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EDITORIAL 
 

 

 Pela primeira vez a Revista A! definiu uma edição baseada na livre escolha de temas por 

parte dos seus autores. Os artigos selecionados, por esse motivo, não interagem diretamente em 

quase nenhum grau, no sentindo de um conjunto, são artigos aparentemente avulsos e 

desconexos em relação a um "todo". Nossa procura neste editorial é organizar esse encontro 

repentino, apresentando a edição n.07, sem disfarçar os seus isolamentos, mas aproximando-os 

ao campo de interesse da revista.  

 Em "Vida e conhecimento: a crítica de Nietzsche ao desinteresse" retoma-se o debate 

sobre a noção de desinteresse na estética. Essa noção central, delimitada por Kant, é fulminada 

por Nietzsche na sua crítica ao Esclarecimento. Na esteira do debate nietzscheano encontramos 

os argumentos de Adorno, Horkheimer e Agamben. Esses autores deslocam a autonomia do 

campo estético para o enfrentamento histórico. Da parte dos frankurtianos, a crítica ao 

Esclarecimento é geral, combatendo os pressupostos de sua racionalidade "regressiva", 

enquanto o objeto estético aparece por seu interesse na investigação histórica e social. Adorno e 

Horkheimer não reproduzem a crítica de Nietzsche ao desinteresse na obra de arte, mas Giorgio 

Agamben leva adiante esse pensamento enquanto interpreta as considerações do filósofo. Tornar 

"desinteressada" a relação com a arte significa uma queda no ciclo da práxis que a tudo nivela. 

"Posto em outros termos, o conhecimento não pode se limitar à esfera da práxis, ele deve 

produzir algo cujo o fim não seja a própria produção.", diz o artigo. No conjunto da crítica de 

Nietzsche vemos destacar um problema: o conhecimento deve servir à vida. 

 Essa tentativa de "saltar" para fora da estética pode ser encontrada nas obras e no fazer 

de dois grupos colombianos de teatro, o La Candelaria e o Teatro Experimental de Cali, da 

década de 1970. O artigo sobre esses dois grupos acompanha uma reflexão histórica, baseando-

se nas discussões de Walter Benjamin. É nítido que a noção "estética" de Benjamin não faz 

sentido quando desligada da verdade histórica; o autor alemão provoca, por assim dizer, o 

conteúdo histórico das obras e apropria-se deles para atualizar uma política no presente. Após 

apresentar esses experimentos teatrais da Colômbia, o artigo recupera as discussões entre 

Benjamin e Brecht, trazendo a problemática inerente às narrativas de ficção que tentam se haver 

com a história: o primerio passo é perceber a ficcionalização como uma "investigação" histórica 

da realidade. 

 O terceiro artigo pretende fazer uma releitura da Antologia poética de Vinicius de 

Moraes, dando a impressão de percorrer esse limiar entre a estética encerrada em si mesma e o 

saber que interfere diretamente na vida. Ao criticar a separação da obra poética de Vinicius em 

distintas fases, segmentação cara à tradição estética, o artigo procura demonstrar um liame entre 

toda a obra do poeta – um liame que só é possível ser compreendido na perspectiva da interação 
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entre arte e vida, a exemplo da "Advertência" escrita por Vinicius de Moraes, onde "Vida e 

poesia aparecem como que indissociáveis, como se os movimentos espirituais de uma 

determinassem diretamente a trajetória da outra".  

 Na discussão sobre a atualidade poderíamos distinguir entre a "aparência de novidade" e 

a "atualização" histórica de problemas que se reiteram. Assim, ao discutir o romance O punho e 

a renda (2010) de Edgar Telles Ribeiro,  o quarto artigo expõe um valor de "testemunho" do 

momento em que é escrito, isto é, o Brasil que assistia desenrolar a campanha eleitoral para a 

presidência da república, em 2018. O romance é lido com vistas ao conceito de homem cordial, 

de Sérgio Buarque de Holanda, na sua interpretação do país, junto ao conto "Medalhão" de 

Machado de Assis. Na leitura machadiana do Brasil o "medalhão" é um personagem recorrente 

no interior das elites, com seu senso de oportunismo fundamentado por um esvaziamento de 

todos os valores, salvo a valorização do poder. Na reaparição ficcional dos mesmos traços 

culturais do conto de Machado, em O punho e a renda, o debate histórico também se apresenta 

ao lado da narrativa literária. 

 Mais recente ainda, o filme Branco sai preto fica (2015), de Adirley Queirós, surge para 

debater o que tem recebido o nome de  borderland science-fiction. Em diálogo com o conceito 

de Regime Estético das Artes, de Jacques Rancière, o filme é lido na dimensão de um 

pensamento da realidade, na medida em que, diz o filósofo francês, "o real precisa ser 

ficcionalizado para ser pensado". O filme trava uma disputa pelo "real", privilegiando a história 

em outros termos: nos seus próprios termos. Nessa linha, se recuperarmos o conceito de 

"desinteresse" estético kantiano, criticado por Nietzsche no primeiro artigo desta edição, logo 

perceberemos um dilaceramento quando seu tema é um filme como esse.  

 



 

 

VIDA E CONHECIMENTO: A CRÍTICA DE NIETZSCHE AO DESINTERESSE 
 

GABRIEL BARROSO VERTULLI CARNEIRO 

Doutorando História Social da Cultura PUC-Rio 

 

Resumo: O objetivo do presente artigo é dedicar algumas palavras a um dos temas centrais da reflexão de 

Nietzsche, a saber, a tensão que existiria entre ciência e vida. Mais especificamente, será discutida a 

acentuada tendência do pensamento nietzschiano de opor o conhecimento cultivado pelo homem de 

ciência ao conhecimento capaz de servir à vida. Na esteira desta discussão, serão traçadas aproximações 

pontuais entre o pensamento de Nietzsche e a “dialética do esclarecimento” (de Adorno e Horkheimer) e 

com o argumento de Giorgio Agamben sobre o “homem sem conteúdo”. Pretende-se apresentar a ideia de 

que a crítica nietzschiana ao conhecimento que não instrui a vida é uma crítica ao desinteresse. Apesar da 

noção de vida perpassar as diversas fases do pensamento de Nietzsche, acreditamos que o texto do jovem 

Nietzsche intitulado “II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da história para a 

vida” seja imprescindível para abordar o tema. 

Palavras-chave: Ciência; conhecimento; Friedrich Nietzsche; vida. 

 

Abstract: The purpose of this article is to dedicate a few words to one of the central themes of 

Nietzsche's reflection, namely the tension that existed between science and life. More specifically, will be 

discussed the marked tendency of Nietzsche's thought to oppose the knowledge cultivated by man of 

science to the knowledge able to serve life. Following this discussion, specific approximations will be 

drawn between Nietzsche and the “dialectic of enlightenment” (of Adorno and Horkheimer) and Giorgio 

Agamben's argument about the “man without content”. It is intended to present the idea that Nietzsche's 

criticism of knowledge that does not instruct life is a critique of disinterest. Although the notion of life 

run-through the various phases of Nietzsche's thought, we believe that the young Nietzsche's text entitled 

"II Untimely Meditations: On the Use and Abuse of History for Life" is imperative to approach the 

theme. 

Keywords: Friedrich Nietzsche; knowledge; life; science. 

 

 

I - Consideração Inicial 

 “Odeio tudo aquilo que somente me instrui sem aumentar ou estimular diretamente a 

minha atividade”. Fazendo uso dessas palavras de Goethe, Nietzsche começa a sua “segunda 

consideração intempestiva”, onde ele versa sobre “as vantagens e desvantagens da história para 

a vida”. Tendo essa sentença como mola propulsora, o presente texto visa trabalhar o embate 

montado por Nietzsche entre conhecimento de um lado e vida do outro: isto é, será discutido a 

acentuada tendência do pensamento nietzschiano de opor o conhecimento cultivado pelo 

homem de ciência ao conhecimento capaz de servir à vida. Diante disso, a intenção dos 
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parágrafos que seguem será a busca por alguma possível direção que possa responder a seguinte 

pergunta: como o caráter formador do conhecimento seria capaz de servir à vida? 

 De imediato, cabe dizer que a noção de vida perpassa praticamente toda a obra de 

Nietzsche e, por mais que ele use este conceito sem se preocupar em defini-lo de forma 

rigorosa, é possível perceber certa constância em seu significado. Vida em Nietzsche refere-se 

sempre à espontaneidade do surgir e perecer, vida diz respeito a tudo o que irrompe com 

vitalidade e autoafirmação, é o superar a si mesmo característico do nietzschianismo, enfim, é 

um movimento de forças muito próximo da sua noção de vontade de poder. Veremos ao final do 

texto como noção de vida desvela também uma crítica ao desinteresse. 

 

II - Nietzsche e a “Dialética do Esclarecimento”:  

O saber que aliena e se afasta da vida. 

 Como sabido, a “segunda intempestiva” de Friedrich Nietzsche é uma crítica frontal ao 

historicismo e ao hegelianismo reinante na Alemanha do século XIX. Não obstante, para além 

da crítica à forma de historiografia em voga, esse texto nietzschiano apresenta um tom 

extremamente atual por ser, em linhas gerais, uma crítica da cultura. Com vista para isso, por 

mais que a “segunda intempestiva” seja considerada um trabalho do ainda jovem Nietzsche, 

pode-se entender esse escrito como uma porta de entrada privilegiada ao âmago de suas ideias, 

dado que ali já se encontrava o que há de mais essencial no que diz respeito a sua crítica da 

modernidade. A forma como ele analisa nesse escrito os protocolos formais da ciência segue o 

mesmo passo das suas analises sobre a moral e a religião, isto é, nesses diversos âmbitos ele se 

coloca como um pensador em defesa dos instintos vitais que foram paulatinamente atrofiados. 

Pode-se dizer que uma das formas de caminhar pela “segunda intempestiva” seja lendo-

a à luz da sua crítica às práticas e à postura dos acadêmicos que eram contemporâneos de 

Nietzsche, ou seja, esta “intempestiva” pode ser lida como uma espécie de crítica às mazelas da 

esfera formadora do conhecimento – ou, para usar um termo mais familiar ao filósofo alemão, 

esse texto do jovem Nietzsche é uma crítica à Bildung
1
. 

Duas são as chaves de leitura para se compreender como a “segunda intempestiva” 

contribui para a questão de como o caráter formador do conhecimento seria capaz de servir à 

vida. Ambas, evidentemente, perpassam a crítica nietzschiana à valorização do saber histórico 

característico da Alemanha do século XIX. A primeira delas seria a crítica da Bildung (ou da 

certeza de que a máxima erudição histórica contribui para a formação de um indivíduo), e a 

                                                 
1

 O termo Bildung pode ser traduzido corriqueiramente por “educação”, “instrução”, “formação”, 

“construção” ou “ilustração”. Todavia, este conceito é muito singular para a cultura alemã 

(principalmente no século XIX), deste modo, para evitar que o essencial se “perca na tradução”, a 

Bildung deve ser entendida como um saber desinteressado, marcadamente burguês, essencial para 

qualquer indivíduo potencializar a sua própria dimensão moral e intelectual. 
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segunda seria a crítica da ciência (ou da pretensão da disciplina histórica de se tornar ciência). 

