem e às situações em que 

esse personagem vive, a despeito da direção do filme; pois se trata de um estudo e de um 

laboratório de experimentações que compete ao trabalho do ator solitário desenvolvê-los. 

Essa decupagem gestual do corpo do ator foge do controle tanto do diretor quanto do 

produtor. Aí reside uma fonte de riqueza, de ambiguidades e significados profundos que 

esses atores podem legar à obra, ainda quando essa se reduza a um trabalho talhado para 

ser exibido como exótico no estrangeiro. Não é o caso dessa obra, haja vista as suas 

ambivalências produtivas.  

                                                           
85 Sobre as adequações de uma produção cinematográfica a essas exigências, o caso do filme A rainha 

Margot, de Patrice Chéreau, é paradigmático:  

 Patrice Chéreau, considerado artista de esquerda, de tradição brechtiana, enfrenta o desafio de ultrapassar 

a barreira de produzir um produto cultural que seja apenas um divertimento burguês. Para tal empresa, se 

serve da ajuda do produtor e diretor Claude Berri. Chéreau propõe a Berri um filme de largo alcance 

popular, mas artístico e resistente à reificação. O produtor, que não quer sair perdendo em seus lucros, faz 

algumas exigências: 

-Berri escolheu a co-roteirista Danielle Thompson, que vem de filmes de sucesso de público; 

- O filme contaria com uma equipe internacional: atores de diferentes lugares da Europa (para ser exportável 

igualmente para esses países); 

-Trilha sonora aberta a outros horizontes: Europa do leste e oriente próximo. 
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   Lázaro Ramos tem formação teatral constituída a partir do Bando de Teatro 

Olodum, grupo formado exclusivamente por artistas negros. Ele traz no corpo, portanto, 

essa bagagem de vida e de palco oriunda de um grupo de teatro de expressão política ativa 

e combativa. O Bando de Teatro Olodum sempre procurou representar o cotidiano da 

população negra, combater o racismo, dignificar e disseminar a cultura negra brasileira, 

reforçar a presença ativa do negro na sociedade, impulsionar a conscientização e a 

construção das identidades negras, instrumentalizar artistas negros, elaborar dramaturgia 

e linguagem cênica própria. O próprio nome já indica o caráter combativo e afirmativo 

do grupo: a palavra “bando” designava a reunião de africanos escravizados com o 

propósito de organizar a fuga para o quilombo, já “olodum” provém de empréstimo do 

bloco carnavalesco de resistência negra. De acordo com o blog do grupo, o processo 

colaborativo foi a forma encontrada pelo grupo para enriquecer a criação artística, de 

modo a favorecer a diversidade de perspectivas sobre as questões a serem representadas 

no palco e ampliar o raio de atuação do artista negro. Nesse sistema, o ator é transformado 

em co-criador tanto do texto quanto do espetáculo, seja quando contribui para a 

dramaturgia por meio das improvisações, seja quando colabora com ideias relacionadas 

à cena ou com a execução do próprio espetáculo (assumindo funções técnicas). As 

funções artísticas (diretor, dramaturgo, concepção cênica, figurinista) são preservadas e 

os responsáveis por cada setor têm a autonomia necessária para alinhavar as contribuições 

surgidas nos ensaios, a fim de proporcionar harmonia ao trabalho coletivo. Nesse blog 

somos informados de que o grupo tem um compromisso com outros negros da periferia 

soteropolitana, que, por serem pobres ou por não terem uma formação básica em teatro, 

são convidados a participar da formação que o grupo oferece. Nessas oficinas, o grupo se 

nutre de experiências de vidas, de exemplos de enfrentamentos e de formas de combate 

ao preconceito, que os fortalecem e os “armam”. Tais experiências tornam-se material de 

discussão, reflexão e transformam-se em cenas de espetáculos do grupo Bando; da mesma 

forma, esse material, vindo da periferia, traz gestos corporais, ironias, e também o humor 

específico dessas classes menos privilegiadas, como forma de resistência ou de catarse, e 

todos esses recursos, essas referências, são levados para as montagens das peças do 

Bando. O ator Lázaro Ramos, veterano no grupo Bando de Teatro Olodum, transporta 

consigo um trabalho de corpo, distinto do trabalho de um ator comum de cinema, para o 

primeiro filme do qual ele é o protagonista. A força dessa interpretação se mostra já no 

início do filme, que começa com um flash fotográfico incômodo para Satã (já 

mencionado), pois agride sua visão e, também, ao mesmo tempo, causa incômodo ao 
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espectador com essa aparição súbita frontal de uma luz estourada. Pois bem, logo em 

seguida temos um plano sequência em que ouvimos a diatribe emitida por um policial 

contra Satã. Essa diatribe corresponde ao modo como o discurso oficial enxerga os 

“desviantes” da norma, como Madame Satã à época. Ocorre que Madame Satã (João 

Francisco), em sua primeira aparição, nessa abertura de filme, resta inerte diante as 

acusações que lhe são dirigidas. Os únicos movimentos perceptíveis são a força da sua 

respiração, com as narinas que se dilatam, e o ar que sobe e desce pelo corpo. No meio 

do vitupério, justamente no frame onde o policial o acusa de falta de inteligência, de que 

possui “instrução e linguagem rudimentar”, nesse instante Lázaro abaixa o olho, mas 

mantém-se em conexão consigo mesmo, a força da atuação se mantém ao longo da 

extensa autoexposição sem fala, sem contexto (cenário, figurino), apenas a respiração 

correta do ator conectada ao que é proferido é que garante a verdade da cena e a força da 

atuação. Lázaro respira a realidade da situação, que muitos excluídos socialmente sofrem. 

Naquele momento podia ser João Francisco dos Santos em 1932, ou poderia ser ele 

mesmo, o ator negro nordestino, e as formas de preconceito pelas quais passa na 

atualidade. Nesse sentido, a cena tem um valor documental. Sem cenários ou índices de 

contextualização, a imagem é mais próxima do documental e mais longe do personagem. 

Essa é a cena que mais aproxima o ator ao personagem. Ao mesmo tempo que a opção de 

Aïnouz referente a esse plano sequência tem uma função crítica importante, funcionando 

como uma espécie de ponte entre a ficção ambientada nos anos 1930-40 e a atualidade 

desses problemas sociais, que se mantêm na contemporaneidade, a opção estética é 

também (em um exercício formalista) um clein-d’oeil com o cinema moderno na vertente 

europeia, principalmente a Nouvelle Vague francesa, que começa a questionar as fontes 

da enunciação, mostrando a opacidade da imagem86 em movimento, isto é, os artifícios 

da linguagem fílmica. Algo parecido, com que Karim Aïnouz provavelmente deve ter 

“flertado”, é a cena de Monika e o desejo, de Bergman, em que a atriz/personagem em 

uma cena de adultério se recusa a voltar à cena, dirigindo-se para a objetiva, onde 

interpela, com o olhar, o espectador ávido por mais imagens que satisfaçam o próprio 

                                                           
86 Opacidade se opõe à ideia de transparência. No primeiro caso, o discurso cinematográfico põe a nu seus 

recursos de manipulação da imagem real. No segundo caso, trata-se de uma estratégia utilizada sobretudo 

pelo cinema clássico hollywoodiano, em que os filmes procuravam mascarar suas estratégias de 

manipulação do real, ao mesmo tempo que procuravam “colar” o espectador a tal discurso, sem promover 

qualquer possibilidade de questionamento do que era representado e transmitido. O cinema moderno, de 

um Godard, por exemplo, vai na direção contrária, pois procura justamente questionar a pretensa veracidade 

dos fatos apresentados, e denunciar o caráter ideológico do cinema que se coloca como uma “janela para o 

real”. 
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desejo libidinal, presente no “mostra e esconde” típico da cultura cinematográfica 

clássica. Monika se nega a satisfazer esse desejo, e, nesse momento, a mise-en-scène 

facilita o seu repúdio, pois a iluminação escurece todo o cenário, fazendo com que as 

personagens ao redor desapareçam, restando apenas a atriz inquisidora do espectador. O 

exemplo de confrontação do cinema clássico, realizado, nesse caso, por Bergman, é 

também recorrente em Godard, com outros artifícios, é claro, mas o pressuposto é o 

mesmo.  

Karim Aïnouz é herdeiro dessa proposta. E, de muitas formas, ele expressa tais 

marcas de opacidade cinematográfica do cinema moderno ao longo do seu filme, de 

maneira que a insistência (e há um acúmulo delas em pouco espaço-tempo de filme) 

nesses procedimentos de distanciamento, atrelada a muitas outras referências 

cinematográficas (americanas, francesas, asiáticas) de que o diretor se apodera, acaba se 

tornando um fetiche/mercadoria, uma moeda de troca para entrar na comunidade de 

“autores”. 

 

Figura 11. Exemplo de cacoetes de "autor": a imagem dentro da imagem. O modo como as personagens estão 

enquadradas - pelo buraco da porta - indica também que o cinema age da mesma forma, como um buraco por 

meio do qual pode ser mostrada uma realidade entre outras possíveis. 
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Figura 12. A realidade é descortinada à medida que a câmera se aproxima ou se afasta das personagens. 

 

Figura 13. Cena de um passeio no parque: Satã, Laurita e a filha. Plano vazio, solto. 
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Figura 14. Plano gratuito: foco de luz implode a visão do espectador, como um spot do set de filmagem. 

 

Figura 15. Sequência do parque de diversões: a câmera aponta para o céu, parece perdida, demonstrando 

descompromisso com a narrativa, e, ao mesmo tempo, convidando o espectador à fruição demorada da 

imagem de apelo sensorial. 
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Figura 16. A montagem parece defeituosa, pois repete-se a ação duas vezes, como uma agulha em um vinil 

arranhado, que fica voltando ao mesmo trecho sem poder avançar. 

 

 

 Todavia, sem prejuízo da estetização e da fetichização, essa cena (a primeira cena 

do filme), especificamente, imprime um teor de verdade que põe em questão os discursos 

oficiais excludentes, e chega a testar até mesmo os limites do filme em questão. Quem 

detém os meios de expressão e de comunicação? Quem pode descrever, avaliar como é e 

como vive o pobre gay negro? Qual é a eficácia de lutar contra os detentores desses 

meios? 

  É o início do filme, cena 1:  

Local: Não identificado. Cenário com fundo branco. Pode ser uma delegacia de polícia. 

Contexto: João Francisco escuta, sentado, o texto que o acusa (possivelmente o 

assassinato do cliente do Danúbio Azul) e o condena à prisão. 

Nota: Personagem sério, machucado (possível espancamento), mudo. 

Texto: "Conhecido nas imediações como desordeiro. Frequentador contumaz da Lapa e 

suas imediações. É pederasta passivo, usa as sobrancelhas raspadas e adota atitudes 

femininas alterando a própria voz. Não tem religião alguma. Fuma, joga e é dado ao 

vício da embriaguez. Sua instrução é rudimentar, exprime-se com dificuldade (neste 
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momento, abaixa a cabeça) e intercala em sua conversa palavras da gíria de seu 

ambiente. É de pouca inteligência. Não gosta do convívio da sociedade por ver que esta 

o repele. É visto sempre entre pederastas, prostitutas, proxenetas e outras pessoas do 

mais baixo nível social. Ufana-se de possuir economias, mas como não afere proventos 

de trabalho digno, só podem ser estas economias produtos de atos repulsivos ou 

criminosos. Pode-se adiantar que o sindicato já respondeu a vários processos e, sempre 

que é ouvido em cartório, provoca incidentes e agride mesmo os funcionários da polícia. 

É um indivíduo de temperamento calculado, propenso ao crime e, por todas as razões, 

inteiramente nocivo à sociedade. Rio de Janeiro, DF, doze dias do mês de maio do ano 

de 1932. 

Satã/Lázaro permanece mudo diante da palavra que o julga e o condena. A voz da 

oficialidade pode ser bem elaborada, mas é mentirosa. Satã não irá desmenti-la naquele 

instante em que ele está em situação desfavorável, massacrado pelo poder hierárquico, 

mas mais adiante o seu corpo irá falar o que as palavras grandiloquentes não conseguem. 

Essa revelação através da gestualidade corporal, da ironia e do deboche, mediante as 

expressões faciais, só atinge o grau de criticidade e inteligência porque o ator trouxe essa 

bagagem de situações próximas da realidade, do Bando de Teatro Olodum, que convive, 

em trocas mútuas, com as pessoas achatadas pela pobreza e pela exclusão social. A seguir, 

o depoimento do Bando sobre o processo que eles desenvolvem com o seu teatro. 

Em cada espetáculo, determinada temática ganha destaque pela luz dos 

holofotes, destaque sempre atrelado à crítica ao status quo. Esta última 

foi se tornando mais ácida com o passar do tempo e com o crescente 

engajamento dos integrantes do grupo. Se nas primeiras peças a 

denúncia social, ainda que contundente, é embalada pelo riso, pelo 

deboche; outras tecem com agudeza a crítica ao racismo e a todas as 

consequências dele decorrente, desferindo golpes sem misericórdia no 

espectador. É este o caso de Cabaré da Rrrrraça – obra que discute a 

reivindicação de identidades subalternizadas na era do capitalismo, 

mostrando formas modernas de comercialização do self negro –, de 

Relato de uma guerra que (não) acabou – cuja temática gira em torno 

da greve da polícia em 2001, responsável por uma onda de violência 

que tomou conta da capital baiana –, de Zumbi – peça que transpõe a 

resistência do quilombo mais famoso das Américas para o contexto de 

ocupação da cidade por sujeitos que têm a própria cidadania negada 

pelo Estado87.   

                                                           
87 ALMEIDA, Samira Pinto. Bando de Teatro Olodum: arte e militância na cidade de Salvador. 

Literafro, Minas Gerais, UFMG, 2018. Disponível em: 
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O resultado dessa rica experiência coletiva colaborativa de um teatro politizado 

eventualmente pode ser levado ao cinema, mas, muitas vezes, é deturpado parcial ou 

completamente, como ocorre com a adaptação da peça Ó pai ó para o cinema e para a 

televisão. No caso do filme Madame Satã, muito dessa rica experiência impregnada no 

corpo do ator, na sua memória corporal, resulta em momentos de sutis comentários que 

transformam até mesmo a concepção geral do filme. Por exemplo, o corpo inerte de Satã/ 

Lázaro e a sua mudez per se exprime um comentário sobre os poderes que o calam: um 

desses poderes é a câmera indiscreta e violenta, pois demora-se sobre o rosto sofrido, 

agredido e humilhado, sem condições de defesa, sem possibilidades de se recusar a ser 

imagem; outros opressores são os flashs agressivos, o discurso acusativo em off, que tem 

o privilégio de acusar e não se deixar mostrar, enquanto ele tem o corpo exposto, sem 

roupas, portanto, vulnerável e superexposto. Enfim, tudo isso indica a vulnerabilidade de 

quem está desprovido de meios para se defender. Em nosso país, quem é o cineasta negro 

pobre, no cinema da Retomada, que teria a oportunidade de falar por si, de se defender a 

respeito das visões errôneas sobre suas vidas, anseios, lutas e faltas?  Já nos cinemas de 

baixo orçamento dos anos 2010, isso se torna mais possível, se considerarmos produções 

como Branco sai, preto fica, os filmes de Affonso Uchôa, Baronesa e mesmo Temporada. 

 Não é somente uma instituição estatal ou jurídica que o privava de falar, de se 

exprimir (artisticamente inclusive), mas também as privações econômicas, responsáveis 

por transferirem a um artista privilegiado (o diretor do filme é formado em Arquitetura 

pela Universidade de Brasília e possui Mestrado em Teoria do Cinema pela Universidade 

de Nova York) as questões elementares/materiais e profundas/espirituais dos 

marginalizados. Se Satã emudece, ele critica todos os que estão se adiantando a ele no 

discurso, na interpretação de sua vida e atitudes. Ao mesmo tempo que o filme critica a 

situação socioeconômica vigente, que impede o homem negro pobre de se exprimir e 

emitir sua voz em muitas situações (políticas, culturais, artísticas e jurídicas), em outros 

momentos (como mais adiante se verá), novos componentes narrativos e estruturais 

revelarão que o próprio ângulo do filme contribui para esse processo de impedimento, 

pois sabemos que o capitalismo é bastante inclusivo, ao contrário do que se pensa, e, em 

seus modos disfarçados de exploração e acumulação, é capaz de estender seus tentáculos 

                                                           
<<http://www.letras.ufmg.br/literafro/teatro/grupos/28-critica-de-autores-masculinos/1108-bando-de-

teatro-olodum-arte-e-militancia-na-cidade-de-salvador-samira-almeida>> Acesso em: 13 maio 2019. 
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onde jamais imaginamos encontrá-los. Não admira, portanto, que a matéria social, 

plasmada em Madame Satã, seja alcançada por eles. 

À medida que o sistema capitalista evolui — à medida que coloniza 

novos povos, importa novos grupos étnicos para seu mercado de 

trabalho, estimula a divisão do trabalho, vê-se forçado a estender seus 

privilégios a novas clientelas —, ele começa inevitavelmente a minar 

sua própria racionalidade universalista. Pois é difícil deixar de 

reconhecer que existe hoje toda uma variedade de culturas, dialetos 

e modos de fazer as coisas competindo entre si, que a própria 

natureza híbrida, transgressiva e promíscua do capitalismo ajudou 

a criar. (EAGLETON 1998, p. 46.) 

 

              A variedade (identidade, gênero, excluídos) da qual participa o filme Madame 

Satã, enquanto produto cultural, faz parte dessa colonização capitalista, e só é possível 

existir esse filão de filmes porque a exclusão capitalista impede que existam muitos 

realizadores negros, gays e pobres que possam falar por si mesmos. Mas esse horizonte é 

um ponto cego nesses filões de filmes, e Madame Satã não é exceção. Como um filme 

que se pretende crítico, o seu ângulo narrativo levanta a problemática concernente à falta 

de condições objetivas de o pobre poder se defender e falar, mas não suspeita que se essa 

denúncia for levada ao limite é ele também um dos que silenciam muitos Satãs.  

Inferimos, assim, que a competição entre a matéria e o autor está dada, logo, o prestígio 

que o artista desfruta depende da existência e da manutenção dessa ordem.  

 Tanto as apresentações de Vitória quanto os dois shows de João Francisco dos 

Santos são inspirados no modelo de teatro de Revista, ou teatro de Vaudeville88. Mesmo 

tendo fases diferentes, aqui no Brasil, todas elas procuraram dialogar com o grande 

público. Por isso, os seus artistas e diretores recorreram a estratégias de aproximação 

desse vasto público. Sendo assim, houve momentos em que se utilizavam de vedetes 

famosas expondo, discretamente, seus corpos; outras vezes, o atrativo eram as grandiosas 

produções, tendo os figurinos luxuosos e os cenários extravagantes como protagonistas; 

e, ainda, recorriam às representações farsescas dos tipos sociais, celebridades, figuras 

públicas, que eram recorrentemente ironizadas, mas de um modo pelo qual o público 

achasse graça, se divertisse. Era um “humor inofensivo”. Não podia ser um humor ácido, 

                                                           
88 É curioso observar que à época o Teatro de Vaudeville, cuja variante brasileira foi o Teatro de Revista, 

era muito prestigiado, sobretudo porque foi influenciado pelas companhias francesas, que disseminaram 

esse gênero por aqui. Porém, nos anos 1930 esse tipo de espetáculo começa a perder o glamour. Madame 

Satã chegou a prestigiar e apreciar o show da companhia francesa Ba-Ta-Clan. 
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perigoso, se até o presidente Vargas não se incomodou ao ver a sua caricatura, quando foi 

a um desses espetáculos. Ao contrário, desatou a rir da sua representação jocosa. Quando 

era feito esse teatro chistoso, a linguagem utilizada tinha de ser proveniente dos modos 

de falar da “ralé”89, para que o povo se identificasse mais rapidamente e fosse atraído pelo 

divertimento. Por causa dessas características, o teatro foi considerado de mau gosto e 

vulgar. 

 Em meio a todas essas opções de arte espetacular que eram possíveis naquele 

contexto da Era Vargas, o espetáculo de Madame Satã – representado no filme – se desvia 

de todas elas, e se impõe como uma nova alternativa, ainda que seja uma alternativa 

improvável, remota. É um espetáculo que nada tem a ver com imitações baratas de 

personalidades públicas; nada a ver com repetições de fórmulas comerciais de sucesso; 

não guarda afinidades com a pornochanchadas (como uma das variantes do Revista). 

Karim Aïnouz traz (via Satã) um espetáculo ricamente inventivo, com ares 

impressionistas na narrativa, com imitações de Josephine Baker, que Satã havia visto no 

cinema, como alguém “possuída”, enquanto dançava90. Por outro lado, como já dissemos, 

o espetáculo não chega a ter o glamour daquele que ele ensaiava, imitando Vitória 

(embora em declínio, como afirmam os diálogos do filme). Sendo assim, é um espetáculo 

do entremeio, de uma região estranha, cinzenta, que não se encaixa nem em cima, nem 

embaixo: não está tão próximo do diretor, Karim Aïnouz, e de sua cultura (da qual Satã 

só usufrui  nas coxias de Vitória dos Anjos), e nem está na pior linha da marginalidade, 

onde negros e mulheres (como aqueles do teatro de Revista) nunca foram “autores” das 

                                                           
89 Assim define o crítico Mário Nunes em um jornal da época: 

É a revista o gênero teatral por excelência, das classes populares. Vive das magnificências fantásticas [...] 

e da exploração da comicidade ao alcance de intelectos de cultura rudimentar. Serve-se, por isso, do 

linguajar da plebe, das expressões e frases que lhes são familiares. 

A revista de ano é, para os que frequentam o teatro sério, um vermute; é, para os que só aplaudem as 

pilhérias dos compadres e as apoteoses de aparato, um bom copo de vinho à refeição da tarde. De modo 

que não é fácil, como parece, fazer revista. [...] fazer uma revista é colecionar piadas de almanaque, pô-las 

na boca do compadre; ir às comédias esquecidas nos velhos arquivos, sacudi-las do pó e compor cenas 

inteiras, aproveitando tipos daqui e dali. É relembrar, a uma mesa de café, uma graça de revista tal e qual; 

plagiar e dizer ao maestro que componha uma música para a letra já feita.  

AGUIAR, Mariana Araújo. A produção do teatro de Revista no início do século XX: o texto teatral e seu 

uso para a historiografia.  
90 Se a representação do transe de Satã (na última apresentação) se assemelha à representação do mesmo 

transe por Josephine Baker, que ele mesmo assistira no cinema, só um aspecto destoa um do outro: a 

imagem de Baker é asséptica, limpa, organizada, como uma deusa: a imagem de Satã (desde os planos que 

antecedem o show, quando ele se prepara no espelho) é de sujeira (espelho sujo, camarim cheio de caixotes, 

insalubre), desorganizada (planos caóticos, como os cabelos e maquiagem dele). A diferença estabelecida 

entre um e outro não é ruim, mas desde que haja hierarquizações entre a francesa célebre negra e o negro 

pobre colonizado é preciso rever de que lado o ângulo narrativo do filme está. 
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suas histórias91, ainda que estivessem no palco, como motivo de chacota e zombaria, 

condição necessária sem a qual tal “arte” não prevaleceria. 

 

Sendo assim, a mudez de Satã/ Lázaro é uma crítica a esses porta-vozes culturais. 

Quando Satã desata a falar, como nas cenas com Vitória dos Anjos (a artista noturna de 

quem ele cuida do camarim), é ridicularizado, interrompido, não consegue finalizar seus 

argumentos, é desacreditado e diminuído em suas habilidades intelectivas. Se é verdade 

que o diretor do filme esconjura as atitudes preconceituosas dos detratores de Satã, que o 

desqualificam em vários níveis, até que ponto ele acredita na capacidade intelectiva de 

Satã? É colocada no mesmo patamar dos artistas privilegiados (com bagagem cultural 

distinta), como Vitória dos Anjos, no filme92? Se são equivalentes “as inteligências”, por 

que Satã não consegue fazer um espetáculo desse porte, como ele sonhava? Não é difícil 

concluir que a realização de tal espetáculo não depende só de inteligência, treinamento 

exaustivo e competência artística, numa sociedade desigual. Ao mesmo tempo, sabemos 

bem que um espetáculo em um bar, com barulho, ruídos que interferem na apresentação93, 

não equivale em qualidade àquele que vimos no início, ao qual Satã aspira. Não é um 

espaço adequado para espetáculos, onde ele se apresenta; além disso, ele não desenvolve 

o refinamento artístico que ambiciona: cantar em outra língua (ele canta bem em francês, 

imitando Vitória), desenvolver gestos sutis e complexos, dançar com suavidade e 

delicadeza. Entretanto, são maneiras que ele anela possuir, seu sonho real, segundo a ótica 

do filme. A busca de Satã pelo aperfeiçoamento de sua habilidade artística é algo natural, 

                                                           
91 Cf. HELLER, Barbara. Teatro de Revista:  autoras, censura e representações. Disponível em: 

<http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1277386473_ARQUIVO_Teatroderevista-
autoras,censuraerepresentacoes.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2019. 
92 Por mais que o filme mostre a decadência de Vitória dos Anjos, em um show que fracassa cada vez mais, 

com a diminuição do público – que referenda um dado histórico, o declínio do teatro de Vaudeville –, as 

opções do ângulo narrativo selecionam efeitos estéticos que ressaltam a sua elegância, sutileza e bom gosto:  

a começar pela escolha da música francesa, cantada por Josephine Backer, que é uma artista de muito 

talento e muito prestigiada na França; depois temos as escolhas dos enquadramentos, em que os planos 

detalhes capturam com delicadeza a elegância do figurino, dos gestos – ao mesmo tempo focando e 

desfocando as peças do vestuário, produzindo cascatas de luzes – o que confere uma atmosfera etérea à sua 

interpretação; e, por último, temos o requinte dos instrumentos, entre os quais violino e harpa, em que os 

planos detalhes reforçam dedilhados excepcionais de um músico que toca. Por isso, destaco uma 

superioridade no espetáculo de Vitória dos Anjos (uma cultura prestigiada, baseada no mesmo capital 

cultural do diretor) e que Satã não desfruta desse banquete, mesmo quando tem a oportunidade de elaborar 

o seu espetáculo. 
93 É curioso como o filme mostra que Satã se incomoda com interferências nas suas apresentações, como 

quando bate nos companheiros por eles não prestarem atenção na sua apresentação “privê”, mas não se 

incomoda com as inúmeras interferências que ocorrem quando ele se apresenta “para valer” em um bar, 

com toda a balbúrdia que este pressupõe. 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1277386473_ARQUIVO_Teatroderevista-autoras,censuraerepresentacoes.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1277386473_ARQUIVO_Teatroderevista-autoras,censuraerepresentacoes.pdf
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pois está ancorada no anseio ontológico do desenvolvimento pleno de suas habilidades 

artísticas, intelectivas e espirituais, como lembra Raymond Williams (1958): 

A cultura é de todos. O interesse em aprender na vida ou nas artes é algo simples, 

agradável e natural. O desejo de conhecer o melhor, fazer o que é bom, é parte 

principal da natureza positiva do ser humano. (WILLIAMS, 1958, p. 4) 

  O diretor concede, porém, a realização menor (que a nossos olhos, hoje, é 

superior), sem prejuízo do valor que tem esse espetáculo que reúne referências do 

candomblé, mitologia oriental, tropicalismo brasileiro, influência de Ney Matogrosso, 

lenda urbana e criação inventiva de Satã). Porém, se o diretor o fizesse ascender estaria 

inventando uma mentira histórica, menos potente como representação das contradições 

então em andamento naquele mercado de trabalho artístico. O divórcio entre a arte 

“refinada” e a arte “popular” acontece por meio de outras opções do roteiro, que não é 

elaborado apenas por Aïnouz, mas conta com a colaboração de Marcelo Gomes e Sérgio 

Machado. Esse roteiro passa por algumas modificações no que tange às referências 

artísticas de João Francisco dos Santos. Por exemplo, no livro Memórias de Madame Satã 

(ditado por ele e escrito por Silvan Paezzo94) o artista diz que é admirador e fã de Carmen 

Miranda, cujas fotos enchem as paredes do seu quarto. No filme, ele admira a americana, 

radicalizada francesa, Josephine Backer. Satã chega a ir ao cinema ver um filme com 

Josephine Backer. Os roteiristas escolheram uma referência mais prestigiada 

mundialmente (hoje), o que gera um selo mais “cult” (e atual) para o filme. Essa estratégia 

vinha sendo utilizada pela França, como já mencionamos, usando, como exemplo, o filme 

A rainha Margot, de Patrice Chéreau95. 