Aliás, seja dito de passagem, o excesso de saber histórico se confunde, em Nietzsche, “com os 

excessos da erudição ela mesma”
 2
. Visto isso, para melhor tratar da primeira chave elencada 

acima, creio ser de grande ajuda traçar alguns paralelos entre a crítica nietzschiana ao 

conhecimento (Bildung) e a crítica de Adorno e Horkheimer ao caráter hostil do esclarecimento, 

isto é, à “dialética do esclarecimento”. 

No início do terceiro capítulo do livro “Dialética do Esclarecimento”, intitulado 

“Excurso II: Juliette ou Esclarecimento e Moral”, Adorno e Horkheimer fazem uma rápida 

referência ao clássico programa do esclarecimento, que, como é por todos sabido, tem sua mais 

famosa definição no famoso texto de Immanuel Kant de 1783: onde o esclarecimento seria a 

“saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado.”
3
 – e, por sua vez, esta 

menoridade pode ser entendida como “a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a 

direção de outro indivíduo”
4
. Nesse sentido, tanto Adorno e Horkheimer quanto Kant parecem 

partir do pressuposto de que o esclarecimento seria o “programa teórico e pedagógico que [...] 

identificou na razão a única instância normativa capaz de levar a bom termo o avanço da 

humanidade”
5
. Porém, enquanto Kant via no esclarecimento um processo de emancipação 

intelectual, Adorno e Horkheimer percebem o esclarecimento como um processo que reproduz a 

alienação, a barbárie, a mistificação das massas e, por conseguinte, os meios e mecanismos de 

dominação. Deste modo, cabe aqui destacar, segundo os dois pensadores de Frankfurt, é nesse 

ponto que reside o aspecto funesto do esclarecimento e, justamente, onde é possível aproximá-

los da filosofia de Nietzsche. 

O ponto a ser destacado é que o tom pessimista do conceito de esclarecimento exposto 

por Adorno e Horkheimer é muito diferente da perspectiva kantiana. Em diversos momentos de 

seu livro, os dois autores criticam abertamente os pressupostos e as implicações da filosofia de 

Kant – principalmente no primeiro e no terceiro capítulo. Nesses capítulos, eles afirmam que a 

“a Crítica da Razão Pura baniu o pensamento”
6
, “os conceitos kantianos são ambíguos”

7
 e que 

“a raiz do otimismo kantiano, segundo o qual o agir moral é racional mesmo quando a infâmia 

tem boas perspectivas, é o horror que inspira a regressão à barbárie”
8
. Diante disso, deixando as 

devidas singularidades de lado, é possível afirmar que Adorno e Horkheimer apresentam alguns 

acentos nietzschianos em sua perspectiva, visto que eles também enxergam no processo de 

                                                 
2
 Como observa Olímpio Pimenta. Cf. PIMENTA, Olímpio. Existem espíritos livres entre nós?. In: 

Cadernos Nietzsche, p. 171. 
3
 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento” (Aufklärung), p. 63. 

4
 Ibidem. 

5
 FIGUEIREDO, Vinicius de. O Dualismo da Crítica. In: Revista de Sociologia e Política, p. 125. 

6
 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento, p. 33. 

7
 Ibidem, p. 73. 

8
 Ibidem, p. 56. 
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formação intelectual e moral do esclarecimento burguês uma lógica corrosiva que torna a 

produção de conhecimento um fim em si mesmo, esmaecendo desta maneira o seu caráter 

formador de espíritos livres por torná-lo mecânico e quantitativo. Em suma, para pensarmos 

como Nietzsche, pode-se dizer que o “esclarecimento” promove uma lógica e uma dinâmica 

alienadora a partir do momento em que ele deixa de servir à vida. 

Em seu livro, Adorno e Horkheimer retratam o esclarecimento de forma nefasta, pois, 

enquanto este for um movimento incessante de explicação do mundo, a sua constante de 

elucidações agiria em função de um princípio de dominação da natureza que, por sua vez, se 

desdobra em uma alienação do homem. Este seria, em linhas gerais, o preço a se pagar: ao 

tornar tudo passível de esclarecimento, o ser humano acaba por restringir a sua própria 

capacidade de discernimento
9
. Pois, como os pensadores frankfurtianos reiteram em vários 

momentos de seu texto: “poder e conhecimento são sinônimos”
10

. Importa dizer aqui, esse 

argumento que equivale “poder” e “conhecimento” é relevante pois ele permite uma 

aproximação ainda mais nítida com a filosofia de Nietzsche: ao criticar os eruditos de sua época 

(chamando-os ironicamente de “os mais sábios entre todos”), o filósofo alemão afirma que eles 

são ávidos por tudo conhecer e sempre querer esclarecer a “verdade”. Ao fazer isso, ele afirma 

que essa “vontade de verdade” que lhes é característica é, com efeito, “vontade de poder”. 

Contudo, por mais paradoxal que seja, esta vontade de poder é contrária às pulsões vitais mais 

íntimas. Essa crítica nietzschiana já aparece de forma bem clara em seu primeiro livro, “O 

nascimento da tragédia”, quando ele crítica a figura socrática como a potencialização máxima 

do “homem teórico” e opõe o “insaciável conhecimento otimista” à “necessidade trágica da 

arte”.
11

 

Alguns anos mais tarde, em seu livro “Assim falou Zaratustra”, Nietzsche sintetiza essa 

sua crítica à erudição e ao homem teórico ao colocar no mesmo patamar conhecimento, verdade 

e poder. No canto chamado “Da superação de si mesmo” o filósofo alemão escreve: 

Chamais “vontade de verdade”, ó mais sábios entre todos, aquilo que vos impele e inflama? 

Vontade de tornar pensável tudo o que existe: assim chamo eu à vossa vontade! 

Tudo o que existe quereis primeiramente fazer pensável: pois duvidais, com justa desconfiança, de que já 
seja pensável. 

Mas deve se adequar e se dobrar a vós! Assim quer vossa vontade. Liso deve se tornar, e submisso ao 

espírito, como seu espelho e reflexo. 

Esta é toda a sua vontade, ó mais sábios entre todos, uma vontade de poder; e também quando falais de 

bem e mal e das valorações. 

Quereis ainda criar o mundo ante o qual podeis ajoelhar-vos: é a vossa derradeira esperança e 

embriaguez.12 

                                                 
9
 “O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o 

poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens. Este 

conhece-os na medida em que pode manipulá-los.” Ibidem, p. 21. 
10

 Ibidem, p. 18. 
11

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia, p. 94. 
12

 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra, p. 108. 
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 A partir das palavras acima, não é forçoso argumentar que a embriagante “vontade de 

verdade” identificada por Nietzsche é, por assim dizer, um dos motores da “dialética do 

esclarecimento” descrita posteriormente pelos pensadores de Frankfurt. Quer dizer, é justamente 

essa “vontade de tornar pensável tudo o que existe” assinalada na passagem acima que 

caracteriza o aspecto funesto e totalizante da dialética do esclarecimento. Com isso, voltando à 

esteira da “segunda intempestiva”, podemos dizer que o conhecimento e o saber histórico em 

geral não mais promovem o pensamento livre, eles se convertem em uma “curiosidade 

insaciável”
13

 que aliena e degenera a vida – é nesse sentido que o “excesso de história”, segundo 

Nietzsche, é capaz de “matar o homem”
14

. Em linhas gerais, pode-se dizer que esse argumento é 

o estribilho da “segunda intempestiva”, dado que, ao seguir o caminho delineado no texto do 

pensador alemão, pode-se perceber que a dinâmica funesta do conhecimento torna a erudição 

histórica, assim como a busca incessante pelo sentido histórico, uma forma de saber 

“usurpadora e nociva”
15

. 

Em suma, o ponto a ser ressaltado é que essa crítica nietzschiana à erudição (histórica 

ou não) é na verdade apenas umas das faces da sua crítica da cultura, ou melhor, da sua crítica 

da Bildung: por conseguinte, é à luz dessa crítica que se deve entender a sua acachapante 

sentença, a saber, que devemos sempre seguir a fórmula de Goethe e “detestar profundamente a 

instrução que não estimula a vida.”
16

. Diante disso, podemos dizer que o essencial do argumento 

nietzschiano da “segunda intempestiva” desvela-se quase que plenamente na seguinte 

passagem: 

Deve a vida dominar o conhecimento, isto é, a ciência, ou antes deve o conhecimento reinar sobre a vida? 

Qual desses dois poderes é superior ao outro, qual deles deve vencer? Ninguém duvidará de que é a vida, 

pois um saber que destruísse a vida se destruiria também a si próprio.17 
 Esta passagem do texto do jovem Nietzsche deixa clara a nossa intenção com a 

digressão pelos argumentos de Adorno e Horkheimer. Há uma conformidade entre a crítica de 

Nietzsche ao conhecimento cientifico e a crítica dos pensadores de Frankfurt a dinâmica do 

esclarecimento. Como já dito, para Nietzsche a vida se apresenta como um irromper 

espontâneo, uma constante superação de si mesmo. O conhecimento cientifico, na medida em 

que for um conhecimento apático, irá cristalizar a espontaneidade deste movimento de 

autossuperação. Letargia, apatia e desinteresse seriam o contrário do que Nietzsche chamou de 

vida. Doravante, dedicaremos alguns parágrafos ao par antitético vida x ciência. 

 

III - Nietzsche e a crítica da ciência: 

                                                 
13

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da 

história para a vida. In: Escritos sobre história, p. 95. 
14

 Ibidem, p. 75. 
15

 Ibidem, p. 74. 
16

 Ibidem, p. 68. 
17

 Ibidem, p. 173. 
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O “homem de ciência” como o “homem sem conteúdo”. 

A partir da crítica de Nietzsche ao saber erudito e, por conseguinte, de como a 

capacidade formadora do conhecimento se perde se ele não servir à vida, pode-se refletir 

também sobre a crítica nietzschiana da ciência (ou da pretensão da disciplina histórica de se 

tornar ciência). Como sabido, a história construiu as suas bases epistemológicas ao longo do 

século XIX e o cenário intelectual alemão contribuiu de forma singular para isso. Diversos 

intelectuais contribuíram para a ascensão desta disciplina como uma disciplina científica
18

, logo, 

o historicismo gozava de grande prestígio entre a grande maioria dos pares de Nietzsche.  