 

Interessante observar que a receita continua a se repetir, já que atinge seus 

resultados.  Madame Satã contém a canção francesa Nuits d’Alger, de Josephine Baker.  

 Ademais, a trilha sonora está aberta a outras sonoridades – mesmo se essa 

sonoridade trai a história da personagem –  é um atrativo para os franceses; outro elemento 

que funcionaria nesse mesmo objetivo é a incisiva menção a Cecil B. DeMille, diretor 

norte-americano que dirigiu o filme Madam Satan (1930). Esse filme, dizem os créditos 

                                                           
94 PAEZZO, Silvan. Memórias de Madame Satã. Rio de Janeiro: Lidador Editora, 1972. 
95  DELON, Gaspar; PROVINI, Sandra. Chéreau: la reine Margot. Paris: França Atalante, 2015. 
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finais, teria inspirado a fantasia usada por Satã no concurso em que ele sairia vitorioso. 

Todavia, esse fato é desmentido pela biografia de Madame Satã (Com o diabo no corpo; 

1985) escrita por Rogério Durst. Segundo relato do livro, foram policiais que o prenderam 

após o carnaval daquele ano os responsáveis por tal apelido, inspirado no filme que 

haviam visto, e não Satã (afinal o ingresso para ir ao cinema era caro à época, portanto, 

para outra classe consumidora?).  Por conseguinte, os roteiristas, juntamente com o 

diretor, conseguiram aproximar Satã de um tipo de cultura artística bastante prestigiada 

da sociedade ocidental. Satã vai ao cinema e consegue assistir à Josephine Baker. 

Também assistira ao filme de DeMille (até que ponto os pobres, como Madame Satã, 

poderiam pagar o alto preço para ir ao cinema?); teve a capacidade de cantar em francês 

Nuits d’Alger, de Josephine Baker, imitando Vitória, com voz e movimentos delicados, 

pressupondo a “domesticação vocal e corporal” necessária para a “afinação” de um 

espetáculo pasteurizado e para o “consumo fácil”. Já que se trata de uma estilização de 

Josephine Backer para um espetáculo do gênero comercial Vaudeville. De qualquer jeito, 

era esse o tipo de arte na qual Satã pretendia ser inserido, e se tornar, enfim, uma estrela. 

Porém, em nenhum espetáculo ele demonstra aquelas habilidades, aquele repertório, que, 

hoje em dia, corresponderia aos dos nossos musicais comerciais. 

 Numa guinada dialética, os mesmos dados analíticos podem ser interpretados de 

modo inverso: e se o ângulo narrativo da obra, numa atitude de vingança histórica, 

tomando partido do oprimido, tivesse justamente feito Satã vencer esses obstáculos 

culturais (do início do filme), dando-lhe essa habilidade como prêmio recompensador, ao 

menos na ficção? A multiplicidade de perspectivas nada tem de ruim, ao contrário, pode 

ser mais verdadeira, historicamente. Podemos entender essa dubiedade como duas forças 

que estão presentes na sociedade e que o autor da obra as absorveu em suas candentes 

contradições. É o que ocorre, por exemplo, no filme Rio Zona Norte (1958)96. O que neste 

momento interessa nesse filme é o fato de ele formular as relações contraditórias entre 

músicos, sejam eles das classes baixas ou das classes privilegiadas. Assim, há uma arena 

de disputas entre artistas de boa índole e outros de má índole, sejam eles negros ou 

brancos, pobres ou ricos. O protagonista Espírito da Luz é negro e pobre, e tem suas 

canções usurpadas por outro negro (Alaor da Costa), já inserido na mídia (Rádio, indústria 

fonográfica); o intelectual e músico abastado, Moacyr, tem boas intenções para com 

Espírito da Luz, e admira o seu talento, porém nada faz para valorizar as composições do 

                                                           
96 Comentaremos melhor o citado filme de Nelson Pereira dos Santos mais adiante. 



157 

 

músico pobre, a não ser quando ele morre. Ângela Maria também tem simpatia por 

Espírito e até o ajuda, na medida em que aceita gravar o seu samba. Tal ação da cantora 

Ângela Maria significa muito para Espírito, uma vez que ele precisa de dinheiro para 

pagar as suas dívidas. Ainda assim, Ângela Maria não é suficientemente sensível à 

vulnerabilidade do artista pobre: pede que Espírito transcreva em partitura o samba que 

ele compusera. A cantora não consegue conceber que o artista pobre não teria tal 

conhecimento técnico, mais natural entre os músicos eruditos, como Moacyr. Este, 

mesmo tendo uma instrução formal, não possui a espontaneidade criativa, que garantiria 

a vivacidade artística, que, ironicamente, o inculto Espírito da Luz possui. 

Ambos negros, Espírito e Alaor experimentam trajetórias musicais opostas: um é 

explorado, e à força das circunstâncias se submete, e acaba entregando seus sambas para 

serem gravados por outros músicos, como Alaor, negro que faz aliança com o branco 

Maurício, alcançando a ascensão e o reconhecimento artístico. Alaor é um negro artista 

que não tem solidariedade com o seu irmão de cor e raça. Em contrapartida, a 

solidariedade com o talentoso artista negro, Espírito da Luz – esperada dos seus iguais – 

vem justamente das estrelas brancas Ângela Maria e Moacyr. Mesmo com a boa vontade 

em ajudar o artista pobre e negro, ambos não conseguem se descolar das suas posições de 

classe, para que, assim, pudessem enxergar as reais necessidades do compositor negro. 

Essas imbricações de interesses em meio às relações artísticas, no filme de Nelson Pereira, 

são o ponto central a partir do qual procuramos indicar como também em Madame Satã, 

apesar de não estarem patentes essas contradições, elas estão latentes, nas camadas 

subjacentes do filme. Por tudo isso, se torna imperativo perguntar: como o ângulo 

narrativo do filme se posiciona frente às linhas de forças que tencionam os interesses 

pecuniários no universo artístico, que se tornam matéria da própria narrativa? 

 De qualquer maneira, segundo a biografia de Durst, Satã chegou a participar de 

uma peça importante (Lampião do inferno), atuando ao lado de Elba Ramalho e Tânia 

Alves no início da carreira. Com tal peça, ele até conseguiu fazer uma turnê por São 

Paulo. O projeto do filme, entretanto, interceptou o episódio no qual Satã adentraria no 

limiar da cultura de prestígio, quando participou do elenco dessa peça. Ocorre aí um 

processo ficcional que se assemelha às formas de ilusão do capitalismo, que prometem 

felicidade, abrem uma chama de esperança, para negá-la em seguida. A ficção até investe 

na personagem Satã com um gosto apurado, de ir ao cinema, de se inspirar e admirar 

Josephine Baker, cantar em francês, mas essa cultura prestigiosa – que é a mesma dos 
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realizadores – não pode ultrapassar as cercas dos camarins. Há razão histórica para que 

essa matéria tenha sido apreendida dessa forma pelo filme: 

Há razões muito concretas para se manter essa cerca, deixando de 

fora pobres habilidosos, inteligentes, pois, “somente a reboque de 

um excedente material na sociedade é possível produzir uma elite 

profissional de padres, sábios, artistas, conselheiros, decanos de 

Oxford e congêneres” diz Terry Eagleton (2012).  

 

Em razão do amesquinhamento que é gerado nesse processo, Satã, enquanto 

artista representado no filme, não consegue usufruir e aproveitar os amplos recursos 

expressivos legados pela tradição, oriundos de todas as camadas da sociedade.  Tal leitura 

não desqualifica e nem diminui o valor que havíamos atribuído à subversão narrativa que 

Satã faz em seu último show, em que se apropria do estilo narrativo das Mil e uma noites, 

suplantando a história canônica por outra de verve mais popular, inventada por sua 

capacidade criativa, somada às lendas urbanas que ele incorpora, como a Jamaci da 

Tijuca. Infere-se, a partir da leitura que fizemos, que a perspectiva do filme abre algumas 

fronteiras para o pobre negro gay na esfera da arte, mas há um limite. Sendo assim, 

algumas formas mais prestigiadas no campo artístico ele só vai poder desfrutar nas coxias 

do teatro. Não pretendemos, com isso, dizer que a limitação seja do diretor, mas é algo 

gerado pelas estruturas sociais, que colocam os sujeitos em confronto com as suas 

próprias boas intenções, ressaltando, em momentos cruciais, os seus limites, como ocorre, 

por exemplo, com as boas intenções de Moacyr, o músico privilegiado, que sinceramente 

se interessa pela arte do compositor pobre, mas a sua vivência de classe o impede de levar 

a termo o seu apoio aos não privilegiados na classe artística. 

 

 

                                            *        *        * 

 

A atitude corporal de Lázaro Ramos, interpretando Satã, ora emudece diante das 

injunções sociais implacáveis, ora mostra a veia irônica e, quiçá, humorística. São 

movimentos sutis, assim como já explicamos sobre o trabalho facial de Emmanuelle 

Devos, constituindo uma montagem/decupagem autônoma, fruto do trabalho de ator. 

Madame Satã (Lázaro Ramos), nas cenas com artistas e produtores de espetáculo, 
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mecenas, muito embora esteja em situações de dependência e submissão, mostra seus  

conhecimentos e inteligência utilizando inflexões de voz que não desafiam seus 

superiores, mas também não se apequena diante deles, ou seja, não tem uma postura 

humilde, modesta (o que é esperado das pessoas desse estrato social, e onde efetivamente 

as classes dominantes querem alocá-las), mostrando-se constrangido. Ao contrário, ele é 

altivo e até petulante, sem, no entanto, ser agressivo ou afrontoso. O corpo expressa essa 

maleabilidade, sempre relaxado, solto, bem à vontade no espaço, preenchendo-o com 

naturalidade nos movimentos. Quando Satã explica para Vitória o seu entendimento sobre 

como é a China, ao contrário dela, que fica imóvel sentada numa cadeira, ele a contorna, 

se locomove nos quatros cantos do camarim, com liberdade e espontaneidade, fica de pé 

(portanto mais alto que ela) mesmo quando é diminuído, no plano discursivo. O corpo de 

Satã inverte a hierarquia por meio de uma corporeidade trabalhada por Lázaro Ramos no 

Bando de Teatro Olodum, de onde traz formas edificantes de lidar com o racismo e com 

o preconceito. Na cena pós-espetáculo, quando Vitória começa a conversar com o seu 

camareiro, numa espécie de desabafo, em que alega que está cansada desse número, e que 

tanto ela quanto o público gostam de novidade, Satã, ao contrário, acha lindíssimo e quer 

persuadi-la  a manter o espetáculo em cartaz, ao que Vitória o desclassifica. Ao invés de 

baixar a cabeça, ou se mostrar derrotado, Satã se levanta, se posiciona de pé ao lado da 

patroa, e ousa sugerir um espetáculo mais exótico, sobre a China. Novamente ele sofre 

um golpe na autoestima no momento em que ela ri da sugestão, como se fosse um 

disparate, uma sandice. Satã não se deixa abalar, mantém a moral erguida, e replica sem 

tomar para si o rebaixamento intelectual imposto. Se ela sorri alto, como se ele dissesse 

um despautério, ele ri também na mesma intensidade que ela, em vez de se esconder de 

vergonha ou se desculpar. O uso do riso colocado por Lázaro tem uma função de igualar, 

nivelar. Com todas essas reações afirmativas diante de uma avalanche de ataques contra 

a sua inteligência, Satã (investido de todas as características e aptidões de Lázaro) vence 

o discurso que o enquadra em um ser desprovido de inteligência, como no início do filme, 

onde ele fica imóvel e só baixa a cabeça quando o acusador fala da sua inteligência 

rudimentar. Retomando o argumento inicial, o distanciamento brechtiano, recurso 

utilizado conscientemente pelo ângulo narrativo do filme, só se mantém graças aos outros 

canais narrativos (como a montagem corporal, conseguida mediante a experiência socio- 

artística do ator), caso contrário, a heroificação de Satã (vencedor pela arte), ao longo do 

filme, cancelaria a possibilidade de distanciamento crítico, na medida em que os confetes 

jogados sobre Satã se esfumaçariam na aura da própria obra, que se engrandece 
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justamente nesse espaço, onde, supostamente, resiste  fazendo arte em tempos de falta de 

subsídios estatais (momento pós-Retomada). 

A segunda sequência que vem no início do filme mostra um Satã sem essa ironia 

mencionada. Longe disso, ali a interpretação do ator denota adesão total ao objeto 

idolatrado; a veneração que o ator imprime à cena não possui um filtro crítico, como 

vemos no decorrer do filme. Devoção e veneração a uma atriz de prestígio (em declínio), 

que apresenta os distintivos do privilégio cultural ocidental: a música francesa, e a 

narrativa milenar.  Em um primeiro plano fechado, se apresenta o rosto de Satã, que canta 

em sincronia com a voz da cantora Vitória, que veremos somente em seguida, no 

contracampo. Ao mesmo tempo, a instância enunciativa do filme evidencia e põe em 

questão seu próprio jogo de manipulação da realidade, da qual se esconde uma parte, no 

fora de campo, e seleciona outra para se exibir, recortando-a de diversos modos, e 

colando, em seguida, essa mesma parte com outra qualquer, de forma arbitrária. Esse 

processo, configurado na segunda sequência do filme, é denunciado como um 

procedimento que Hollywood utiliza para iludir e enredar o espectador no seu discurso. 

Diferentemente, Karim Aïnouz desmascara essa ilusão, ao colocar o recurso de forma 

quase estilizada, hiperbólica; coincidentemente, esse é justamente o momento do filme 

onde Satã é enquadrado de modo mais ingênuo e abobalhado possível. No decorrer do 

filme vemos outras atitudes críticas que o ator Lázaro Ramos imprime a Satã: são gestos 

sutis com o olho ou com a boca, numa expressão de desdém, ironia ou altivez, por 

exemplo, diante de Renatinho, por quem ele tem uma veneração (tal como por Vitória no 

plano artístico. Lembremos que ambos são brancos), por ter “olhos de madrepérola” 

(expressão dele). Ao fechar da primeira sequência, quando se despede de Renatinho, Satã 

(a escolha certamente é do ator) faz um virar de lábios, com um abaixar de queixo, que 

desmonta instantaneamente a veneração, e dá a ver, em um rápido processo de decupagem 

facial, primeiramente, um momento de sua avaliação daquele sujeito, e, em seguida, a sua 

mensagem facial mostrando-se vaidosamente vitorioso sobre a situação. Essa expressão 

irá se repetir após as reprimendas violentas que faz a Tabu. Nesses casos, de olhos 

levemente abaixados, com o olhar no canto do olho, juntamente com o virar de lábios, 

Satã procura dissipar o desconforto que causara, devolvendo a harmonia em casa, por 

meio de um humor em que ele continua em uma posição de superioridade: ele provoca 

um riso que não afasta a situação hierárquica que se mantém entre ele, Tabu e Laurita.  
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Figura 17: exemplos de decupagem facial, instrumento por meio do qual o ator pode manifestar sentidos diversos 

à cena. 
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Citados todos esses exemplos, que conformam uma rica expressividade corporal, 

fruto de um detido trabalho de subtextos, decorrente de leitura, análise e ensaio entre 

atores, podemos inferir que um ator como Lázaro Ramos é também um “autor” do filme, 

no sentido de que ele realiza uma decupagem corporal, facial-gestual, que é tão sutil e tão 

particular, que nem sempre o diretor e o editor têm controle sobre esse processo, e, sendo 

assim, o ator é um coautor com quem o ponto de vista “oficial” do filme pode ter atrito 

formal ou não. 

Prosseguindo nesse entendimento da decupagem corporal97, e para adensar a 

compreensão do argumento, dispomos de mais um exemplo a esse respeito, que 

contribuirá para corroborar o argumento exposto. Trata-se de uma particularidade vocal. 

Em momentos decisivos e pontuais no filme, Madame Satã opera um tipo de voz gutural, 

cuja característica sui generis gera sentidos inusitados. Esse é um atributo de Lázaro 

Ramos e que só ele o soube manipular dessa forma, até onde tenho conhecimento. Ele 

emite uma voz da garganta (na linguística, a um fenômeno similar chamam de 

“vozeamento”; já na nomenclatura de técnica vocal, a algo análogo os especialistas 

chamam de drive fry scream), que é como quando se faz um gargarejo, e então a voz sai 

rasgada e arrastada.  

                                                           
97 A categoria empregada aqui, por mim, é baseada nos franceses: Jeux d’acteurs: corps et gestes au 

cinema.. Org. Christopher Damour; Leveratto, Jean-Marc. Christophe Damour (dir.), Jeux d’acteur. Corps 

et gestes au cinéma. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2017.   

   



163 

 

Uma das vezes em que ele aciona essa voz (que é em um momento mais marcante, 

e podemos lembrar mais facilmente) é quando está procurando estratégias para conquistar 

Renatinho; João emite, dessa maneira, um “miaaaau”, com um som arrastado na vogal 

“a”. O recurso exprime uma certa petulância, um ar de debochado também. Ainda com o 

parceiro, agora em momento de desencantamento e decepção, quando este o rouba, João 

ironiza, para depois agredi-lo: “amor de mãaae”... [a vogal rasgada e arrastada é 

novamente o “a”], ele está afirmando uma qualidade que o outro diz possuir, mas na 

verdade ele o está questionando: “como pode você amar alguém? Como pode você amar 

uma mãe?” Antes de desqualificá-lo e feri-lo, ele o ironiza, de uma forma polida e 

superior. Outra cena, uma das mais importantes do filme, após ser maltratado e 

desrespeitado pela patroa, quando vai cobrar o dinheiro/salário que não tem recebido de 

Gregório há meses, João é encurralado com uma arma na cara, mas ele vira o jogo e 

aponta uma navalha nos baixos corporais do patrão, e, nesse momento, emite com essa 

voz arrastada e gutural: “atiiiira, filho da puuuta”... numa prosódia pausada, que quebra 

o ritmo da briga, desencadeada segundos antes. O corte da cena se dá justamente nessa 

realização sonora improvável. Naquele contexto, talvez um outro ator, das duas uma: ou 

gritaria com furor “Atira, seu filho da puta!”, ou então mais suavizado, mais sussurrado, 

que seria a via oposta. Ambas as possibilidades teriam sentidos outros. Essa opção que 

Lázaro traz é possível graças à textura que a sua voz tem, trabalhada em sua trajetória de 

ator no grupo de teatro de Salvador principalmente. A prosódia frasal de Lázaro dá uma 

emoção nova à cena, pois quebra a expectativa do esperado em tais circunstâncias. 

Qualquer outro ator agiria diferente em semelhante proposta de cena. A reinvenção do 

gesto interpretativo que Lázaro oferece ao espectador faz com que este fique ainda mais 

contagiado pelo enfrentamento relacionado ao racismo e à exploração capitalista, cujos 

agentes tiram proveito do rebaixamento das habilidades dos negros para aumentar seus 

lucros. Nesse momento a adesão do espectador (característica do melodrama) à cena me 

parece algo necessária, pois nos sentimos na pele de Satã. A força dessa crítica social 

deve-se muito à interpretação divorciada dos clichês, que Lázaro Ramos conseguiu 

imprimir à sequência do filme.  
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  3.4.-  Malandragem e trabalho nas canções de Madame Satã 

 

  O filme Madame Satã traz uma grande quantidade de músicas. A maioria delas 

pertence ao gênero “samba”, e atua diegeticamente98 na cena, como se fosse personagem, 

ao invés de ser um pano de fundo para a história (extradiegeticamente, isto é, com sua 

fonte de emissão fora do quadro, ou seja, fora da cena). A exceção se dá com a inserção 

do Tango romântico (2000), de Bruno Bertoli. Essa é também a única música fora do 

tempo diegético, qual seja, os anos 1930-1940, pois é uma música contemporânea da 

realização do filme (2002). Sobre a configuração dessa música na cena de briga entre Satã 

e os seguranças do High Life Club, já discutimos a sua problemática combinação. 

Algumas músicas merecem destaques ao analisarmos os elementos culturais 

presentes no filme. Entre elas, aquelas compostas por Noel Rosa e também as canções de 

Ismael Silva, levando-se em conta a classe social desse músico, sua raça e orientação 

sexual, o que o faz próximo de Madame Satã. 

Comecemos com Noel Rosa. Desse músico, duas canções compõem a trilha 

sonora: “Mulato Bamba” e “Fita amarela”. As duas canções datam de 1932, ambas 

exaltam o carnaval e a malandragem como modos de vida em oposição à ordem e ao 

trabalho (degradante).  

 A primeira estrofe de Mulato Bamba (Noel Rosa) denota justamente o expediente 

do “malandro” que recusa o modo de vida imposto, que pressupõe o trabalho aviltante 

para o negro pobre e analfabeto. Segundo biógrafos de Noel, a canção fora composta 

tendo como inspiração o próprio Madame Satã.  

Esse mulato forte é do Salgueiro 

Passear no tintureiro 

É o seu esporte 

Já nasceu com sorte 

E desde pirralho 

Vive às custas do baralho 

Nunca viu trabalho 

                                                           
98 Narrador autodiegético seria aquele que, estando imerso no universo fílmico, acaba narrando também os 

acontecimentos dos quais participa. Tudo aquilo que não compõe o “universo ficcional” pode ser chamado 

de extra-diegético (música, vozes, ruídos).  Gerard Génette, Apud XAVIER, Ismail. O olhar e a voz: A 

narração multifocal no cinema e a cifra da história em São Bernardo, Revista Literatura e Sociedade, nº 2, 

p. 126-138, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. 
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De fato, a semelhança é grande: passear no tintureiro é o mesmo que ser preso 

muitas vezes, uma vez que “tintureiro” é o jargão da época para referir-se a carro de 

polícia, e Satã foi preso inúmeras vezes; é forte, corajoso e briguento e, no entanto, “não 

se apaixona por mulheres”.  

A seleção vocabular e a justaposição das palavras apontam para uma figuração 

eufemística da condição social do malandro: “passear no tintureiro é o seu esporte”. A 

menos que a expressão tenha sido construída pela chave da ironia, a equiparação do termo 

“passear no tintureiro” com a “atitude esportiva” dulcifica a violência aplicada aos não 

integrados ao trabalho formal. Ao mesmo tempo, o topônimo “Salgueiro” remete a uma 

experiência coletiva de luta, - vide as resistências do povo alojado naquela parte do morro 

carioca, contra as ameaças de desapropriações naqueles inícios dos anos 1930. Ainda na 

década anterior, o local fora marcado por uma união entre os pobres, que se juntaram em 

mutirões para erguerem suas moradias. Na canção, a força do mulato decorre de ele ser 

originário desse meio, ícone de união e luta coletiva.   Já na canção Fita amarela Noel 

faz remissão à morte pelo viés carnavalesco, pois zomba dela, utilizando, como recurso, 

a gíria do malandro: 

Quando eu morrer 

Não quero choro nem vela, 

Quero uma fita amarela 

Gravada com o nome dela. 

  

Se existe alma, 

Se há outra encarnação 

Eu queria que a mulata 

Sapateasse no meu caixão 

  

Não quero flores, 

Nem coroa de espinho, 

Só quero choro de flauta, 

Violão e cavaquinho 

Nesses versos, o eu lírico opõe a tradição católica aos elementos do candomblé, 

como se vê na primeira estrofe, quando o ritual de “choro e vela” é substituído   pela fita 

amarela, elemento ritualístico por excelência do candomblé, que simboliza 

especificamente a força de Oxum, orixá feminino, deusa da sensualidade e da beleza. 
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A última estrofe continua rechaçando os elementos da tradição católica, ao mesmo 

tempo que reforça e afirma o modo festivo de vida: choro de flauta, viola e cavaquinho, 

em vez de "flores". 

Os estudiosos e biógrafos de Noel Rosa defendem a existência de elementos 

estritamente políticos, nas canções dele, pois são diretamente críticos em relação ao 

Estado Novo varguista, sobretudo entre os anos 1931 e 1933. Esses elementos estariam 

performatizados em cenas cotidianas retratados pelas letras noelinas. Os anos 

subsequentes tratariam de questões mais individuais, como a proximidade da morte e 

temas semelhantes. Depois desse período em que ele se posiciona mais crítico em relação 

ao regime político vigente à época, Noel empreenderá, entre 1933-1935, uma polêmica 

com outro músico: Wilson Batista, que, apesar de ser sambista, boêmio e talentoso, como 

Noel Rosa, carrega o estigma de ser negro, pobre e suburbano.  

 Com a música Feitiço na Vila, instaura-se a polêmica entre Noel e Wilson Batista: 

Quem nasce lá na Vila, 

Nem sequer vacila 

Ao abraçar o samba, 

Que faz dançar os galhos do arvoredo 

E faz a lua nascer mais cedo 

 

Wilson Batista escreve uma letra em que exalta a malandragem. Noel não gosta 

do tom que Wilson conferiu à malandragem. Aí reside o sentimento ambíguo do eu lírico 

de Noel em relação ao modo de vida do malandro (atração e repulsa). Wilson Batista com 

seu samba Lenço no Pescoço, diz: “meu chapéu de lado, / tamanco arrastando, / lenço no 

pescoço, / navalha no bolso, / eu passo gingando. / Provoco desafio, / eu tenho orgulho 

de ser vadio. ” 

Noel respondeu à provocação com a canção Rapaz folgado: 

Deixa de arrastar o teu tamanco, 

Pois tamanco nunca foi sandália. 

Tira do pescoço o lenço branco. 

Compra sapato e gravata, 

Joga fora essa navalha 

Que te atrapalha. 

Com chapéu de lado desta rata, 

Da polícia quero que te escapes 

Fazendo um samba-canção 

Já te dei papel e lápis; 

Arranja um amor e um violão. 
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A mensagem do eu lírico noelino  para Wilson é impositiva e pressupõe uma 

superioridade em matéria de conhecimento de mundo. As frases estão no imperativo, 

indicando, logo em seguida, as consequências resultantes caso o conselho seja 

desatendido. A fala desse sujeito que fala (que não pode ser confundida com o artista, o 

qual também revestia seus versos de auto ironia) parece ser a voz da sapiência patriarcal, 

que olha a realidade de cima e a enxerga melhor do que quem está imerso na vida 

“desregrada”. Os últimos dois versos, cuja ênfase recai nos verbos “dar” e “arranjar”, 

possuem um viés moralizante, sugerindo que o malandro é “acostado”, que não se dispõe 

a agir. 

Apesar de haver essa oposição entre o mundo boêmio privilegiado de Noel Rosa 

e a boemia precária do também músico Wilson Batista, não se pode dizer que haja uma 

barreira intransponível entre essas duas realidades. Noel, por exemplo, era bastante 

admirador do modo de vida dos malandros, mesmo se, em alguns momentos, um dos seus 

eu lírico o critica, como faz com Wilson Batista. Por outro lado, ele convivia entre eles, 

e um dos seus parceiros na música foi justamente o músico Ismael Silva, que era pobre, 

negro e homossexual (aliás, como Madame Satã. No caso, Wilson havia matado um 

homem, por este ofender a sua irmã, e fora preso em decorrência desse fato).  

A nota dissonante que o filme projeta ao recuperar esse passado musical aliado à 

história de Madame Satã se faz perceber pela abordagem cotidiana, ou seja, cronística, 

que temos da biografia de João Francisco dos Santos (antes da fama, como é a proposta 

do filme). Tal perspectiva é também, em certa medida, a que dirige o projeto noelino, a 

cotidianidade que retrata a malandragem, os amores e o carnaval como resistência à 

normatização do trabalho na linha varguista (vimos que há dissonâncias nessa proposta). 

Dessa forma, a poesia/as letras de Noel Rosa apresentam uma crítica ao status quo 

predominante à época, por meio da cotidianidade:  

          Mulato bamba 

(Noel Rosa) 

 

Esse mulato forte 

é do Salgueiro 

Passear no tintureiro99 

                                                           
99 Tintureiro: jargão para referir-se à viatura de polícia. 
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era o seu esporte 

Já nasceu com sorte 

e desde pirralho 

Vive à custa do baralho, 

Nunca viu trabalho 

 

E quando tira samba 

é novidade, 

Quer no morro ou na cidade 

Ele sempre foi o bamba 

As morenas do lugar 

vivem a se lamentar 

Por saber que ele não quer 

se apaixonar por mulher [No filme Madame Satã, a canção é cantada até esse verso] 

 

O mulato 

é de fato 

E sabe fazer frente 

a qualquer valente, 

Mas não quer saber de fita 

nem com mulher bonita 

 

Sei que ele anda agora 

aborrecido 

Porque vive perseguido 

Sempre e a toda hora 

Ele vai-se embora 

Para se livrar 

Do feitiço e do azar 

Das morenas de lá 

 

Eu sei que o morro inteiro 

vai sentir 

Quando o mulato partir 

Dando adeus para o Salgueiro 

As morenas vão chorar, 

Vão pedir pra ele voltar 

Ele então diz com desdém: 

"Quem tudo quer... nada tem" 

 

Na canção “Mulato bamba” depreende-se uma perspectiva que tende a dignificar 

a malandragem em oposição ao trabalho aviltante e indigno imposto ao negro. Esse é um 

ponto forte dessa música. Aliás, a interpretação do ator Lázaro Ramos confere destaque 

à palavra “trabalho”, inserindo uma pausa rápida, mas que destaca a palavra do restante 
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do enunciado. Igualmente, a palavra “mulher” ganha uma inflexão diferenciada na voz, 

inexistente na gravação original, o que põe em evidência o caráter transgressivo nesses 

dois pontos: trabalho e gênero. O ano de lançamento do filme é 2002, início do mandato 

do presidente Lula, quando se inaugura um período de conquistas e apoio no campo dos 

direitos trabalhistas, como também na esfera das identidades (raça, gênero, sexualidades). 