Sendo assim, a crítica do Nietzsche vai em muitos sentidos na contramão de sua época – 

logo, não é por acaso que ele se intitula intempestivo ou extemporâneo
19

. Justamente no que é 

considerado o século da história, Nietzsche defende que o excesso de erudição histórica e a 

elevação desta disciplina ao patamar de ciência (onde a busca pela objetividade se torna uma 

prerrogativa fundamental) obscurecem as potencialidades dos espíritos livres. Essa crítica aos 

ideais eruditos da Alemanha de sua época deixa-se transparecer em diversas passagens da 

“segunda intempestiva”, como por exemplo, quando Nietzsche nos diz que: 

É justamente desta ideia falsa e infecunda sobre a cultura que procede a educação da juventude na 

Alemanha: a sua finalidade, numa perspectiva pura e ideal, não é de maneira nenhuma formar o espírito 

livre e culto, mas o erudito, o homem de ciência, que pode ser utilizado o mais rápido possível e que se 

mantém distante da vida com o intuito de melhor conhece-la.20 
De acordo com a visão de Nietzsche, “a ambição de fazer da história ciência teria 

justamente aniquilado a possibilidade da história recuperar este elo com a vida.”
21

 Um ponto 

fundamental da crítica de Nietzsche ao homem de ciência (e a erudição desenfreada de forma 

geral) é que o tipo de conhecimento ensejado por essa ambição de cientificidade congela os 

instintos vitais em função da preponderância “de uma habilidade prática que serve a fins 

egoístas”
22

. A busca incessante pela verdade científica, o excesso de história e a superfluidade 

da habilidade prática que degenera a vida são, de acordo com a perspectiva nietzschiana, 

elementos característicos que evidenciam a “miséria interior do homem moderno” 
23

. 

                                                 
18

 Como por exemplo: Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen e Jacob Burckhardt. Para uma boa 

introdução e coleção de textos sobre o tema da disciplina histórica na Alemanha do século XIX, conferir: 

MARTINS, Estevão de Rezende (Org.). História Pensada: Teoria e método na Historiografia europeia 

do século XIX. São Paulo: Editora Contexto, 2010. 
19

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos, p. 63. 
20

 NIETZSCHE, Friedrich. II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da história 

para a vida. In: Escritos sobre história, p. 168. 
21

 CALDAS, Pedro Spinola Pereira. Que significa pensar historicamente: uma interpretação da teoria da 

história de Johann Gustav Droysen, p. 163. Sobre o problema da história como ciência, Nietzsche nos 

diz: “De fato, um astro magnífico e luminoso se interpôs efetivamente entre a história e a vida; de fato 

esta constelação foi modificada: através da ciência, pela vontade de fazer da história uma ciência.” 

NIETZSCHE, Friedrich. II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da história 

para a vida. In: Escritos sobre história, p. 99. 
22

 Ibidem, p. 108. 
23

 Ibidem, p. 110. 
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Usando aqui os termos e o argumento de Giorgio Agamben para melhor aclarar a crítica 

de Nietzsche ao “homem de ciência”, pode-se dizer que este “homem” (que é uma das marcas 

características da modernidade) amputou o conhecimento da esfera do “interesse” para inseri-lo 

e limitá-lo à esfera do “interessante”.
24

 Em outras palavras, ao seguir o fio condutor da crítica 

de Nietzsche, pode-se afirmar que o conhecimento do “homem de ciência” não serve à vida, ele 

não é necessário e não interessa de forma singular como um bem indispensável. Com efeito, o 

conhecimento seria apenas mais um acessório, ou melhor, um complemento que é, no máximo, 

interessante. Se, por um lado, aquilo que é da ordem do interesse é o que serve a vida e cultiva 

os espíritos livres, por outro lado, o que é simplesmente da ordem do interessante é apenas 

devaneio vazio, quer dizer, é supérfluo e mero entretenimento. 

Com efeito, esta oposição traçada por Agamben entre o que é do “interesse” e o que é 

“interessante” já havia sido desenhada por Nietzsche na “Genealogia da moral”. Na terceira 

dissertação deste livro, ele vai na contramão da famosa definição kantiana acerca do belo – onde 

o belo seria o que “agrada sem interesse” – e nos diz que a condição estética remonta a algo que 

nos move de forma avassaladora, isto é, de forma dionisíaca (para usar um termo caro a 

Nietzsche). Indo de encontro ao kantismo, Nietzsche afirma que a arte deve ser completamente 

interessada
25

. 

 Redirecionando o olhar para o nosso tema central, a crítica de Nietzsche ao homem de 

ciência, ou, de modo análogo, ao homem de conhecimento, aos doutos ou eruditos, pode ser 

percebida em diversos textos seus. Para dar um exemplo, citando mais uma vez o seu “Assim 

falou Zaratustra”, no canto intitulado “Dos eruditos”, a personagem Zaratustra nos diz as 

seguintes palavras: 

Pois esta é a verdade: saí da casa dos doutos; e, além do mais, bati a porta atrás de mim. 

Por tempo demais minha alma esteve sentada à sua mesa; não fui, como eles, treinado para o conhecer 

como se treina para quebrar nozes. 

Amo a liberdade e o ar sobre a terra fresca; prefiro dormir sobre peles de bois do que sobre seus títulos e 

dignidades. 

Sou demasiado aquecido e queimado por meus próprios pensamentos: muitas vezes isso me tira o fôlego. 

Tenho de sair ao ar livre, longe de todos os quartos empoeirados. 

Mas eles se acham friamente sentados na fria sombra: querem ser apenas espectadores em tudo, e evitam 

sentar-se ali onde o sol queima os degraus.26 
Estes homens doutos e eruditos criticados no canto de Zaratustra, segundo o próprio, “se 

fazem de sábios”, entretanto, são apenas “inventivos nas pequenas astúcias”.
27

 Isto é, como se 

pode ler no trecho destacado acima, o conhecimento é tratado por eles como uma espécie de 

“treinamento para quebrar nozes”. Desta forma, o que o filósofo alemão busca evidenciar é que 

o conhecimento se tornou nocivo porque ele é restrito à sua esfera prática, se tornando deste 

                                                 
24

 O argumento de Agamben trata, na verdade, da questão da arte na modernidade, e não especificamente 

do conhecimento. Todavia, as aproximações e analogias neste sentido são bastante oportunas. Cf. 

AGAMBEN, Giorgio. O homem sem conteúdo, p. 22. 
25

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, p. 86. 
26

 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra, p. 119. 
27

 Ibidem. 
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modo um saber corrosivo por não servir à vida. Em seu livro intitulado “A filosofia na idade 

trágica dos gregos”, Nietzsche caracteriza essa tendência do pensamento de sua época de 

“surdez moderna”
28

, defendendo deste modo que os gregos, ao contrário dos modernos, sabiam 

cultivar o conhecimento sadio, tornando-se assim espíritos livres. 

A busca incessante pela verdade (ou seja, a “vontade de verdade”) seria, desta forma, 

um dos motivos da “surdez” do homem de ciência. Afinal, na medida em a verdade não é nada 

mais do que “metáforas desgastadas”
29

, a sua busca obstinada se torna mera erudição artificial: é 

uma tarefa que nada estimula e nada acrescenta. O objetivo do filósofo alemão com o seu 

grande esforço de crítica à erudição e à cientificidade do pensamento moderno é afirmar que 

esse tipo de saber atrofia os instintos vitais do homem. É nesse sentido que podemos ler na 

“segunda intempestiva”: 

Proclama-se inclusive vaidosamente que “a ciência começa a dominar vida”; pode acontecer talvez que 

ela um dia consiga isso, mas o que é certo é que uma vida assim dominada não valeria grande coisa, 

porque seria muito menos vida e porque garantiria menos vida para o futuro do que a vida tal como era 

antigamente dominada, não pelo saber, mas pelos instintos e por poderosas ilusões.30 
 Esta passagem é significativa porque ela ilustra a antinomia que o filósofo alemão 

estabelece entre vida de um lado e ciência do outro. Em suma, e mais uma vez usando termos 

agambianos para melhor ilustrar o pensamento de Nietzsche, pode-se dizer que o “homem de 

ciência”, quer dizer, o “homem teórico” que busca impetuosamente a verdade e idolatra a 

máxima erudição especializada, se converte no que Agamben chama de o “homem sem 

conteúdo”.
31

 O homem sem conteúdo é, em termos nietzschianos, o homem sem interesse – 

aquele que vive a esmo, que vive oprimido, que nega a vida e se conforma na pequenez de 

uma existência sem cor. 

Em última instância, a crítica de Nietzsche ao conhecimento que instrui sem estimular 

à vida é uma crítica à apatia: a oposição entre vida e conhecimento em Nietzsche simboliza 

uma crítica ao desinteresse. 

 

IV - Consideração final 

Para fins de conclusão, é importante deixar claro que, por mais dura que possa ser a 

crítica de Nietzsche à Bildung, essa crítica só é possível no interior da própria Bildung. Em 

outras palavras, a crítica ao homem de ciência e ao conhecimento que aliena só se dá e, por 

conseguinte, só é possível a partir do próprio conhecimento. Tendo em vista este ponto, pode-se 

dizer que, mais uma vez, a dialética do esclarecimento mostra a sua face – pois esta só pode ser 

                                                 
28

 NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na idade trágica dos gregos, p. 20. 
29

 Sobre a concepção de Nietzsche da verdade como “metáforas desgastadas”, conferir: NIETZSCHE, 

Friedrich. Sobre a verdade e a mentira, p. 36. 
30

 NIETZSCHE, Friedrich. II Consideração Intempestiva: Sobre as vantagens e desvantagens da história 

para a vida. In: Escritos sobre história, p. 133. 
31

 Cf. AGAMBEN, Giorgio. O homem sem conteúdo, p. 10. 



 
REVISTA A! | N. 7, 2017/01              12 

ARTIGO | GABRIEL BARROSO VERTULLI CARNEIRO   

 

superada a partir dela mesma: o conhecimento que atrofia o espírito do homem só pode ser 

superado a partir do conhecimento que serve a vida – caso contrário, como bem observou 

Nietzsche em seu primeiro livro publicado: “a lógica passa a girar em redor de si mesma e acaba 

por morder a própria cauda”.
32

 

Sem dúvida a crítica nietzschiana ao conhecimento que não serve à vida é um ponto que 

não se limita à sua “segunda consideração intempestiva”, pelo contrário, pode-se perceber que 

este é um tema que perpassa praticamente toda a sua obra. O grande número de citações do 

presente artigo pode comprovar tal fato: pode-se perceber que a crítica à erudição tem início nos 

textos do jovem Nietzsche, atravessa a sua obra e chega até os escritos da sua última fase que só 

foram publicados postumamente. Ao final, a filosofia de Nietzsche pode ser caracterizada, de 

modo sumário, como uma tentativa de “buscar a superação de toda sensibilidade mórbida, 

negadora de nossa condição terrena, em direção à afirmação da existência.”
33

 A personagem 

Zaratustra, por exemplo, critica de forma veemente o homem de conhecimento que busca a todo 

custo a verdade (desenvolvendo assim a sua “vontade de verdade”), pois ele quer conhecer o 

mundo apenas como observador: ele observa, cataloga, cria regras e faz ponderações sobre o 

mundo, não obstante, ele não o “vive”. O homem de ciência ofusca o conhecimento de si 

(entendido aqui como uma espécie de conhecimento vital) em prol de um conhecimento 

objetivo e cientificamente comprovado sobre o mundo. Aliás, diga-se de passagem, o famoso 

argumento de Nietzsche sobre a “morte de deus” também é passível ser lido à luz dessa crítica à 

preponderância do conhecimento científico. O mundo se tornou “desencantado” (usando aqui 

um termo weberiano), quer dizer, ruiu o mito e, com isso, o seu lugar foi tomado pelo 

conhecimento utilitário: e o “conhecimento trágico”, defendido por Nietzsche no “Nascimento 

da tragédia”, cedeu espaço para o “conhecimento otimista”.
34

 Na perspectiva de Nietzsche, o 

conhecimento trágico seria o tipo de conhecimento ideal, que serve a vida por ser da ordem do 

interesse. Ao opor vida de um lado e conhecimento erudito/especializado do outro, Nietzsche 

trama uma crítica aos desinteressados. 