Já nasceu com sorte/ e desde pirralho/ vive à custa 

do baralho, / Nunca viu trabalho. 

 

A música que exalta o malandro gay (pois ele “não quer saber de fita nem com 

mulher bonita”) e que dribla o sistema, esquivando-se do trabalho degradante, no filme, 

subitamente coaduna-se com outra música (“Ao romper da aurora”, de Ismael Silva) que 

ameniza esse tom mais crítico para desaguar em um carnaval gozoso mais abstrato, 

esvaziado de materialidade: “Chega o dia/ Desaparece a tristeza / Fica a alegria / Pela 

própria natureza. ” Como dissemos, houve, no advento do governo Lula, diversas 

conquistas referentes às causas dos ditos “marginalizados”, mas, em alguns casos, em vez 

de elas conduzirem a uma maior politização desses grupos, desaguaram numa celebração 

festiva (e consumista), como sintoma e como ferramenta de sua autoafirmação.100 

 

Ao Romper da Aurora 

Aurora vem raiando,  

anunciando o nosso amor  

ôôô...  

 

Chega o dia  

Desaparece a tristeza  

Fica a alegria  

Pela própria natureza  

ôôô...  

 

Desperta a cidade  

O sol no céu flutua  

                                                           
100 O dito “tombamento” é um fenômeno dos anos 2002, que exemplifica essa desarticulação política dentro 

do movimento negro. Ao mesmo tempo que se procurou dar voz e visibilidade aos negros 

(“empoderamento”), ocorreu um processo de incentivo ao consumo de produtos caros de matriz africana, 

que sinalizou, no fim das contas, mais uma absorção das energias revolucionárias pelo capitalismo: se o 

negro pode consumir ele é um vitorioso (mesmo sozinho, ou seja, independente dos seus iguais); ele é um 

negro “empoderado”. 
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Ele é a mocidade  

a saudade é a lua.  

ôôô...  

 

A felicidade promete  

Mas não vem  

Chega a saudade  

Saudade é querer bem  

ôôô...  

 

Aurora vem raiando,  

anunciando o nosso amor  

ôôô...  

 

 

 

As opções estéticas do filme, ao trabalhar com esses materiais históricos, 

conferem-lhe novos atributos ideológicos, na medida em que são introduzidos novos 

elementos à canção: primeiro, temos a fusão de letras, suprimindo versos de uma delas. 

Segundo, a performance do intérprete dessas canções (Satã/Lázaro Ramos) está imbuída 

de elementos do tropicalismo e do cantor Ney Matogrosso para compor a vestimenta e os 

gestos de Madame Satã nesse show. 

O filme Rio Zona Norte (1958), de Nelson Pereira dos Santos, protagonizado por 

Grande Otelo, nos ajuda a pensar sobre a relação dialética entre cantor, intérpretes e 

indústria fonográfica naquele contexto de início do samba nas periferias. O enredo traz a 

história de Espírito de Luz (na umbanda, “espírito de luz” é um tipo de espírito superior, 

puro, que comandaria os “espíritos sem luzes”), um pobre compositor e cantor negro, que 

luta para sobreviver, manter a dignidade e ter reconhecimento artístico. No filme, a 

história de Espírito vem em flashback, isto é, retrospectivamente. Acompanhamos sua 

trajetória, a partir do momento em que ele está caído sobre os trilhos de trem, após o 

acidente que sofrera. Moribundo, Espírito relembra desde o momento em que cantava na 

favela, nas festas, entre os amigos, até o momento em que procura o apoio de um dos 

músicos (Moacyr) que trabalha na rádio, onde seus sambas são cantados, mas sem a 

menção do seu principal criador. Nesse arco dramático algumas histórias complementares 

são interseccionadas, como, por exemplo,  do filho de Espírito, Norival, que fora criado 

longe do pai, uma vez que este perdera a guarda do filho, devido ao fato de não ter 

condições para criá-lo, principalmente por não ter um “emprego estável”. Mas como isso 

é possível, se Espírito tinha inúmeros sambas, muitos deles até cantados na rádio? Para 
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algum lugar escorriam os lucros advindos dessas gravações musicais. E o seu autor, 

entretanto, vivia endividado, não tinha casa própria e vivia pedindo dinheiro emprestado 

a seu Figueiredo, dono de um armazém. O filho de Espírito acaba sendo assassinado por 

outros garotos da favela, com os quais ele mantinha negócios ilícitos. Anteriormente, 

Norival havia, inclusive, roubado o armazém de seu Figueiredo. Outra personagem que 

cruza o caminho do protagonista é Adelaide, mãe solteira que vai morar com Espírito, 

mas depois se desencanta com ele, a partir do momento em que percebe a impossibilidade 

de ascensão socioeconômica ao lado do companheiro. Ao final, justifica ironicamente, 

alegando que Espírito vai sustentá-la com o dinheiro do roubo do filho, pois o samba não 

vai lhes dar nenhum retorno. 

O contraponto que o filme traz é a personagem Moacyr (Paulo Goulart), um 

músico erudito, branco, da classe média intelectualizada, consumidora de cultura. Moacir 

admira o talento inato de Espírito, mas posterga sua ajuda efetiva ao artista até o final do 

filme, quando finalmente, após a morte do protagonista, resolve ir até a favela e recolher 

os sambas feitos pelo compositor pobre. A relação de Espírito da Luz com a indústria 

fonográfica e com os meios de comunicação (o rádio) é intermediada por Maurício (Jece 

Valadão), um produtor e compositor mau-caráter, que explora o talento do músico pobre, 

se aproveitando principalmente de sua vulnerabilidade econômica (faz Espírito – 

desesperadamente necessitado de dinheiro – assinar contratos em que se abstém da autoria 

de seus sambas) e emocional (no momento do velório do filho de Espírito, Maurício quer 

usurpar o novo samba do compositor). 

O filme de Nelson Pereira dos Santos também expõe uma perspectiva dialética ao 

mostrar disputas mobilizadas por interesses socioeconômicos dentro do mesmo grupo 

racial e dentro da mesma classe. Em estudo da obra cinematográfica Rio Zona Norte, o 

pesquisador Luís Felipe Hirano explica:101  

O cantor Alaor da Costa é o simétrico inverso de Espírito. Ambos são 

negros, de tez escura, mas o primeiro se integra à indústria cultural e, 

em parceria com Maurício (de pele clara), rouba os sambas do 

compositor do morro. Quando Espírito entra em seu camarim, Alaor 

sequer estende a mão para ele. Ao mostrar dois personagens da mesma 

cor, em posições tão diferentes na estrutura de classes e no campo 

cultural, Nelson Pereira dos Santos enriquece seu retrato realista, 

                                                           
101 HIRANO, Luís Felipe Kojima. O gestus social em Rio Zona Norte: notas para um diálogo entre ator 

e diretor na análise cinematográfica. Disponível em: 
<https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/18626/5/Artigo%20%20Luis%20Felipe%20Kojima%20Hirano
20-%202014.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2021. 
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despojando-o de essencialismos, estereotipia racial e evitando relações 

metonímicas entre cor e índole dos personagens. 

Igualmente, os moradores da assim chamada Zona Norte se distinguem 

tanto nas características étnico-raciais quanto nos valores morais. 

Honório, Gracinda e Figueiredo são brancos e todos solidários entre si. 

A esposa de Figueiredo e Adelaide são pardas. A primeira, generosa; a 

segunda, interesseira. Norival e o filho de Adelaide são negros. No 

bando que assassina o filho de Espírito, há um menino branco, um negro 

e um pardo. Além de matarem gente da própria classe social, eles 

roubam Espírito. Não há, portanto, apenas um retrato condescendente 

do povo: há conflitos e disputas internas, que solapam o próprio estrato 

econômico. (HIRANO: 2014. p. 246.) (grifo meu)  

 

A partir do que vimos na relação entre cultura e condições materiais de existência, 

presente no filme de Karim Aïnouz, inferimos que este vai mais na direção de ressaltar 

os avanços nas relações colaborativas entre artistas (na história do samba e nas relações 

sociais e afetivas no filme) e menos nas tensões de classe e de raça que também faziam 

parte dessas relações. Tomando esses dados do filme como relevantes, não dá para 

desconsiderar que 1930 (momento recuperado pelo filme) abria caminho para as teorias 

de democracia racial, o que contribuía para o desenvolvimento da indústria e do capital 

em terra brasilis. 

O romance de Adolfo Caminha, Bom Crioulo (1985), se insere também em um 

momento divisor de águas no que tange às ideologias racistas, que contribuiriam para o 

desenvolvimento do capitalismo, seja na Europa, com o advento do imperialismo 

colonialista, cuja violência contra negros, índios e não-brancos se justificava pela teoria 

racista amparada no darwinismo social, o que fundamentava a missão branca 

salvacionista (contra a barbárie), seja no Brasil, quando essas teorias vieram para dar a 

segurança sociopolítica que os brancos ricos precisavam, uma vez que, agora, o escravo 

deixava de ser um “não-cidadão, e, por isso, se tornava uma ameaça aos seus privilégios 

políticos e econômicos. Acontece que médicos, como Louis Couty, disseminaram a ideia 

segundo a qual os negros eram “inaptos para trabalhos que requerem um esforço regular 

e inteligente”. Daí surge o “racismo científico”, que cai como uma luva para as teses 

“imigrantistas” e para os primeiros “emancipacionistas”. Sob a ótica deformada destes, a 

“desagregação/degeneração” da nação brasileira se daria por causa da maciça composição 

da população negra, reputada inferior; junto a isso, eles temiam a “destruição da raça 

branca pelas mãos negras”. Esses emancipacionistas, portanto, insuflaram o ódio entre as 

raças, conclamando a imediata emancipação dos negros para que “pudessem se livrar do 
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mal gerado por eles”102. A elite brasileira se apropria dessas distorções científicas e 

começa a acusar os negros e mestiços de fonte de degenerescência, e, por isso, os acusava 

de serem responsáveis pela inviabilidade e pelo atraso do país. Com o estímulo da 

imigração, finalmente poderiam multiplicar a população branca, ao mesmo tempo que 

fariam desaparecer a onda negra, que, com tamanha representatividade, poderia adquirir, 

aos poucos, tanto propriedades como também direitos e participação política. Como 

fariam com os negros tendo “direitos políticos”, conforme se anunciavam os ventos 

liberais em solo brasileiro?  

No livro Pequeno manual antirracista, Djamila Ribeiro explica que foram 

promulgadas as leis de terras de 1850 (ano da extinção do tráfico negreiro), mesmo antes 

de findar a escravidão. Mas só o prenúncio do seu fim fez a elite dominante criar essas 

leis que extinguiam a apropriação de terras com base na ocupação, e dava ao Estado o 

direito de distribuí-las somente mediante a compra. E quem poderia comprá-las senão os 

latifundiários já enriquecidos com a escravidão? Nesse sentido, essas leis vieram para 

impedir que os ex-escravos pudessem possuí-las. Já os imigrantes europeus receberam 

(de graça!) colônias para povoá-las, o que demonstra o quanto os negros eram 

considerados inferiores a eles.103 

 O romance Bom crioulo (1895), engendrado ali naquele momento instável, pós- 

abolição (1888) e pós-proclamação da República (1889), ao mesmo tempo que retrata 

ousadamente temas ainda tabus à época, traz a reboque – ainda que criticamente – um 

feixe da ideologia burguesa eivada de cientificismo racista104, que, naquele contexto, teve 

papel funcional de legitimação da exclusão, deserdando os ex-escravos do exercício pleno 

da cidadania, surrupiando seus direitos e tirando-lhes, inclusive, as condições básicas para 

a sobrevivência. 

Nos capítulos iniciais vimos como o livro de Caminha formaliza criticamente 

esses materiais históricos, que entrecruzam os caminhos das personagens, seus 

                                                           
102 RIBEIRO. Djamila. Pequeno dicionário antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, 1. ed. 
103 Vale lembrar que esse marco histórico, da instituição do racismo científico no Brasil, indica a 

funcionalidade de teorias racistas em contexto de ameaça de privilégios das elites brasileiras, uma vez que, 

anteriormente, o conceito “raça” e a definição dos grupos humanos (com base em fenótipos) não existia. A 

partir de então, as raças foram divididas, não mais com base em sua história, religião, cultura ou direito de 

propriedade. 

 
104 No capítulo 1 exemplificamos como a reprodução da ideologia racista se configura na descrição do 

negro Amaro, tanto pelos outros personagens, como pelo narrador, que o qualificam como selvagem, 

incapaz de realizar com eficácia as atividades mais elaboradas na rotina do navio da Marinha. 
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pensamentos e atitudes. Os percursos das personagens e suas contradições particulares 

trouxeram contrapontos formais, que abrem horizontes ideológicos conflitantes. 