 Em breve síntese, buscando dar alguma direção para a resposta da pergunta que 

apresentamos no começo do presente texto, é possível argumentar que a dimensão formadora 

(Bildung) do conhecimento seria capaz de servir à vida na medida em que o conhecimento não 

seja apenas interessante: com efeito, ele deve ser da ordem do interesse. Posto em outros 

termos, o conhecimento não pode se limitar à esfera da práxis, ele deve produzir algo cujo o fim 

não seja a própria produção. Com isso, se seguirmos o raciocínio de Nietzsche exposto na sua 

“segunda intempestiva”, podemos concluir que aquele que cultiva o conhecimento que instrui 

                                                 
32

 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia, p. 93. 
33

 PIMENTA, Olímpio. Existem espíritos livres entre nós?. In: Cadernos Nietzsche, p. 170. 
34

 Cf. NIETZSCHE, Friedrich. O Nascimento da tragédia, p. 92-94.  
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sem, entretanto, servir à vida, simplesmente “se estiola do horizonte infinito e se volta para si 

mesmo, para o último reduto do seu egoísmo, lá onde ele pode somente murchar e ressecar. Ele 

provavelmente alcançara a inteligência, contudo, jamais a sabedoria.”
35 
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Resumo: Este artigo aborda o teatro político latino-americano, desde a segunda metade do século XX, 

comparando grupos de trabalho autoral de Brasil e Colômbia. Trata-se especialmente do teatro de grupo, 

que se consolidou com base na pesquisa estética e linguagem própria, desenvolvendo o método da criação 

coletiva. A partir de obras premiadas do La Candelaria (de Bogotá) e do Teatro Experimental de Cali, da 

década de 1970, discutem-se as temáticas desenvolvidas por esses grupos, que continuam em atividade, 

com a perspectiva da relação teatro e sociedade, assim como colonialismo e pós-colonialismo. Usamos 

conceitos benjaminianos para pensar as questões sobre narrativa, história e memória. 

Palavras-chave: Teatro Latino-americano; teatro político; La Candelaria; Teatro Experimental de Cali. 

 

Résumé: Cet article traite du théâtre politique latino-américain, depuis la seconde moitié du XXe siècle, 

en comparant des groupes produisant des œuvres originales du Brésil et de Colombie. Il s’agit en 

particulier du théâtre de groupe, consolidé par la recherche esthétique et le langage propre, en 

développant la méthode de création collective. Parmi les œuvres primées de La Candelaria (de Bogotá) et 

du Teatro Experimental de Cali, des années 1970, os distute les thèmes développés par ces groupes, qui 

sont encore en activité, avec la perspective de la relation entre le théâtre et la société, ainsi que le 

colonialisme et le postcolonialisme. On utilise les concepts benjaminian pour réfléchir aux questions de la 

narration, de l'histoire et de la mémoire. 

Mots-clés: Théâtre latino-américain; théâtre politique; La Candelaria; Teatro Experimental de Cali. 

 

 

Numa obra intitulada A descoberta da América Latina que ainda não houve, Eduardo 

Galeano diz que “escrevemos, na realidade, para as pessoas com cuja sorte, ou azar, nos 

sentimos identificados. Os que comem mal, os que dormem mal, os rebeldes e humilhados desta 

terra, e a maioria deles não sabe ler” (1999, p. 7). Pois é justo esse dilema que marca o trabalho 

de artistas latino-americanos conscientes de sua posição – ou, melhor dizendo, que “tomam 

posição”, como coloca Georges Didi-Huberman (2017) – numa sociedade construída sobre as 

bases da colonização, do extermínio indígena e da escravidão, que atravessou diversas ditaduras 

e continua desigual, autoritária e racista tantos séculos depois. 

No Brasil, infelizmente, o lusitanismo muitas vezes nos separa da América hispânica, 

fragmentando nossas identidades, culturas e história: criando uma fronteira que é preciso 

derrubar. Ainda que se deva preservar a diversidade cultural e as especificidades de cada país, 

vale também fazer o esforço de nos entender no que nos atravessa e constitui, enquanto América 
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Latina e Caribe; não só com expressão em português e espanhol, mas também em francês, 

inglês e em diversas línguas originárias e crioulas. 

Este artigo destina-se a discutir esses “constituintes e atravessadores”, com base no 

teatro de grupo que se desenvolveu na Colômbia, reunindo artistas preocupados em intervir em 

suas comunidades e na sociedade em geral, a partir da produção artística. A escolha se dá 

porque o chamado Novo Teatro Colombiano mostrou-se um momento muito importante de 

literatura dramatúrgica destas terras, reverberando em diversos países da América Latina. 

O Teatro na Colômbia alcançou seu auge na década de 1970, época em que conseguiu ocupar uma 

posição hegemônica no âmbito latino-americano. Tornando a criação coletiva própria do método e da 

ideologia do trabalho teatral, o Novo Teatro Colombiano não só se integrou a um movimento de tipo 

continental como também se colocou em sua vanguarda. […] Entre 1975 e 1978, o Novo Teatro 

Colombiano ocupou assim uma posição privilegiada na América Latina. (ANTEI, 1989, p. 169; tradução 

da autora) 
O Novo Teatro Colombiano significou uma movimentação no sentido da construção de 

uma cultura de libertação e de intervenção social, sem dúvida sob influência do teatro dialético 

e épico de Bertolt Brecht (cf. BRECHT, 1977) e do movimento marxista, mas com muita 

originalidade e “pé no chão”, no seu próprio chão. Nasce de uma pergunta fundamental, que 

aparece como “preocupação constante, crítica e autocrítica, e dentro da práxis dialética que 

exige que todo questionamento do trabalho teatral se resolva sobre e a partir da cena: que tipo 

de teatro devemos fazer?” (VÁSQUEZ ZAWADSKI, 1992, p. 15; tradução da autora). Quanto 

às riquíssimas respostas que os principais ícones do teatro colombiano – objetivamente, Enrique 

Buenaventura e o Teatro Experimental de Cali, assim como Santiago García e o La Candelaria, 

de Bogotá – deram naquele momento a essa pergunta, impressionantemente, pouco (ou quase 

nada) se sabe no Brasil, o que também nos motiva a esta investigação. 

É verdade que a literatura colombiana ofereceu Gabriel García Márquez à América 

Latina, autor que começa suas atividades nos anos 1950, enquanto o país vive um “despertar 

nacional” de consciência social e de uma atividade crítica, comprometida politicamente, que 

não poderia deixar de suscitar resposta no campo artístico. O processo se liga intimamente à 

pungente necessidade de emancipação cultural, de uma nação, que como a brasileira, esteve 

sempre sob a tutela de um ou outro dominador econômico externo. 

Surgem e se difundem romances a partir da urgência comunicativa e, em certos casos, 

urgência de incidir diretamente na realidade. Esse período é conhecido na história colombiana 

como “anos da violência”, ou simplesmente “A Violência” – que vai pelo menos de 1948, 

quando é assassinado o candidato à presidência Jorge Eliécer Gaitán, um progressista, a 1958 

(há historiadores que datam de 1944 a 1966). Giorgio Antei coloca que “o romance, mais que o 

teatro, manifestou a consciência de si, e que a produção de arte e de cultura é idêntica à 

fundamentação da consciência”, concluindo que “em breve, as tensões sociais e as tensões 

criativas alcançaram fundir-se e engendrar um novo paradigma narrativo” (ANTEI, 1989, p. 

164). Entender esse novo paradigma narrativo é fundamental para compreender o que se 
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seguiu, em termos de dramaturgia crítica na Colômbia e na América Latina, assim como o 

contexto em que, neste continente, vem se fazendo política e arte desde então. A história da 

Colômbia, infelizmente, coleciona períodos de violência e conflitos, assim como o Novo Teatro 

Colombiano coleciona maneiras de narrá-los e enfrentá-los. 

Como já aludido, o movimento colombiano não foi isolado. Também no Brasil se 

formaram grupos teatrais entre os anos 1960 e 1980, com a perspectiva do teatro popular, 

independente e crítico, que inclusive lutaram por se organizar e resistir à censura e à 

perseguição; estes tiveram aproximações com o La Candelaria e o TEC, não só nessas 

motivações e lutas, mas também na busca de formas de criação coletiva, ou seja, de estéticas e 

métodos que dessem conta do conteúdo de suas ideias (cf. I ENCONTRO DE TEATRO 

INDEPENDENTE, 2018[1978]). A Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveis, de Porto Alegre, é 

um exemplo notável disso, com trabalho consolidado e em plena atividade, desde 1978 (cf. 

HAAS, 2017); ou o Tá Na Rua, do Rio de Janeiro, desde 1980. Do período anterior à ditadura 

civil-militar, segue existindo o Teatro Oficina, de São Paulo, fundado em 1958 (cf. FARIA, 

2013). 

O Brasil também influenciou os colombianos. Além de percorrer outros tantos países, 

Enrique Buenaventura esteve no Brasil por uma temporada (1952-1953), morou em Recife, 

trabalhou com Ariano Suassuna e Hermilo Barba Filho; participou do Candomblé e estudou os 

rituais afro-brasileiros na Bahia (cf. RIZK, 2008; e JARAMILLO, 1992); Augusto Boal, por sua 

vez, participou do I Festival de Manizales, ocorrido em 1968, proferindo uma conferência 

memorável (cf. FESTIVAL LATINOAMERICANO DE TEATRO, 1995), e o Teatro do 

Oprimido (cf. BOAL, 2013), conhecido no mundo inteiro, continua sendo um referencial em 

escolas de teatro da Colombia (cf. ARÉVALO IBAÑEZ, 2014) – provavelmente mais que no 

Brasil. 

Em que pesem tais diálogos, trânsitos e características comuns, muito pouco se publicou 

ou traduziu no Brasil sobre o La Candelaria e o TEC, ou suas obras originais, ou algo da 

produção ensaística de Buenaventura e García. Além disso, a fortuna crítica, as peças e ensaios 

mencionados, em sua esmagadora maioria, não estão disponíveis em versões digitais ou 

digitalizadas, nem se encontram nas bibliotecas e livrarias brasileiras. A lacuna é evidente, 

assim como a necessidade de desenvolver estudos na área, não só porque desconhecer nossa 

própria cultura e história é uma forma de miséria, mas também porque artistas e intelectuais 

continuam se questionando sobre estratégias artísticas, culturais e populares de resistência e 

transformação social, necessitando saber mais sobre essas experiências, numa realidade que se 

renova em formas de violência, opressão e autoritarismo, no Brasil e em outros lugares da 

América Latina e do Caribe. Há neste tema um apelo social que exige da academia e dos 

estudos literários uma expansão de seus horizontes para as salas de teatro, para o teatro nas ruas, 
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para os movimentos sociais, para os textos redigidos dialeticamente a muitas mãos, para a luta 

pelo direito à história, “porque a história só se faz contando-se” (FAYE, 2009, p. XXIII). 

Gilles Deleuze diz que “criar é resistir” (cf. BOUTANG, 1995), especialmente na arte. 

E Foucault coloca que “para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão 

inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele” (1996, p. 241). A resistência de que falo aqui é a 

resistência ao “cortejo triunfal dos vencedores” (BENJAMIN, 2012a, l. 65). Resistência ao 

progresso que constrói e destrói num só movimento, dominando e colonizando incessantemente 

espaços, tempo e mentes. O problema que se coloca é sobre a arte que se pretende voz dessa 

resistência, uma voz combinada de sujeitos coletivos e individuais que atuam para não repetir – 

ou, melhor ainda, para descontinuar – a ordem do mundo. 

A busca por “descontinuar” a história impõe a necessidade de construção de “outra” 

narrativa. Não por acaso, o que vai se desenvolver nesses grupos de teatro é um trabalho 

majoritariamente autoral, além de centrado na criação coletiva (ainda que os métodos variem 

muito). O Teatro Experimental de Cali (TEC) e o La Candelaria (de Bogotá) foram capazes de 

dar expressão às suas questões e necessidades locais, nacionais, culturais, históricas – imediatas 

e em direção ao porvir. Santiago García, fundador do La Candelaria, coloca que a proposta de 

trabalho do grupo, para a montagem de uma peça, deve vir “da própria realidade circundante e 

dentro da qual se movimenta o grupo. Daí a importância de que os integrantes estejam 

ativamente interessados na realidade política e social do país. Isto é, a importância de uma praxe 

política” (GARCÍA, 1988, p. 27). Enrique Buenaventura, fundador do TEC, coloca que “um 

ator dos nossos [...] está sempre perguntando pelo conflito social no qual estão metidos os 

personagens. Enquanto não sente esse conflito, não sente a energia que lhe permite atuar” 

(BUENAVENTURA, 2013, p. 98; tradução da autora). 

As obras desses grupos são teatro político, mas como, desde sempre, o teatro é em si 

político (cf. COSTA, 2011), mais correto seria apontá-las como obras que “tomam uma 

posição” quanto ao real, o que é diferente de “tomar partido” – para utilizar a distinção de 

Georges Didi-Huberman (2017) ao escrever sobre Brecht. A busca desses grupos no campo 

estético e da linguagem, na forma de fazer teatro e de se organizar como grupo, se mantém. E 

muda, porque a vida muda. Os grupos colombianos, todos dois com mais de meio século de 

existência, apresentam uma dramaturgia que se aproxima do teatro épico, sem seguir 

exatamente sua cartilha, que se supera e se renova dialeticamente. 

O La Cadelaria conta atualmente 60 montagens, a maioria delas autorais (cf. LA 

CANDELARIA, 2017, p. 115); e a bibliografia de Enrique Buenaventura tem mais de 70 obras 

dramatúrgicas, considerando versões e adaptações, e quase 90 ensaios publicados (cf. RIZK, 

1991, 327-332), sem falar na imensa quantidade de manuscritos originais ainda por catalogar no 

Centro de Investigação Teatral que leva seu nome (CITEB), que reúne ainda desenhos, pinturas, 

cartas e escritos biográficos. Entretanto, destaco, para estes apontamentos, as obras que 
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ganharam o Prêmio Casa de las Américas (de Cuba) na categoria teatro, as três da década de 

1970: Guadalupe, años sin cuenta (1975) e Los diez días que estremecieron al mundo (1977), 

do La Candelaria (fundado em 1966); e Historia de una bala de plata (1979), do TEC (fundado 

em 1963, como Teatro Escuela de Cali, passando a Teatro Experimental de Cali em 1965). A 

premiação lhes garantiu projeção no país e no exterior à época, facilitada também pela 

consequente publicação dos textos, o que é raro quando se trata de teatro. 

Esses textos são originais (ainda que inspirados em outros e em fatos históricos), 

abordam questões sociais pertinentes aos colonizados e neo-colonizados deste continente. São 

fruto de criação coletiva. São peças da década de 1970, mas poderiam ser deste ano. Nascem da 

história e da necessidade de contá-la como não foi contada, de penteá-la “a contrapelo” (cf. 

BENJAMIN, 2012a), da necessidade recuperar a voz dos que continuam não tendo voz. O que 

se vê nessas obras é uma resistência que revoluciona na forma e no conteúdo, e ainda no 

“como” fazer. 

Os métodos de “criação coletiva” dos dois grupos não são idênticos, mas partem da 

mesma necessidade e no mesmo sentido. Trabalham sobre temas cruciais para o povo 

colombiano; foram estruturados e escritos, mais que a muitas mãos, a muitos corpos, cabeças 

pensantes e sensibilidades em pesquisa teórica, histórica, na sala de ensaio e fora dela. A 

construção desses textos se deu no processo de suas encenações. E vale destacar ainda que o 

todo o trabalho artístico de García e Buenaventura (diretores do La Candelaria e do TEC, 

respectivamente) é permeado por uma característica decisiva: a constante reflexão sobre a 

própria prática (e obra) desenvolvida ao longo de suas vidas – assim como Brecht, inclusive. 

Guadalupe: años sin cuenta traz no título um jogo entre “anos sem conta” e “anos 50” 

(que em espanhol soam exatamente igual). Aborda a resistência popular guerrilheira às ditaduras 

da década de 1950 na Colômbia, que se seguiram ao assassinato do candidato à presidência pelo 

Partido Liberal, que tinha grande apoio popular e perspectiva de vitória, Jorge Gaitán, em 1949 

– ou seja, voltamos ao período em que García Márquez aparece em cena. Os protestos por conta 

do assassinato ficaram conhecidos como “El Bogotazo”, e o período que se seguiu como “La 

violencia”. A peça aborda o momento histórico pela perspectiva do guerrilheiro, também 

assassinado, Guadalupe Salcedo. Os conflitos na Colômbia, entretanto, até o presente não 

encontraram paz. Já passaram por diferentes configurações, com maior ou menor requinte de 

violência e crueldade, com diversas forças organizadas em conflito, sem nunca o povo ter 

conseguido se libertar. Ganha destaque na peça o tema da propriedade de terras, dos conflitos 

rurais, da luta no campo por trabalho e lugar – afinal, o fenômeno do despazamiento de terras, 

que consiste em os trabalhadores e/ou pequenos proprietários serem expulsos ou exterminados 

das terras onde vivem, violentamente, por grupos armados (em geral paramilitares ou 

narcotraficantes), é uma questão central na Colômbia. 
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Los diez días que estremecieron al mundo é uma “adaptação” (distante) do relato de 

John Reed (2010) sobre a Revolução Russa de 1917 (em português: Dez dias que abalaram o 

mundo). A peculiaridade dessa montagem do La Candelaria é que os personagens não são 

simplesmente os soldados, camponeses, trabalhadores ou dirigentes da Revolução Russa 

fazendo a Revolução Russa; mas atores de uma companhia de teatro colombiana tentando 

contar essa história. Eles disputam com o diretor do grupo a versão da história que a peça 

contaria, assim como disputou o povo russo com o governo provisório, ou os bolcheviques com 

os mencheviques, os rumos da revolução, ou, o mais importante: como disputam maiorias e 

minorias os rumos da própria história, em meio a relações de poder pré-estabelecidas, com a 

diferença de que neste caso as maiorias tiveram vez. García diz que a peça trata da “tomada do 

poder por uma coletividade organizada sobre os interesses individuais, que posteriormente se 

definiu como a ordem imposta por uma minoria destroçada pela desordem imposta por uma 

maioria em benefício da maioria e que finalmente se concretizou simplesmente: na revolução” 

(1988, p. 26). No fundo, a peça aborda o mundo do trabalho (urbano e em arte, mas não só), 

aproximando o fato histórico da perspectiva dos trabalhadores de hoje. 

Historia de una bala de plata (História de uma bala de prata, em tradução livre) traz à 

tona o neocolonialismo americano sobre os povos caribenhos, tratando de inversão de capitais 

nos países latinos, de falsas independências e de processos de luta popular em meio a jogos de 

poder, até a arquitetura de repúblicas e ditaduras. O TEC faz uma releitura do que significou a 

independência do Haiti, conquistada pelos escravizados da ilha em 1804, dialogando com outras 

obras – como O reino deste mundo, de Alejo Carpentier (1997[1949]), e A tempestade, de 

Shakespeare (2014[1611]). O reinado de Henri Cristophe no Haiti já havia sido abordado numa 

narrativa mais histórica e menos ficcional em outra peça da companhia, A tragédia do rei 

Cristophe (de 1961, que ganhou o Prêmio Unesco em 1962). Trata do mito do negro 

transformado em imperador, de uma primeira grande vitória dos explorados deste continente, da 

resistência quilombola, que, infelizmente, acabou se convertendo em mecanismo à serviço do 

imperialismo no Caribe. Buenaventura, que se inspira na história sem retratar um lugar 

específico, ou personagens reais objetivamente, coloca que: “o que queremos mostrar é uma 

seleção e um esclarecimento das contradições do contexto, da complexidade de níveis que se 

sobrepõem” (2013, p. 112; tradução da autora). Níveis estes que misturam passado e presente, 

que se dirigem ao que vivemos ainda hoje. Também nesta obra se destaca a questão da terra, da 

propriedade desse meio de produção tão caro às ex-colônias. Na última cena, quando os 

atores/personagens falam com o público, a “velha negra” menciona o mote da peça: “Nossa 

história do Caribe, que ninguém contou!” (id., ibid., p. 95). 