Convém pensar que, cerca de 115 anos depois, temos o filme Madame Satã (200), 

que é como um novo Bom crioulo (1895), mudando-se alguns elementos da trama. E no 

quesito analisado anteriormente, a saber, a repercussão das ideologias racistas nas obras, 

ainda nos 10 primeiros minutos do filme temos uma avalanche de preconceitos destilados 

tanto pela boca do juiz que emite a sentença de acusação, quanto pela fala da artista 

opressora, Vitória (Renata Sorrah). Se no primeiro caso (fala do juiz) o preconceito se 

manifesta na esfera institucional (Justiça), no segundo caso (fala de Vitória) a 

manifestação racista se dá no âmbito individual, um caso particular, mas que ali quer 

exemplificar a extensão do racismo naquele período. De qualquer forma, o peso e o tom 

que o racismo adquire nesses contextos tem um viés mais genérico, deslocado para o 

âmbito individual, mesmo na primeira cena em que são desferidas as acusações pela 

Justiça. Muitas delas são inferidas pelas justificativas cientificistas da época, eivadas de 

preconceitos racistas. Por exemplo, a cena se fecha e, como se fosse uma cortina, 

adentramos em um novo cenário, onde Madame Satã, na casa de show, se apresenta como 

um indivíduo totalmente oposto ao que foi caracterizado anteriormente: ele é dócil, 

sensível, talentoso, trabalhador e possui dons artísticos. Dessa forma, dá-se um salto e 

“fica no ar” o que acarretaria a incidência da sistemática prática racista, legitimada pela 

Justiça, pelo Estado. Só voltamos à cena ao final do filme, onde à condenação cruel 

sucede, num átimo, a vitória artística, com Satã vencedor do concurso “Caçadores de 

Veados”. É de se perguntar: onde estão aqueles direitos retirados dos negros (terras, 

educação, moradia, trabalho), naquele momento pós-escravidão, mediante justificativas 

racistas? É bem verdade que o filme mostra, pelas bordas, os ex-escravos trabalhando nos 

serviços mais pesados, ou então, vagueando e vivendo de expedientes da malandragem 

juntamente com os outros. Por esses figurantes é que percebemos melhor as marcas 

perversas do momento pós-escravidão (mesmo se não são expostos os ardis atualizados e 

empregados pela elite, a fim de manter os pobres e pretos alijados da cidadania). Mas a 

centralidade no indivíduo ganha tanta relevância que dissolve a maléfica repercussão do 

racismo no âmbito coletivo, constituído estruturalmente e sistematicamente, e não 

somente em Satã. O que ressalta ainda mais o individualismo no filme é a maneira como 

Satã se configura como um ser excepcional em meio a tantos outros que não têm o mesmo 

“brilho extraordinário”. Ele é como “uma flor no lodo”. Na cena de abertura ele é 
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injustiçado com acusações preconceituosas; em seguida, vemos suas qualidades artísticas, 

sua sensibilidade; depois, vamos ao submundo (bas-fond) carioca, na Lapa noturna, 

escura. Ali estão as prostitutas, malandros, marinheiros, drogados, viciados, dos quais ele 

se distingue. Dessa forma, o filme recheia, com a excepcionalidade de Satã, duas 

sequências em que ele, pelas condições colocadas, fatalmente seria um “perdido”.  Daí 

em diante, o filme vai trabalhando com as oposições: vocação artística de Satã versus 

impedimentos sociais (perder o emprego, sua fonte de renda; decepção amorosa, com 

relação à traição de Renatinho; coerção nos espaços de diversão; prisão). Em duas dessas 

ocorrências, a voz da amiga Laurita, numa função da racionalidade, alerta, como um eco 

que ressoa pelo filme: “porque tu não és como todo mundo”, “Pau que nasce torto não se 

endireita”. Ele para, reflete, e diz que vai ser malandro, em vez de artista. Mas as suas 

ações o desmentem, e, por isso, ele continua tentando a carreira artística até conseguir 

realizar o “seu sonho”. O filme mostra, por outro lado, que não há democracia racial no 

Brasil, como a partir dos anos 1930 começou-se a propagar105, pois, em muitas 

circunstâncias, João é discriminado, excluído dos lugares, demitido de empregos, é visto  

com desconfiança e julgado depreciativamente apenas pelo fato de ser negro. 

Depreende-se que, embora haja uma parte do filme que indica a discriminação 

racial106 ostensivamente, há uma outra parte em que a representação da base material que 

dá lastro ao racismo é esgarçada sob os fios contínuos da individualidade pretensamente 

indivisa, inquebrável, de Satã – negada pelas escolhas estéticas e pela atuação engajada 

de Lázaro Ramos.  Ainda assim, para se construir a sólida teia do individualismo do 

protagonista algumas tensões sociais e raciais foram amaciadas, tanto no âmbito da 

representação das relações amorosas (com Renatinho), quanto no domínio da 

representação das relações artísticas (com Amador; na harmoniosa simbiose musical de 

Josephine Baker; com Vitória dos Anjos e Gregório, o produtor). 

  

                                                           
105 Uma das obras que contribuíram para a divulgação da ideia universalista de que no Brasil havia uma 

democracia racial foi o sociólogo Gilberto Freyre, por meio da sua obra Casa grande & Senzala. Mesmo 

se nessa obra ele não usa propriamente o termo, a ideia está subjacente na premissa de que durante o período 

colonial brasileiro ocorreu uma miscigenação harmoniosa entre as raças, e que aquela era a melhor forma 

de evolução social, contrariando os cientificistas eugênicos do século anterior, que defendiam a evolução 

apenas das raças “superiores”, uma espécie de darwinismo social. 
106   Nesse sentido, o filme vai na contramão de um certo pensamento hegemônico que até hoje defende a 

democracia racial como forma de amenizar os conflitos e escamotear um abismo de raça e de classe que é 

estrutural. 
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Os encontros de João/Satã com Renatinho (o moço de olhos de madrepérola) 

sempre estão pautados pela agressividade que resulta em brigas. Assim ocorre desde a 

primeira vez quando se encontram no bar Danúbio Azul: inicialmente há um pequeno 

embate entre os dois, quando se esbarram no banheiro, e, de portas fechadas, João sopra 

o pó na cara daquele que, com ele, compartilhara a substância. Há empurrões, mas a briga 

não progride. Lá fora, outro evento acontece: Laurita está sendo constrangida por um 

cliente do bar, que a quer forçar a sair com ele. Nesse momento João o interpela, ao que 

o abusado saca uma arma, inopinadamente tirada de suas mãos por João, a golpes de 

capoeira. João deixa o homem no chão, e ele sai correndo para casa. O lutador de capoeira 

se glorifica ante o paquera, dizendo “tu sabes que foi por causa de você e de mais ninguém 

que eu quebrei a cara daquele patureba, não sabe? Foi para esses olhos de madrepérola 

que eu dei aqueles golpes” (e dá um tapinha na cara de Renatinho). A apresentação do 

casal está feita, esse é o tom que pautará toda a história dos amantes. De modo análogo, 

com suas particularidades, o encontro entre Aleixo e Amaro (Bom Crioulo) também se 

circunscreve nesse tipo de conjuntura: no navio em que Amaro está prestando seus 

serviços (o ex-escravo havia fugido de uma fazenda, onde passava por maus tratos) 

acontece uma briga entre o moço loiro e esguio e um outro marinheiro. 

Foi então que o negro, zeloso da sua nova amizade, quis mostrar ao 

grumete o seu grande poder sobre os outros e até onde levava esse zelo, 

esse egoísmo apaixonado, esmurrando implacavelmente o segunda-

classe que maltratara Aleixo. A ideia de que Bom Crioulo sofrera por 

sua causa calou de tal maneira no espírito do grumete que ele agora 

estimava-o como um protetor desinteressado, amigo dos fracos...  

(Caminha 1985, p. 48.) 

 

Dessa forma, o livro de Caminha e o filme de Aïnouz se ligam por encontros 

amorosos interraciais pautados pela violência e pela agressão física.  Porém, as diferenças 

que surgem entre as duas formulações colocam sob suspeita qualquer tentativa de 

generalização. 

Em Bom Crioulo, embora seja ressaltado frequentemente que Amaro é violento 

por natureza, como um animal, corroborando o preconceito cientificista, o romance só 

voltará a expor a violência em ação no final, quando, após um tempo separado do seu 

parceiro, por várias circunstâncias, volta a reencontrá-lo, mas dessa vez, já enamorado de 

outra pessoa, a pensionista D. Carolina. 
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O negro teve um daqueles ímpetos medonhos, que o acometiam às 

vezes; garganteou um – Oh! Rouco, abafado, comprimido, e, ligeiro, 

furioso, perdido de cólera, sem dar tempo a nada, precipitou-se, numa 

vertigem de seta, para a rua. Não via nada, tresvariado, como se de 

repente lhe houvesse fugido a luz dos olhos e a razão do cérebro. 

Precipitou-se, e, esbarrando com o grumete, fintou-o pelo braço. 

(Caminha,1985, p. 154.) 

 

O livro termina em tragédia, pois Amaro assassina Aleixo e vai para a cadeia. Em 

vista disso, temos outro ponto de semelhança com o filme Madame Satã; salvo que, neste, 

o assassinato ocorre por uma ofensa vinda de um homem qualquer em um bar, e naquele 

o crime é por ciúmes e sentimento de traição. Mesmo assim, não se pode negar que 

sentimentos de ciúmes e de traição desenfreados não sejam responsáveis pelos desfechos 

nefastos, no filme. Digamos que são esses sentimentos que propulsionam ações decisivas 

na trajetória de Satã: ao se sentir traído por Renatinho, que quase o furtara depois de uma 

noite de amor, João agride os amigos pela displicência com o seu show “privê”, e depois 

decide sair com eles para o High Life Club, onde, ao ser impedido de entrar, luta 

bravamente e bate em todos os seguranças do local; é o reencontro com Renatinho que o 

fará se entregar à polícia, numa primeira vez. Na saída da cadeia, ao saber da morte de 

Renatinho, fica transtornado, corre para a praia, vai dar um mergulho renovador no mar, 

e, em seguida, entra no bar do Amador, onde faz a proposta do show que desobstruirá a 

sua carreira artística. Dessa forma, os sentimentos relacionados a Renatinho impulsionam 

decisões e atitudes importantes em Madame Satã. Nesse sentido, há uma relação de 

mutualismo, de retroalimentação entre os dois personagens. 

 Na obra de Caminha, uma das perspectivas da narrativa concebe Amaro como 

um negro com instintos puramente bestiais, portanto, a razão não encontraria espaço. Por 

conseguinte, mesmo o ideal da liberdade, pelo qual a personagem tanto aspirara, e que 

encontraria viajando no mar, não se sustenta: Amaro apaixona-se cegamente e perde-se 

do seu ideal facilmente.  

Essa perspectiva conservadora, entre outras que constituem o ponto de vista da 

obra, enquadra Aleixo de maneira esquemática, tal qual fizera com Amaro. O efebo 

descrito como um ser humano que tem qualidades especiais, delicadeza, deixa de ser 

“invertido” instantaneamente, assim que tomba de amor por Dona Catarina; transforma-

se em um “macho”. Não surpreende o fato de que ele, enquanto homem branco, tenha 
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autodomínio, e desde que ache uma oportunidade consiga se adequar à sociedade, 

conforme o que ela considera correto, saudável e bonito.  

Nesse quadro, o desastroso final poderia ser lido como uma punição da união entre 

as raças. Mas, já vimos, neste estudo, como outras perspectivas colocam em cheque essa 

premissa. 

Dissemos, linhas acima, que em Madame Satã (o filme), no encontro entre o 

branco e o negro homossexuais, dá-se uma experiência mutualística, em que forças e 

energias opostas transformam-se em complementares: primeiro, notamos um 

espelhamento invertido, em que figuram, de um lado, Satã, afirmando, ao longo do filme, 

sua incorrigível retidão de caráter, seus princípios transparentes, mas que não se questiona 

sobre os pequenos furtos e os golpes do “suadouro”. Do outro lado, temos Renatinho, 

capaz de roubar a quem ele mesmo ama, mesmo tendo uma tatuagem escrito “amor de 

mãe” sobre o peito. Com sua fama de covarde e desonesto, Renatinho morre com tiros 

pelas costas; Satã mata uma pessoa à traição, atirando pelas costas da vítima. O 

espelhamento dá a ver uma possível “democracia racial no plano amoroso”, onde todos 

possuem defeitos e qualidades; todos (negros e brancos) portam contradições 

instransponíveis entre o que se fala e o que se executa. Ao menos, no contexto do filme, 

a harmonização se dá entre um branco e um negro, ambos pobres. Diferentemente de Bom 

Crioulo, o branco não morre nas mãos do negro, mas sim em decorrência de suas 

falcatruas; o negro (Satã) não mata o amante pelo ciúme desenfreado, mas mata um 

cliente da casa de show, que o ofendera. Pouco mais de 100 anos se passam entre o 

romance e o filme estudados, e o ímpeto de violência ainda é o que rege o comportamento 

do negro na ficção107, embora, como vimos,  o caráter do personagem negro tenha 

ganhado muito em termos de complexidade.  

Apesar de o ímpeto violento nas personagens negras ser, em alguns momentos, 

estereotipado nessas obras ficcionais, não deixa de ser verdade que a revolta e a violência 

estejam latentes na personalidade do negro, o que é justificável pelo rastro indelével da 

escravidão gravado na carnalidade negra, de geração em geração, conforme reproduções 

atualizadas de opressão e exploração pelas quais o negro tem passado em nosso país. 

                                                           
107 A cena de insulto realizado por Vitória e o revide imediato de Satã faz o espectador se encher de orgulho 

ao ver um negro reagir corajosamente à opressão sofrida, mas é de se perguntar quantas vezes na ficção, 

seja no cinema ou na literatura, a resposta do negro à opressão foi baseada na racionalidade, na resposta 

bem elaborada e decidida mediante o tempo do pensamento, guiado pelo controle dos impulsos. 
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Resta saber para onde vai ser canalizada essa revolta entranhada no corpo negro. 

Esperamos que essa energia seja canalizada para a transformação da realidade, em vez de 

transformar-se em uma amargura paralisante. 

 O cineasta Glauber Rocha108, nos anos 1980, vislumbrava também a potência 

revolucionária do negro, conforme afirma em entrevista concedida ao Cahiers du 

Cinéma: 

A força negra, que é uma força de misticismo, não está concentrada 

exclusivamente entre os camponeses. Ninguém no Brasil está 

completamente alheio às coisas da macumba e do misticismo, mesmo 

que se trate de burgueses e aristocratas. Este lado sentimental e 

sanguinário do Brasil é certamente defeito, obstáculo, mas isso 

pode se tornar qualidade… (p.196)  

 

Como um comentário periférico no filme O Dragão da Maldade contra o Santo 

Guerreiro (1969)109, o negro surge na primeira metade da película. A personagem 

que se apresenta com um comportamento reverente e resignado, repreende o 

cangaceiro Coirana: 

— Arrespeita Deus, capitão Coirana, arrespeita a Deus e ao Governo. 

— Arrespeitar? E quem nesses mundos que arrespeita a nós, os pobres infelizes 

desgraçados? A vingança tem que vir pra curar os homens do sofrimento. – cospe no 

chão, o cangaceiro fora da lei. 