A história que ninguém conta – que não é a daqueles que “saíram vitoriosos” 

(BENJAMIN, 2012, l. 3162), mas a tentativa de registrar a voz de quem não têm voz nos livros 

de história, dos esquecidos, dos vencidos – está presente nessas três obras do início ao fim. 
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Trata-se de uma matéria prima comum: uma “instância presente ‘carregada’ de futuro” 

(BUENAVENTURA, 2013, p. 111; tradução da autora). São obras de memória e testemunho, de 

ficção que não é ficção. São de inquietação quanto à realidade tangível, presente e 

transformável. Como, então, transformar por meio da arte aquilo que é transformável? Nos 

termos de Brecht, para suportar a realidade é preciso compreendê-la como realidade histórica, 

apreendida no habitual e impensado, sempre capaz de “alterar-se ou de melhorar, em todo caso, 

de se metamorfosear” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 207). O que atravessa todas essas obras é a 

forma artística de elaborar seu conteúdo político e, mais além, a maneira como “tomam a 

palavra da história”, para darem ao passado uma fisionomia adequada (e também ao presente), 

tomando posição. Afinal, “para saber é preciso saber o que se quer”, e é preciso tomar posição, 

que “é desejar, é exigir algo, é situar-se no presente e visar um futuro. Contudo, tudo isso só 

existe sobre o fundo de uma temporalidade que nos precede, que nos engloba, chamando por 

nossa memória até em nossas tentativas de esquecimento, de ruptura, de novidade absoluta” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 16).  

Num só movimento, essa dramaturgia resulta num processo de desconstrução ampla da 

narrativa tradicional – literária, teatral e histórica. Em suas teses Sobre o conceito de História, 

Walter Benjamin (2012) enterra definitivamente a ideia de que a História, oficial, possa ser 

verdadeira, justa ou, mais absurdo ainda, imparcial. A História que conhecemos é aquela 

contada pelos “vencedores”. É uma história linear, na qual uma coisa ocorre após a outra, 

justapondo fatos acabados que envolvem heróis e conquistas de modo geral positivas, que 

levariam a humanidade sempre para a frente, fazendo o mundo evoluir e a sociedade progredir. 

Essa história é duplamente violenta com aqueles que, vencidos, não puderam contá-la, nem 

contestá-la. É uma história reduzida de sua complexidade e contradições, de silenciamento de 

seus personagens, de exclusão das suas existências, que tripudia de suas lutas e feitos. E é ainda 

mentirosa perante aqueles que hoje tentam entender o mundo olhando para trás, ou, melhor 

dizendo, entender a sua própria história – presente.  

Na contramão dessa História linear, simples e resolvida, a não linearidade – como 

estrutura – marca a narrativa polítizada. Diversas vozes de não heróis aparecem para compor a 

história. No teatro épico de Brecht, a coisa é contada coletivamente por meio das ideias e das 

ações das personagens, por meio de suas escolhas e, especialmente, em sua transformação, em 

sua existência coletiva, não apenas subjetiva. As personagens são contraditórias e complexas, 

em situações igualmente contraditórias e complexas, que lhes exigem tomar posição. Brecht 

(2005) diz que o teatro dramático representa o mundo tal como ele é, ou seja, paralisado como 

em fotografia; o teatro épico, por sua vez, expõe o mundo tal como ele se transforma. Numa 

compreensão, portanto, dialética da História, o dramaturgo coloca no palco personagens sujeitos 

e sujeitados, colocando em dúvida o que antes era certeza. 
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A narrativa não linear, em Brecht, como a do TEC e do La Candelaria, se constrói 

também quebrando a “quarta parede”. Há uma combinação de diferentes planos narrativos, de 

diferentes perspectivas e, sobretudo, um pé cravado fora da cena, no mundo. Porque derrubar a 

quarta parede é derrubar a ilusão que o drama pretendia assegurar: “creio que o mundo de hoje 

pode ser reproduzido, mesmo no teatro, mas somente se for concebido como um mundo 

suscetível de modificação” (BRECHT, 2005, p. 21). O desmascaramento do teatro é análogo ao 

desmascaramento da sociedade burguesa e capitalista, para “compreender as coisas de modo 

que nelas possamos intervir” (id., ibid., p. 147), revelando o segredo de que são transformáveis. 

Mesmo que um monte de artistas não atribua suas próprias descobertas cênicas a Brecht, mesmo que esse 

movimento de abertura poética do palco seja em grande parte inconsciente das suas origens brechtianas, 

garanto: é com Brecht que o palco é aberto, escancarado, fertilizado, preparado para a explosão da nova 

poesia cênica, para ser novo, amplo, vivo, rico de possibilidades, em suma, infinito (FREIRE-FILHO, 

2005, p. 12). 
Brecht vai além, defende um teatro em que o ator seja também criador, confia nele, faz 

dele “boneco e bonequeiro”, para usar as palavras de Freire-Filho. E, nesse sentido, Aderbal 

completa: “Este é o salto mortal que o teatro deve a Brecht” (FREIRE-FILHO, 2005, p. 16). É 

preciso ser a transformação para transformar. Daí o surgimento da criação coletiva como 

método, rompendo com a hierarquia diretor-ator, patrão-empregado. 

É contra a indiferença que se põe toda arte política; e um mecanismo fundamental 

desenvolvido por Brecht para que a arte política seja transformadora foi, seguramente, o 

distanciamento, ou estranhamento, coisa que o La Candelaria e o TEC souberam bem colocar 

em prática, à sua maneira. O resultado é uma forma peculiar de representação da realidade, 

combinada com altos níveis de imaginação literária, que nunca deixa o leitor/espectador 

indiferente. Os detalhes mais íntimos, as questões mais privadas, se ligam ao infinito 

emaranhado de relações complexas que expõem e problematizam o mundo “tal como este se 

transforma”. 

Um mundo transformável, e uma realidade de relações sociais em que o destino e o inexorável foram 

substituídos pelas possibilidades de mudança que o homem pode fazer. [...] Este era precisamente o 

ensinamento mais importante que havíamos podido desenvolver, com um método de criação a partir das 

reflexões de Brecht, sobre a arte da representação teatral. Encontramos ou descobrimos nossa própria 

leitura e aplicação do efeito de distanciamento que tanto tirava o sono dos seguidores teóricos de Brecht 

(GARCÍA, 2002, p.144-5; tradução da autora). 
Narrativa literária e narrativa da história se cruzam. Completando o raciocínio de Jean 

Pierre Faye, mencionado anteriormente, “uma crítica da história só pode ser exercida contando 

como a história se produz ao narrar-se” (FAYE, ibid.). Assim, “a cena teatral deixa de ser um 

reflexo da realidade e passa a ser objeto de investigação sobre a realidade” (CARBONARI, 

2006, p. 102; destaque original), para transformá-la. 

O que chama a atenção é que as relações de trabalho, a questão da terra e o racismo são 

temáticas recorrentes no teatro político latino-americano. Saltam aos olhos os traços do 

colonialismo e das reações decolonialistas, assim como o entruncamento entre as questões de 

ordem econômica (financiamento de montagens e grupos) e de ordem artística (formação de 

atores, opções e pesquisa estética). Diversas formas de violência de estado e autoritarismo são 
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abordadas, visto que, da dominação colonial às ditaduras, chegando aos estados de exceção de 

hoje, essa estrutura de manutenção do poder não perdeu lugar. 

A questão de gênero aparece mais timidamente, o que não é de se estranhar num 

contexto de predominância masculina nos espaços decisórios, inclusive na condução 

dramatúrgica e na direção dos grupos de teatro. Nenhuma mulher autora ou diretora de peças foi 

citada aqui, mas vale dizer que elas existem com muita força nesses grupos. Atualmente, o TEC 

é dirigido por Jacqueline Vidal, e o La Candelaria por Patricia Ariza. O grupo brasileiro Ói Nóis 

Aqui Traveis vem aprofundando a temática em trabalhos mais recentes, como Kassandra in 

process, Viúvas: performance sobre ausência e Medeia vozes (todos dos anos 2000). Vale 

observar também o peruano Yuyachkani, fundado em 1971, igualmente ainda em atividade (cf. 

HAAS, 2017).  

Não são, portanto, os dramas familiares, psicológicos, de destinos heroicos ou 

sofrimentos de amor que envolvem essas personagens latino-americanas. São suas lutas. 
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Resumo: O presente texto tem por finalidade propor uma leitura da Antologia poética de Vinicius de 

Moraes, destacando a permanência, em sua poesia, de um sentimento de devoção pela linguagem poética. 

A despeito das palavras do próprio Vinicius, no sentido de dividir a sua obra em duas fases distintas e 

antagônicas, os poemas reunidos na Antologia  sugerem que essa segmentação pode ser revista, sobretudo 

quando se nota que, de ponta a ponta, a sua poética expressa a mesma crença na poesia como meio de 

ascese ao absoluto. 

Palavras-chave: poesia moderna; antologia; Vinicius de Moraes. 

 

Abstract: The following article aims at reading Vinicius de Moraes’ Antologia poética while marking the 

endurance, in his poetry, of a devotional feeling towards poetic language. In spite of Vinicius’ own 

words, which divided his work in two distinct and antagonistic phases, the poems gathered in Antologia 

suggest that this segmentation can be questioned, insofar as this same belief in poetry as a means of rising 

to the absolute  is expressed all along his poetic work. 

Keywords: modern poetry; anthology; Vinicius de Moraes. 

 

 

Não são poucas as obras que, com a evolução do tempo e do gostos, passaram a ser 

preteridas por seus autores. “Não há tentação mais pungente, mais íntima ou mais frutífera, 

talvez, do que a de negar a si mesmo”, observou Paul Valéry, em nota à segunda edição de 

Introduction à la méthode de Léonard de Vinci , que ele publicara pela primeira vez aos vinte e 

quatro anos. Como o poeta francês, muitos outros que cederam a esse impulso de reler os 

próprios textos, “sem sombra de ternura e sem paternidade”, com frequência, chegaram à 

conclusão de que não deveriam tê-los escrito, pelo menos não de uma certa maneira (VALÉRY, 

1919, p.9-10)
36

.  

Se essa rejeição a um determinado texto é comum a muitos escritores, cada um deles 

encontra um modo específico de lidar com esse sentimento. Mais do que em outros momentos, 

é no trabalho de organização da própria obra que as encruzilhadas se apresentam aos escritores. 

                                                 
36

 Essas palavras, reproduzidas aqui em uma tradução literal de Paul Valéry,  estão na nota de abertura ao 

estudo sobre Leonardo da Vinci: “Il n'est pas de tentation plus cuisante, ni plus intime, ni de plus féconde, 

peut-être, que celle du reniement de soi-même (...) Relire, donc, relire après l'oubli, — se relire, sans 

ombre de tendresse, sans paternité; avec froideur et acuité critique, et dans une attente terriblement 

créatrice de ridicule et de mépris, l'air étranger, l'œil destructeur, — c'est refaire, ou pressentir que l'on 

referait, bien diffé- remment, son travail”. 
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Sobretudo quando se propõem a reunir em uma mesma antologia boa parte de sua produção, os 

autores têm de decidir, inevitavelmente, o que deve ou não ser preservado.  

Embora muitos nomes da moderna poesia brasileira tenham sido pouco 

condescendentes com os seus primeiros livros, nem todos eles reagiram da mesma maneira a 

essa autocrítica. Cecília Meireles, por exemplo, ao organizar a sua Obra poética (Aguilar, 1958) 

e a sua Antologia poética (Editora do Autor, 1963) excluiu todos os livros que lançara antes de 

Viagem (Ocidente, 1939). Sobre essa exclusão, Leila V. B. Gouvêa afirma que isso “se deu pelo 

fato [de Cecília] não considerar a primeira [produção] como parte da identidade poética e 

estilística alcançada na maturidade” (GOUVEA, 2008, p. 26). Segundo essa leitura, Cecília faria 

parte de uma linhagem de poetas para quais a uniformidade seria um valor a ser cultivado e 

desenvolvido ao longo da obra, de modo que a realização de uma poética coerente consigo 

mesma, sem guinadas ou conversões, importaria para o aprofundamento em torno de questões e 

procedimentos fundamentais.  

Mário de Andrade também foi outro poeta moderno que, na maturidade, não poupou 

críticas ao seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, que ele publicou em 

1917 com o pseudônimo de Mário Sobral. Contudo, diferentemente de Cecília, Mário teve 

interesse em registrar os momentos distintos – e às vezes contraditórios – da própria obra. 

Mesmo concordando com Manuel Bandeira, que considerava o livro “ruim esquisito”, Mário 

decidiu preservá-lo com a publicação da Obra imatura, a qual integrava o extenso projeto 

editorial das Obras completas de Mário de Andrade, que a Livraria Martins começou a publicar 

a partir de 1944. Apesar de fazer parte da coleção, prevista para ser lançada em dezenove 

volumes, esses escritos iniciais só foram publicados postumamente, devido à morte prematura 

do poeta em 1945. Contudo, Mário, mesmo fazendo objeções ao livro, nunca quis livrar-se dele:  

Não renego nem devo renegar esse livro, apesar do seu ‘ruim esquisito’. Porque é extraordinariamente 

representativo justamente do que eu acho que deve ser o artista: “o homem que, por intermédio da obra-de-

arte e da beleza, participa da realidade da vida e busca dar definição de tudo”, como diz o cantador 

nordestino. Ora, esse ideal do artista não-conformista, que propõe uma vida melhor, surgia 

inesperadamente, e confesso que inconscientemente ainda, no fato de eu resolver de supetão publicar esse 

livrinho de versos pacíficos, tendo uma porção de outros, mais belos, mais “estéticos” e muito mais 

gratuitos (ANDRADE, 1983, p. 112). 

Para Mário, portanto, esse livro “ruim” testemunhava a seu favor, porque mostrava seu 

compromisso “pacifista” quando o mundo passava pela Primeira Guerra: aquele “livrinho”, 

segundo ele, evidenciava a sua imagem de “artista não-conformista”, ligado à realidade da vida.  

De igual modo, Vinicius de Moraes fez, a seu tempo, críticas aos primeiros livros de 

poesia, O caminho para a distância e Forma e exegese, publicados na primeira metade da 

década de 1930. Em carta escrita a Manuel Bandeira, em janeiro de 1948, Vinicius  afirmava: 

“Positivamente, não consigo nem olhar mais para Forma e exegese” (MORAES, 1948). Esse 
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título, que Vinicius mais tarde diria ser “pedante pacas”
37

, aparece, por vezes, na epistolografia 

com Bandeira, como uma palavra composta, de sentido depreciativo. Quando queria demonstrar 

desagrado por algum poema ou texto seu, Vinicius escrevia: “cheira muito a formaeexegese 

(sic)” (MORAES, 1949). Mas diferentemente de Cecília, Vinicius não excluiu por completo 

essa obra inicial da sua Antologia poética, cuja primeira edição vem à luz em 1954, pela Editora 

A Noite. Nem tampouco, nesta coletânea, Vinicius republicou integralmente os primeiros livros, 

como fez Mário de Andrade. Ao contrário, das duas primeiras obras, apenas 15 textos foram 

aproveitados – quatorze de Forma e exegese e somente um de O caminho para distância. Na 

verdade, a Antologia de Vinicius foi formada, em sua maior parte, por poemas dos últimos 

livros e de outros inéditos até então, escritos na década de 1940.   

Essa prevalência dos últimos poemas em detrimento da obra inicial evidencia o trabalho 

do poeta no sentido de indicar qual parte de sua produção deveria merecer mais atenção do 

leitor, o que nos leva à imagem de um poeta construindo a própria imagem, exercendo um papel 

decisório, distinguindo entre muitos textos os mais relevantes. Esse papel, aliás, não é estranho 

aos escritores em geral: a organização de um livro frequentemente implica a exclusão de textos/ 

trechos considerados insuficientes pelo autor, processo que pode se tornar mais rígido quando se 

confecciona uma coletânea com os pontos altos de uma determinada produção literária. 

Quero, contudo, chamar atenção para a especificidade da organização desta Antologia. 

Não se trata apenas de uma reunião de poemas selecionados de livros anteriores. Tem-se, na 

verdade, um novo (!) livro de poesia, com um arranjo diferente de todos os outros que publicara 

até então, que reunia, em um mesmo volume, textos éditos e inéditos. Sobretudo, essa foi 

produzida para atingir um fim específico: fornecer uma chave de leitura para se interpretar a 

trajetória literária do autor. Ou por outra: na Antologia poética, para além de publicar poemas 

éditos e inéditos, Vinicius oferecia ao leitor um livro que, ao superar a condição de mera 

coletânea, apresentava uma forma específica, marcada pela interpretação que o poeta fazia da 

própria obra – ainda que seja preciso reconhecer que essa chave de leitura não quer dizer um 

fechamento para outras possibilidades interpretativas.  

Chama a atenção a inserção no livro uma “Advertência” na qual Vinicius expõe os 

critérios que fundamentaram a sua seleção. Nesse paratexto editorial, ele propõe a divisão da 

sua poesia “em dois momentos distintos”, estabelecendo inclusive os marcos de cada uma delas: 

“a primeira, transcendental, frequentemente mística, resultante de sua fase cristã, termina com o 

poema ‘Ariana, a mulher’” e a “segunda, que abre com o poema ‘O falso mendigo’, (...) escrito 
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 Depoimento em áudio, reproduzido no documentário VINICIUS. Direção de Miguel Faria Jr. Rio de 

Janeiro: Paramount Pictures, 2006 (124 min.). 
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em oposição ao transcendentalismo anterior, [é marcada pelos] movimentos de aproximação do 

mundo material, com a difícil mas consistente repulsa ao idealismo dos primeiros anos”. Outros 

momentos que com mais dificuldade se adaptam a essa bipartição são postos como 

“intermédio”, apenas confirmando a proposta. Ao ver sua obra orientada por esse caminhar de 

uma fase em direção a outra, Vinicius explica que, na organização da Antologia, 

impôs-se o critério cronológico para uma impressão verídica do que foi a luta mantida pelo Autor contra si 

mesmo no sentido de uma libertação, hoje alcançada, dos preconceitos e enjoamentos de sua classe e do seu 

meio, os quais tanto, e tão inutilmente, lhe angustiaram a formação.(MORAES, 1954, p.5-6). 

O trecho transcrito acima elucida o que venho comentando até aqui. Nesta 

“Advertência”, o poeta fazia uma avaliação da obra que produzira até então e concluía que a 

evolução já está “alcançada”, que o caminho de sua poesia não deixava dúvidas quanto ao 

abandono do sublime – aqui reduzido à categoria de “preconceitos e enjoamentos” classistas – 

em favor de uma aproximação com o cotidiano – figurada como uma “libertação”.  

Aí está, pois, o fulcro de muitas leituras que depois seriam feitas sobre a poesia de 

Vinicius: enquadrar os poemas nessas duas fases, usando, por vezes, a teleologia para explicar 

as mudanças dentro dessa poética. Tudo se passa como essa primeira fase tivesse sido 

completamente superada e como se pudéssemos encontrar, na segunda, um novo Vinicius, 

“liberto” do substrato ideológico presente na poesia imatura. Todavia, se o poeta não deixa de 

ter razão ao indicar que na Antologia o leitor encontra delineada uma dualidade, creio que, neste 

livro, se podem notar, por outro lado, os momentos em que os poemas nem sempre se ajustam à 

narrativa formulada por Vinicius sobre sua própria trajetória. Ou seja, mais do que mostrar os 

antagonismos em relação a dois momentos da sua poética, os poemas reunidos na Antologia 

permitem que se observe a permanência de uma certa concepção de poesia da qual Vinicius 

nunca se afastou totalmente.   

Falo da figuração da poesia como uma espécie de destino, ao qual o poeta está fadado. 

Não é sem motivo que, na “Advertência”, Vinicius vê uma conexão entre a “luta mantida pelo 

Autor contra si mesmo” e as transformações da sua poesia. Vida e poesia aparecem como que 

indissociáveis, como se os movimentos espirituais de uma determinassem diretamente a 

trajetória da outra. Por isso, a Poesia é designada muitas vezes com inicial maiúscula, ora 

personificada, ora transformada em uma espécie de força que à qual o poeta está subjugado: 

Mas tu, Poesia 

Tu desgraçadamente Poesia 

Tu que me afogaste em desespero e me salvaste 

(“Elegia quase uma ode”. Op. cit., p. 67) 
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Assim, não é estranho que muitos poemas se dediquem à representação do poeta, com 

frequência definido por meio de apostos que buscam predicá-lo como um ser excepcional, que 

padece com o espetáculo do mundo, a qual pode estar numa cena do cotidiano carioca, como a 

passagem de garotas de bicicleta a caminho do mar: 

No vosso rastro persiste 

O mesmo eterno poeta 

Poeta -  essa coisa triste   

escravizada à beleza 

(“Balada das meninas de bicicleta”. Op. cit., p. 172) 

Ou a sensação do vento que lhe toca a face: 

(...)eu mesmo 

pequeno ser imóvel a quem foi dado o desespero 

vendo passar a imensa noite que traz o vento no seu seio 

(“O escravo”. Op. cit., p. 28) 

Ou a angústia diante das injustiças e misérias sociais como a guerra e a fome:  

Pesa-me sobre a cabeça o tampo da eternidade e as poderosas 

Forças da tragédia abatem-se sobre mim, e me impelem para a treva. 

(“Mensagem à poesia”. Op. cit., p. 191) 

Embora se costume ver dois Vinicius, um cristão e um mundano, creio que se possa, vê-

lo, sobretudo, como um pagão. Isso porque Vinicius é, na poesia brasileira do início do século 

XX, um dos principais propagadores desse culto que Robert Graves identificou, em sua 

gramática do mito poético, como sendo a função primordial da poesia: 

a linguagem do mito poético difundida na Antiguidade, pelo Mediterrâneo e pelo Norte da Europa, era uma 

linguagem mágica vinculada a cerimônias religiosas populares em honra à deusa-lua ou Musa, algumas das 

quais datavam da Idade da Pedra, a qual permanece como linguagem verdadeira da poesia (GRAVES, 

2003, p. 12). 
É provável que, em grande medida, o poder de sedução dessa Deusa tenha alcançado 

Vinicius ainda em sua infância, vivida entre uma Ilha do Governador ainda pouco habitada e o 

bairro da Gávea, cercado pela densa mata da Floresta da Tijuca. Ali, nesses lugares de um Rio 

de Janeiro cuja natureza ainda não fora devastada em nome do progresso e do caos, Vinicius, 

com frequência, ouvia os tios e parentes músicos, que o colocavam em contato com a tradição 

popular das serestas e das modinhas, a qual será fundamental, anos depois, não só para a sua 
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formação de letrista, mas também para a sua poesia
38

. A memória dessas noites de culto à Deusa 

reaparece, seguramente, na máxima viniciana, segundo a qual “o bom samba é uma forma de 

oração” (MORAES, 2004, p. 1339).  