O negro Antão retruca: 

— O passado provou e o futuro tem de provar: quem se alevante contra o 

Imperador paga com a cabeça. Quem é desgraçado chora, chora, chora. O destino da 

miséria é o inferno. Eu quero é pegar meu navio de vela branca e voltar pra África. Voltar 

para África do meu avô. 

— Nego Antão, tu estás nos cafundós do medo, e nos confins da ignorância — 

conclui o cangaceiro. 

                                                           
108 ROCHA, Glauber. Revolução do cinema novo.  Rio de Janeiro: Embrafilme, 1981. 
109 O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro: Direção: Glauber Rocha. Produção e distribuição: 

Mapa Filmes, Brasil, 1969. Mídia acessada: Globo Play, plataforma digital de streaming do Grupo Globo. 
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 Apesar do medo e da ignorância paralisantes, o final do filme reverte a posição 

passiva do negro, destravando a sua violência. O negro Antão, personagem discreta 

durante todo o filme, é quem vai combater o dragão, cravando-lhe a lança. O dragão, 

alegoricamente representado no latifundiário (o coronel Horácio), jamais suspeitava desse 

ataque. Ele aguardava o ataque de Antônio das Mortes, mas é apanhado, primeiramente, 

pela ação inopinada do professor (simbolizando as luzes, o saber, a civilização, o 

intelectual), que se alia a Antônio das Mortes, para combater o “atraso”, tentativa 

frustrada também realizada anteriormente pelo “liberalista” Mattos, que acaba morrendo.  

Como explicar essa surpresa no comportamento do negro Antão, Glauber diria: 

— É porque no Brasil o negro lutou contra a escravidão e foi sempre um bravo 

guerreiro. 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

 O livro de Adolfo Caminha apresenta um movimento oscilatório referente às 

perspectivas que compõem o ângulo da obra. Mas, ao invés de fazer tábula rasa a essa 

inconstância, que poderia ser considerada um ponto fraco da obra, a incorporamos como 

algo produtivo e revelador, no sentido de indicar um problema social latente. Sublinha as 

linhas de forças ideológicas que envolviam Caminha. Desse modo, tal inconstância se 

torna um ponto forte, pois sinaliza um horizonte social claudicante, onde o escritor se vê 

diante de "pseudoverdades" advindas das instâncias institucionais (Direito, Filosofia, 

Sociologia, Medicina, Economia, certos romances “naturalistas”), que se chocam com a 

realidade observada nas relações produtivas da sociedade. Estas escapam pelas fissuras 

de um regime que só se sustenta caucionado pela força repressiva de que dispõe e pelo 

repositório pseudo-intelectual que o legitima. 

  A fratura social quebra a harmonia uníssona da obra quando a nota dissonante do 

desequilíbrio social irrompe como um lembrete incontornável, dizendo – por meio da voz 



181 

 

e do corpo de Bom Crioulo/Amaro – que a nova ordem só se sustenta pela exploração e 

pela violência herdadas ainda da velha ordem (Império, escravidão, latifúndio e pobreza). 

A “câmera baixa”, que flagra de perto a experiência laboral de Amaro, consegue também 

apreender suas contradições subjetivas, sua consciência cindida: por um lado Amaro 

enxerga o seu valor e tem consciência da injustiça social que sofre; por outro, se define 

segundo linhas preconceituosas traçadas pelo julgamento da sociedade escravocrata e 

pelo olhar positivista do séc. XIX. Mesma coisa para a massa de marinheiros, apanhados 

em seu conjunto: a “câmera alta e distante” não alcança suas qualidades. Ao contrário, vê 

apenas o vulto amorfo que acomoda todo tipo de preconceitos e reduções (marinheiros 

são tidos como analfabetos, rudes, burros, passivos, indiferentes, individualistas, 

animais); de perto, eles são inconformados com a vida que levam, boicotam o serviço 

ordeiro, são sensíveis à arte/música, possuem alguma solidariedade e senso de 

camaradagem com os seus iguais.  

 Acresce que as perspectivas narrativas aparentemente mais “transparentes e 

objetivas” que procuram alocar os pobres em categorias inferiores de sociabilidade estão 

amalgamadas às vozes da alta patente da Marinha. Em última instância, é o olhar das 

classes abastadas da sociedade que toma as rédeas da narração (ou da descrição), a fim 

de infundir uma imagem caricatural, senão deturpada, da marinhagem explorada e 

oprimida. 

 Se esses dados revelam ou não a consciência crítica da narração é uma dúvida que 

inevitavelmente irá surgir, sobretudo porque não estão explicitadas as ironias, as 

diferenças de tons na narração nos diferentes episódios, as inversões dos padrões literários 

estabelecidos e a autorreferenciação: mecanismos que fariam o leitor aderir totalmente ao 

plano diegético, sem distanciamento. 

 Acresce que todos esses dispositivos aparecem na obra, ainda que discretamente. 

Primeiramente, o próprio Crioulo lembra a natureza arbitrária do agenciamento da 

narrativa, em um episódio em que comenta com d. Carolina o modo como conheceu e se 

apaixonou por Aleixo. Em segundo lugar, alguns paradigmas românticos são retomados 

em chave irônica (não só via a temática amorosa, mas também mediante a ideia de uma 

“nação” idealizada, “abençoada”, ou, ainda, na busca das personagens por sentimentos 

“puros”, “elevados”), tornando-se esvaziados quando testados pela nova matéria social 

na qual procuram assentar-se. 
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 O movimento é o mesmo no tocante ao diálogo com certo naturalismo 

contemporâneo do escritor. Ressalte-se, porém, que aquele tipo de naturalismo “filisteu” 

foi evocado somente com o intuito de desmascarar os seus fundamentos. E como isso 

ocorre? Mediante a busca por um naturalismo autêntico, aquele não deturpado pelos seus 

“inimigos”. 

  Assim os diferencia Iná Camargo110: 

Foi graças a operações como essa que o conceito de determinismo se 

transformou em fatalismo – ideia metafísica que o naturalismo 

combate; hereditariedade virou explicação mecânico-biológica para 

comportamentos patológicos, quando os naturalistas reivindicavam 

explicações científicas (inclusive as biológicas) para os 

comportamentos de personagens no lugar das religiosas (demônio, 

forças do bem ou do mal, etc.) ou das fantásticas usadas pelos 

românticos (magia, fantasmas, vampiros, etc.); meio foi transformado 

em explicação mecânico-geográfica (paisagem, calor, frio, etc.) para 

comportamentos quando o que pediam os naturalistas era apenas que os 

escritores observassem as pessoas na vida real, em seus diferentes 

meios sociais (aristocratas, burgueses, trabalhadores, marginais) e 

criassem seus personagens a partir dessas observações e não mais 

utilizassem os desgastados clichês românticos dos heróis, vilões, 

heroínas e assim por diante. 

 

  A ótica objetivista, que reúne um naturalismo caricato e o determinismo 

cientificista, enquadra, com superficialidade, um retrato pouco fiel da vida de Bom 

Crioulo e de seus camaradas da Marinha. Ao passo que, imbuído daquele naturalismo 

comprometido com a representação séria das classes laboriosas, outra ótica mais próxima 

da experiência dos pobres, apreende um quadro mais nuançado e complexo das classes 

baixas. 

 O romance de Caminha apresenta, assim, não só um grau elevado de 

autoconsciência crítica, mas também alto coeficiente de realismo, já que não faz tábula 

rasa perante os pensamentos hegemônicos da sua época (cientificismos, determinismos e 

naturalismos), sem, entretanto, deixar de apresentar a sua contraface, que a ideologia 

punha debaixo do tapete, a saber, a exploração dos pobres e pretos. 

                                                           
110 COSTA, Iná Camargo, “Os pobres na literatura – naturalismo e descendência” (Lecture), São Paulo, 

SP, 23/02/ 2006. 
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 De forma análoga, mas não similar, o filme Madame Satã (2002) apresenta um 

feixe de perspectivas que comportam visões conflitantes sobre a realidade de Madame 

Satã e de seu contexto histórico (este, um pouco ofuscado pela produção). As disjunções 

podem ser maiores que em Bom Crioulo, tanto mais se considerarmos as particularidades 

do gênero fílmico, que envolve, em seu processo de criação, muitas pessoas envolvidas 

(roteirista, diretor, produtor, diretor de arte, atores, fotógrafos). Não só isso: um filme 

como Madame Satã possui vários canais narrativos (montagem vertical ou polifônica), 

fazendo com que os elementos constitutivos do filme (som, edição, cortes, mise-en-scène, 

atuação) se auto comentem.  

 O filme traz um farto repertório cultural: as muitas canções dos anos 1930, o teatro 

(gênero vaudeville, enredo baseado nas Mil e uma noites misturados com a música de 

Josephine Baker, Nuits de Alger), o cinema (filme de Josephine Baker), o rádio (cena na 

qual Amador emprega Satã como protetor do estabelecimento), vitrola (que toca a música 

“Se você jurar” na celebração da saída da prisão). Podemos dizer que na economia 

ficcional o espectro da fruição prevalece sobre o eixo do trabalho, a não ser que o trabalho 

esteja presente também na fruição. Efetivamente, os únicos empregos nos quais Madame 

Satã é contratado são o de camareiro de Vitória dos Anjos, e o de protetor da região onde 

se situa o Danúbio Azul. Afora isso, o vemos adquirir seus proventos por meio do golpe 

do suadouro (em meio à fruição, portanto) e também nos espetáculos que ele realiza 

(campo artístico). Sendo tantas as manifestações artísticas presentes na obra, se torna 

incontornável a pergunta sobre como a obra, com seus diversos canais narrativos, 

confronta um tema tão espinhoso como esse, a saber, que condições materiais são dadas 

ao pobre para que ele possa usufruir (artisticamente sobretudo) em uma sociedade que só 

lhe oferece trabalhos extenuantes e mal pagos.  

  Seguindo a trajetória do protagonista observamos a sua conquista artística, que 

coroa o fim do filme em allegro vivace, após uma sequência de humilhação e tortura (a 

mesma do início, espécie de moldura da narrativa). Movimentos como esses são 

constantes no decorrer daqueles 105 minutos: os caminhos para a realização pessoal ora 

são facilitados, ora são obstaculizados. Se a primeira é a que prevalece pode-se pensar 

que a perspectiva da obra tanto falsifica a história, idealizando a experiência do artista 

pobre, quanto faculta um tipo de reparação histórica, ainda que ficcional, àquele que nada 

ganhou da sociedade que o priva de tudo, inclusive do pior trabalho e da fruição; se, por 

outro lado, o artista pobre e negro tem as suas aptidões e seus projetos freados pela 
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engrenagem narrativa, a ótica da obra (com seus vários canais narrativos) pode tanto 

ofertar um retrato da condição objetiva dos desamparados socialmente, como pode  

também naturalizar essa mesma realidade. 

 Na esfera da fruição, a capoeira aparece como um instrumento de defesa e de 

resistência, mas no filme é omitida a relação entre a capoeiragem e certas “vantagens” 

advindas de seu uso pelos malandros e capoeiras, como, por exemplo, o medo e o respeito 

que eles impunham à população, por meio dos quais obtinham empregos de “protetor” 

(mantenedor da ordem na região) e de capacho de políticos que coagiam os pobres a 

votarem neles durante as eleições. Dessa forma, o filme apaga essas contradições da 

personagem – isolando-a, inclusive das outras figuras importantes à época, que 

contribuíram também para a “vitória” de Satã – e oferece uma imagem depurada desse 

mito social marginalizado. Quando reparamos nas músicas presentes no filme, notamos 

também o apagamento de conflitos que subjazem à produção e circulação daquele 

trabalho artístico. Mesma coisa para o teatro de Vaudeville/Revista, em que a caricatura 

humilhante do negro sustentava o riso.  

 A Fundação Bienal de São Paulo na sua 34ª edição, intitulada Faz escuro mas eu 

canto, homenageia o marinheiro revolucionário João Cândido. Na exposição temos 

acesso a dois bordados feitos por ele em um momento em que estava preso, justamente 

por causa da revolta que chefiara ao lado de seus companheiros da Marinha, muitos deles 

mortos, tanto como punição quanto como forma de inibir a luta revolucionária. Um dos 

desenhos de Cândido mostra a palavra “amor”, segura por dois pássaros, expandindo-se 

até o limite do quadro. Ao meio, um coração perfurado. No outro bordado, a mensagem 

de esperança e de resistência retorna: uma âncora sustentada por dois braços 

uniformizados distintamente (almirante e marinheiro) se interpõe entre as palavras 

“ordem e liberdade”. O último bordado já possui indícios do pensamento dessa figura 

contraditória que mais tarde se alinharia ao Integralismo de Plínio Salgado. 

Primeiramente, pela união sugerida entre almirante e marinheiro temos a ideia de 

conciliação entre classes sociais e de neutralização de hierarquias. Em segundo lugar, a 

associação de ordem com liberdade timbra com o discurso positivista de Auguste Comte, 

apropriado pelos marechais republicanos, que está codificado na nossa bandeira nacional 

(Ordem e Progresso). O fato interessante é que a Bienal destaca o heroísmo e a esperança 

do revolucionário, porém ofusca esse traço contraditório que também o acompanha.  
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 O apagamento das contradições tanto em um caso (Madame Satã) quanto no outro 

(o heroísmo de João Cândido na homenagem da Bienal) sinaliza uma necessidade coletiva 

de narrativas de raízes melodramáticas, em que os “heróis” não podem possuir aspectos 

contraditórios ou negativos, mas precisam ter os seus perfis achatados. Mesmo se já 

superamos essa limitação nas narrativas hegemônicas, a narrativa negra ainda precisa 

dessa matriz, que guarda ligações com certa proteção literária/cinematográfica 

paternalista. 

 Um século antes, o romance Bom Crioulo afastava o idealismo da personagem 

negra e trazia, por ângulos distintos, o drama interior de um ex-escravo cuja consciência 

dividia-se entre valores opostos. As relações objetivas do protagonista refletiam os seus 

conflitos internos e vice-versa. 

 Se na atualidade a representação de heróis marginalizados ainda precisa de um 

tipo de idealismo, em alguma medida essas narrativas atendem aos imperativos de uma 

mentalidade coletiva ainda aprisionada aos moldes melodramáticos de leitura do mundo. 

              O tema do trabalho perpassa as duas obras, obtendo matizes variadas em cada 

uma delas. No romance Bom Crioulo (1895), o trabalhador negro e pobre – ainda imbuído 

de alguma esperança de integração social, via emprego formal –  procura dissociar  o 

trabalho da fruição; já no filme Madame Satã (2002), recuando aos anos 1930-940, o 

negro pobre [e gay] já não tem mais tais esperanças, de maneira que, a fruição implica 

trabalho e vice versa: as duas esferas se confundem, forjando  novas formas de 

sobrevivência. 

              As configurações da mise-en-scène do filme Madame Satã, sobretudo a 

fotografia e a edição, remetem a uma alegoria de integração culturalista, em que o cinema 

(diretor, câmera) ‘dança”, sem fronteiras, entre os setores rebaixados socialmente. 

Lembremos da  figura 9, na qual se vê os amigos de Satã dançando, festejando a liberdade 

do amigo, que havia saído da cadeia. A cena é paradigmática, pois ali o câmera man segue 

as personagens em total liberdade de movimentos, compondo uma ciranda, na qual as 

distinções sociais são abolidas. O trabalho do diretor [e do fotógrafo] pretende diminuir 

a distância entre a sua realidade, de classe privilegiada [artista/intelectual], e a realidade 

dos pobres, que ele escolheu representar.  
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Anexos:   

  

Passagens referentes à violência estética em A carne (1888), de Júlio Ribeiro: 

Em frente, sobre um consolo, entre outros bronzes que trouxera, estava uma 

das reduções célebres de Barbedienne, a da estátua de Agasias, conhecida pelo nome 

de Gladiador Borghése. 

Um raio mortiço de sol poente, entrando por uma frincha da janela, dava de 

chapa na estátua, afogueava-a, como que fazia correr sangue e vida no bronze mate. 

Lenita abriu os olhos.  Extraiu-lhe as vistas o brilho suave do metal ferido pela 

luz. 

Ergueu-se, acercou-se da mesa, fitou com atenção a estátua: aqueles braços, 

aquelas pernas, aqueles músculos ressaltantes, aqueles tendões retesados, aquela 

virilidade, aquela robustez, impressionaram-na de modo estranho. 

Dezenas de vezes tinha ela estudado e admirado esse primor anatômico em 

todas as suas minudências cruas, em todos os nadas que constituem a perfeição 

artística, e nunca experimentara o que então experimentava. 

A cerviz taurina, os bíceps encaroçados, o tórax largo, as pélvis estreitas, os 

pontos retraídos das inserções musculares da estátua, tudo parecia corresponder a 

um ideal plástico que lhe vivera sempre latente no intelecto, e que despertava 

naquele momento, revelando brutalmente a sua presença. 

 

Lenita não se podia arredar, estava presa, estava fascinada. 

Sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Atormentava-a um desejo de 

coisas desconhecidas, indefinido, vago, mas imperioso, mordente. Antolhava-se-lhe 

que havia de ter gozo infinito se toda a força do gladiador se desencadeasse contra 

ela, pisando-a, machucando-a, triturando-a, fazendo-a em pedaços. 
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E tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas, estereotipadas no 

bronze. Queria abraçar-se, queria confundir-se com elas. De repente corou até a raiz 

dos cabelos. 

Em um momento, por uma como intuscepção súbita, aprendera mais sobre 

si própria do que em todos os seus longos estudos de fisiologia. Conhecera que ela, 

a mulher superior, apesar de sua poderosa mentalidade, com toda a sua ciência, não 

passava, na espécie, de uma simples fêmea, e que o que sentia era o desejo, era a 

necessidade orgânica do macho. 

 

Invadiu-a um desalento imenso, um nojo invencível de si própria. 

Robustecer o intelecto desde o desabrochar da razão, perscrutar com 

paciência, aturadamente, de dia, de noite, a todas as horas, quase todos os 

departamentos do saber humano, habituar o cérebro a demorar-se sem fadiga na 

análise sutil dos mais abstrusos problemas da matemática transcendental, e cair de 

repente, como os arcanjos de Milton, do alto do céu no lodo da terra, sentir-se ferida 

pelo aguilhão da CARNE, espolinhar-se nas concupiscências do cio, como uma 

negra boçal, como um cabra, como um animal qualquer... era a suprema humilhação. 

p.82 

Sonhou ou antes viu que o gladiador se avolumava na sua peanha, tomava estatura 

de homem, abaixava os braços, endireitava-se, descia, caminhava para o seu leito, 

parava à beira, contemplando-a detidamente, amorosamente. 

 

E Lenita rolava com delícias no eflúvio magnético do seu olhar como na 

água deliciosa de um banho tépido. 

Tremores súbitos percorriam os membros da moça; seus pelos todos 

hispidavam-se em uma irritação mordente e lasciva, dolorosa e cheia de gozo. 

 

O gladiador estendeu o braço esquerdo, apoiou-se na cama, sentou-se a 

meio, ergueu as cobertas, e sempre a fitá-la, risonho, fascinador, foi-se recostando 
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suave até que se deitou de todo, tocando-lhe o corpo com a nudez provocadora de 

suas formas viris. 

O contacto não era o contacto frio e duro de uma estátua de bronze: era o 

contacto quente e macio de um homem vivo. 

E esse contacto apoderou-se de Lenita um sentimento indefinível: era receio 

e desejo, temor e volúpia a um tempo. Queria, mas tinha medo. 

Colaram-se lhe nos lábios os lábios do gladiador, seus braços fortes 

enlaçaram-na seu amplo peito cobriu-lhe o seio delicado. 

Lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, falho, 

torturante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela revolvia-se como uma 

besta-fera no ardor do cio. A tonicidade nervosa, o eretismo, o orgasmo, 

manifestava-se em tudo, no palpitar dos lábios túmidos, nos bicos dos seios 

cupidamente retesados. 

Em uma convulsão desmaiou. 

P.87 

Sentou-se, cruzou as pernas, desatou os cordões dos borzeguins Clark, tirou 

as meias, afagou carinhosamente, demoradamente, os pezinhos breves em que se 

estampara o tecido fino do fio de Escócia. Ergueu-se, saltou das anáguas, retorceu-

se um pouco, deixou cair a camisa. A cambraia achatou-se em dobras moles, 

evolvendo-lhe os pés. 

Era uma formosa mulher. 

Moreno-clara, alta, muito bem lançada, tinha braços e pernas roliços, 

musculosos, punhos e tornozelos finos, mãos e pés aristocraticamente perfeitos, 

terminados por unhas róseas, muito polidas. Por sob os seios rijos, protraídos, 

afinava-se o corpo na cintura para alargar-se em uns quadris amplos, para 

arredondar-se de leve em um ventre firme, ensombrado inferiormente por velo 

escuro abundantíssimo. Os cabelos pretos com reflexos azulados caíam em 

franjinhas curtas sobre a testa, indo frisar-se lascivamente na nuca, o pescoço era 

proporcionado, forte, a cabeça pequena, os olhos negros, vivos, o nariz direito, os 

lábios rubros, os dentes alvíssimos, na face esquerda linha um sinalzinho de 

nascença, uma pintinha muito escura, muito redonda. 
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Lenita contemplava-se com amor-próprio satisfeito, embevecida, louca de 

sua carne. Olhou-se, olhou para o lago, olhou para a selva, como reunindo tudo para 

formar um quadro, uma síntese. 

 

Acocorou-se faceiramente, assentou a nádega direita sobre o calcanhar 

direito, cruzou os braços sobre o joelho esquerdo erguido, lembrando, reproduzindo 

a posição conhecida da estátua de Salona, da Vênus Accroupie. 

Pag.92 

Sabia que era homem de quarenta e tantos anos, pouco mais moço do que 

lhe morrera o pai. Figurava-o em uma virilidade robusta que, se já não era mocidade, 

ainda não era velhice; emprestava-lhe uma plástica fortíssima, atlética, a do torso 

do Belvedere; dava-lhe uns olhos negros, imperiosos, profundos, dominadores. 

Ansiava por que lhe chegasse a notícia de que ele vinha vindo, de que já tinha pedido 

os animais para transportar-se da estação à fazenda. 

E continuava na sua alegria progressiva: a saudade do pai já não era 

dolorosa, era apenas melancólica. 

P.100 

Os uivos do negro eram roucos, estrangulados: a sua carapinha estava suja 

de terra, empastada de suor. 

O caboclo largou o bacalhau sobre o estrado do tronco e disse: 

– Agora uma salmorazinha para isto não arruinar. 

E, tomando da mão do administrador uma cuia que esse trouxera, derramou 

o conteúdo sobre a derme dilacerada. 

O negro deu um corcovo; irrompeu-lhe da garganta um berro de dor, 

sufocado, atroz, que nada tinha de humano. Desmaiou. 

Lenita sentia um como espasmo de prazer, sacudido, vibrante; estava pálida, 

seus olhos relampejavam, seus membros tremiam. Um sorriso cruel, gelado, 
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arregaçava-lhe os lábios, deixando ver os dentes muito brancos e as gengivas 

rosadas. 

p.110 

Chapinhava na água rasa da corredeira, de cabeça alta, risonha, erguendo as 

fraldas muito alto, descobrindo-se até o púbis, mostrando as coxas grossas, 

musculosas de um negro mate arroxado. 

A assobiar sempre, avançou até o começo da corredeira, onde o álveo se 

afundava um tanto, sofraldou-se  mais, prendeu a roupa à cinta, curvou-se, imergiu 

as nádegas na água murmurosa e, às mãos ambas, procedeu a uma ablução de asseio, 

tônica ao mesmo tempo e excitante. 

Depois, com a água a escorrer em filetes lustrosos pela pele escura, baça, 

internou-se no capão. 

Ouvia-se-lhe sempre o assobio requebrado. 

Não levou muito e outro assobio respondeu-lhe. 

Por uma trilha do alcantil oposto um preto, moço, vigoroso, desceu correr, 

atravessou rápido a corredeira, internou-se por sua vez no capão. 

Cessaram os assobios Lenita ouviu um murmurar confuso de vozes 

intercortadas, viu agitarem-se uns ramos e, pelos interstícios dos troncos, por entre 

o emaranhado dos galhos, lobrigou indistintamente uma como luta breve, seguida 

pelo tombar desamparado, pelo som baço de dois corpos a bater um tempo no solo 

arenoso do matagal. 

Lenita mais compreendeu do que viu. Era a reprodução do que se tinha 

passado, havia momentos, mas em escala mais elevada: à cópula instintiva, brutal, 

feroz, instantânea dos ruminantes, seguia-se o coito humano meditado, lascivo, 

meigo, vagaroso. 

Abalada profundamente em seu organismo, com a irritação de nervos 

aumentada por essas cenas cruas da natureza, torturada pela CARNE, mordida de 

um desejo louco de sensações completas, que não conhecia, mas que adivinhava, 

Lenita recolheu-se titubeando, fraquíssima. 
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P.146 

No terreiro, varrido, em frente às senzalas, uma fogueira crepitava alegre, 

espancando a escuridão com seu brasido candente, com suas línguas de chamas 

multiformes irrequietas. 

Os negros tinham acabado uma carpa nesse dia, e o coronel dera-lhes 

permissão para folgar, mandando ao mesmo tempo que o administrador lhes fizesse 

uma larga distribuição de aguardente. 

Ao som de instrumentos grosseiros dançavam: eram esses instrumentos dois 

atabaques e vários adufes. 

Acocorados, segurando os atabaques entre as pernas, encarapitados, 

debruçados neles, dois africanos velhos, mas ainda robustos, faziam-nos ressoar, 

batendo-lhes nos couros retesados as mãos ambas, com um ritmo sacudido, nervoso, 

feroz, infrene. 

Negros e negras formados em vasto círculo, agitavam-se, palmeavam, 

compassadamente, rufavam adufes aqui e ali. Um figurante, no meio, saltava, 

volteava, baixava-se, erguia-se, retorcia os braços, contorcia o pescoço, rebolia os 

quadris, sapateava em um frenesi indescritível, com uma tal prodigalidade de 

movimentos, com um tal desperdício de ação nervosa e muscular, que teria estafado 

um homem branco em menos de cinco minutos. 

A voz do cantor, fresca, modulada, de um timbre sombrio, coberto, tinha 

uma doçura infinita, um encanto inexprimível. 

Fechando-se os olhos, não se podia crer que sons tão puros saíssem da 

garganta de um preto, sujo, desconforme, hediondo, repugnante. 

A resposta coral, melopeia inarmônica, mas cadenciada em quebros de uma 

tristeza suavíssima, repercutia pelas matas no silêncio da noite, com uma 

grandiosidade melancólica e estranha. A letra nada dizia; a toada, o canto era tudo. 

E os atabaques retumbavam, rufavam os adufes, desesperadamente. 

O dançarino, sempre a cantar, sempre naquela agitação, naquela 

coreomania183 estupenda, percorria a roda sem sustar-se para tomar alento, sem dar 

mostras de cansado. Em sua testa baça não brilhava uma baga de suor. 
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Era horroroso esse preto: calvo, beiçudo, maxilares enormes, com as 

escleróticas amarelas, raiadas de laivos sanguíneos, a destacarem-se na pele muito 

preta. Curvado pela idade, tardo, trôpego, quando se erguia e, envolto na sua coberta 

de lã parda, dava alguns passos, semelhava uma hiena fusca, vagarosa, covarde, 

feroz, repelente. Tinha as mãos secas, aduncas; os dedos dos pés reviravam-se lhe 

para dentro, desunhados, medonhos. 

P.149-150. 

Lenita admirava-lhe cada vez mais a flexibilidade do talento, que a tudo se 

abalançava, que para tudo tinha criterium, que de tudo decidia com justeza. 

A admiração pelas faculdades intelectuais elevadíssimas de Barbosa 

evolvia-se mansamente, naturalmente, para uma admiração pelas suas formas, para 

um desejo do seu físico, que a dementava a ela, que a punha fora de si. 

Compreendia então perfeitamente a história bíblica da mulher de Putifar. A 

vista segura que o escravo hebreu José revelara ter das coisas, a sua alta capacidade 

administrativa, a sua intransigência, a sua energia, a sua modéstia, prendera a 

atenção da formosa egípcia; mirando-lhe as formas franzinas, esbeltas de efebo, 

deixara-se cativar e, ardente, franca, provocara-o, agarrara-o. 

Lenita entusiasmava-se por essa mulher tão estigmatizada em todos os 

tempos, e, todavia, tão adoravelmente carnal, tão humana, tão verdadeira: 

compreendia-a, justificava-a, revia-se nela. P.181 

 

 

 

 