O que Robert Graves, outro poeta, propõe é uma identificação da linguagem poética 

com uma reverência ancestral às forças da natureza, a qual foi abandonada por uma consciência 

tecnicista que supõe ter subjugado as inúmeras faces da deusa, quando, por exemplo, explica 

que a lua é um satélite da Terra. Em outro sentido, a tese do belo livro de Graves é, em si 

mesma, uma homenagem à divindade feminina, que ele busca entronizar novamente, na medida 

em que a apresenta como sendo a fonte originária da verdadeira poesia. O poeta londrino e o 

poeta carioca compartilham a mesma devoção, visto que, para ambos, fazer poesia é retornar a 

essa linguagem invocatória, cuja justificação está numa experiência de fundo religioso que 

presta homenagens à Amada.  

É nesse sentido que Graves fala de um Tema Único, infinitamente variável, do qual o 

verdadeiro poeta não pode fugir, sob o risco de cometer uma idolatria, isto é, tomar como 

sagrado outro elemento – a eloquência, por exemplo – que não a Deusa: 

Qual a função da poesia hoje? A sua função é a invocação religiosa da Musa; o seu uso é a experiência de 

uma mistura de exaltação e horror que a presença dela excita. Mas, “hoje”? A função e o uso permanecem 

os mesmos, apenas sua aplicação se alterou. Outrora esta fora um alerta ao homem de que ele nasceu, por 

obediência aos desejos da dona da casa;  atualmente, trata-se de um lembrete de que desprezou o aviso e 

virou a casa de cabeça para baixo por meio de voluntariosas experiências na filosofia, na ciência e na 

indústria, acarretando ruína para si e para sua família. O termo “hoje” significa uma civilização na qual os 

principais símbolos da poesia estão desonrados. Nela, a serpente, o leão e a águia pertencem ao circo; o 

touro, o salmão e o javali, à fábrica de enlatados; os cavalos de corrida e os galgos, às pistas de apostas; as 

árvores sagradas às serrarias (GRAVES, 2003, p. 17). 
Creio que esse trecho explicita o sentimento de devoção – repleto de saudosismo e de 

ironia – que move a argumentação de Graves. Ele requisita a permanência, a despeito das 

transformações circunstanciais, de uma mesma função para a poesia que nos ajuda a entender 

melhor o que se passa na obra de Vinicius de Moraes. Apesar de ter explorado diversas formas 

poéticas e de ter, inclusive, transitado por vários gêneros textuais, Vinicius preservou a crença 

nessa função invocatória da linguagem poética, mesmo nos momentos em que mais se 

aproximou do prosaísmo. Sem dúvida, ao longo de sua obra, os artifícios que emprega para dar 

forma a essa “linguagem mágica” serão significativamente alterados. Nos primeiros livros, o 

poeta parece querer alcançar essa linguagem à força, pela brutalidade de longos versos, repletos 

de símbolos recolhidos ora do imaginário cristão-católico, ora da poesia francesa oitocentista 
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 Na monumental série radiofônica “Vinicius, poesia, música e paixão”, escrita por João Máximo para a 

Rádio Cultura, há um episódio justamente sobre “O poeta e a lua”. Nesta seção da longa e cuidadosa 

série, Máximo analisa detidamente a importância da tradição seresteira nas canções de Vinicius. Além 

disso, se destaca como ele incentivou vários de seus parceiros como Toquinho, Tom Jobim, Baden 

Powell a fazer canções em homenagem à lua. Disponível em: 

<http://radiobatuta.com.br/documentario/vinicius-poesia-musica-e-paixao/>. Acesso em: 27 jul. 2018.  
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com que dialoga nas várias epígrafes que transcreve nos poemas de O caminho para a distância 

e de Forma e exegese. Com o passar dos anos, Vinicius alarga seu repertório de símbolos e, por 

meio de uma aproximação das estruturas musicais do soneto e da balada, parece fazer da poesia 

um discurso naturalmente encantatório. 

Mesmo quando se politiza, mesmo quando o poeta se volta para a exposição quase 

direta do processo social, ainda assim, Vinicius permanece solidário a essa crença no poder 

encantatório da poesia. É o que se observa em um dos seus poemas mais conhecidos, “O 

operário em construção”. O esclarecimento do trabalhador em relação a sua própria dominação 

dentro da ordem capitalista é resultado, sobretudo, de um encontro com a própria poesia: 

Foi dentro da compreensão 

Desse instante solitário 

Que, tal sua construção 

Cresceu também o operário 

Cresceu em alto e profundo 

Em largo e no coração 

E como tudo que cresce 

Ele não cresceu em vão.  

Pois além do que sabia 

– Exercer a sua profissão – 

O operário adquiriu 

Uma nova dimensão: 

A dimensão da poesia. 

(“O operário em construção”. MORAES, 1960, p. 307) 
O que ocorre nessa estrofe é algo a mais do que uma movimentação no plano das 

camadas sociais. Isso porque, a compreensão do operário é mais do que a aquisição de uma 

consciência de classe. A repetição do verbo “cresceu” mostra o interesse desse poeta pelas 

coisas do alto. A despeito de todas as mudanças por que passou, apesar inclusive da afirmação 

de Vinicius no sentido de dividir a sua poesia em duas fases, é possível sugerir que sua poesia 

permaneceu fiel à crença na linguagem poética como meio de ascese e de conhecimento do 

mundo.  Seu imaginário poético se recusou a destronar a Musa, como se sua obra expressasse, 

de ponta a ponta, uma mesma reivindicação: que não nos sejam roubados esses “instantes 

solitários” em que a lua e o tempo podem ser contemplados.  
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Resumo: O presente artigo traz uma leitura do romance O punho e a renda (2010), de Edgard Telles 

Ribeiro, à luz da concepção de “medalhão”, desenvolvida em conto homônimo de Machado de Assis, e 

do traço distintivo de “cordialidade”, discutido por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. O 

trabalho centra-se sobre a construção do personagem Max, de Ribeiro, cujo caráter deturpado alinha-se às 

figuras do medalhão e do homem cordial de que tratam Machado e Holanda, respectivamente. Diplomata, 

Max durante a ditadura empresarial-militar brasileira agiu de maneira torpe e vil nos bastidores da 

política brasileira, sempre esquivando-se pelo cinismo, dissimulação e dubiedade no discurso. Ao final do 

texto, estabelece-se relação direta ao instável contexto político brasileiro contemporâneo em diálogo com 

a construção histórico-social de mais de 500 anos de subalternidade a uma elite assentada em seus 

privilégios. 

Palavras-chave: Edgard Telles Ribeiro; Ficção brasileira contemporânea; Machado de Assis; O punho e 

a renda; Sérgio Buarque de Holanda. 

 

Abstract: The present paper brings a lecture of Edgard Telles Ribeiro’s novel O punho e a renda (2010), 

in the light of the "medallion" concept, developed by Machado de Assis' homonym tale, and the 

distinctive feature of "cordiality", discussed by Sérgio Buarque de Holanda in Raízes do Brasil. The work 

focuses on the construction of Ribeiro’s character Max, whose misrepresented personality aligns with the 

figures of the medallion and cordial man that Machado and Holanda discussed about, respectively. 

Diplomat, during the Brazilian business-military dictatorship Max acted in a clumsy and vile way behind 

the scenes of Brazilian politics, always avoiding cynicism, dissimulation and dubiety in speech. At the 

end of the text, a direct relation is established to the unstable contemporary Brazilian political context 

dialoguing with the historical-social construction of more than 500 years of subordination to an elite 

based on its privileges. 

Keywords: Contemporary brazilian fiction; Edgard Telles Ribeiro; Machado de Assis; O punho e a 

renda; Sérgio Buarque de Holanda. 
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Triste Bahia! Ó quão dessemelhante  

estás e estou do nosso antigo estado! 

Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado. 

Rica te vi eu já, tu a mi abundante. 

 

A ti trocou-te a máquina mercante,  

Que em tua larga barra tem entrado,  

A mim foi-me trocando, e tem trocado,  

Tanto negócio e tanto negociante. 

 

Gregório de Mattos 

 

 O leitor tem diante de si um ensaio de longo processo de maturação. Sua primeira 

versão foi apresentada no formato de comunicação em setembro de 2016, durante o VII 

Encontro do Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, promovido pelo Setor de Literatura 

Brasileira da UFRJ. Naquele momento, vivíamos todas e todos os então recentes abalos 

provocados pelo golpe civil que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff e 

empossou seu vice, Michel Temer, na cadeira da presidência. Apoiado pela elite brasileira, 

pelos setores industriais e pela mídia tendenciosa, o novo programa de governo em nada se 

alinhava à plataforma pela qual a chapa Dilma-Temer havia sido eleita. Em lugar da política de 

conciliação de classes empreitada pelo Partido dos Trabalhadores, vimos iniciar-se grande 

processo de recessão na economia e nos direitos sociais com o congelamento do investimento 

de verbas públicas para saúde e educação por vinte anos pela Emenda Constitucional 95, bem 

como a tomada de medidas privatistas, como a exploração do pré-sal por empresas estrangeiras, 

e uma série de políticas nas esferas trabalhista, previdenciária e educacional. Essas ações 

atacaram diretamente a classe trabalhadora e acirraram ainda mais as desigualdades sociais que 

marcam a constituição identitária de um país cujas origens se assentam sobre a exploração do 

trabalho de base escravista, sistema que foi apenas oficialmente findo no final do século XIX
39

. 

Minha comunicação iniciava, naquele momento, aos brados de “Fora Temer!”, e 

conclamava às “Diretas Já!” em consonância com a expectativa que vivemos durante o final de 

2016 e o início de 2017 pela série de atos e manifestações que pediam a cassação do mandato 

do presidente ilegítimo frente aos escândalos de corrupção que envolviam seu nome, tendo sido 

o primeiro chefe de governo brasileiro a responder a um processo de acusação penal por crime 

                                                 
39

 Segundo cálculos da Comissão Pastoral da Terra, ainda no início do século XXI no Brasil, 25.000 

pessoas, a maioria homens semianalfabetos, entre 25 e 40 anos de idade, trabalham em condições 

subumanas, sem acesso a água potável, alojamento, salário e com o cerceamento à liberdade. Para mais, 

acessar: <http://reporterbrasil.org.br/2006/09/escravos-do-seculo-xxi/>. Considerem-se, ainda, as 

condições precárias de trabalho em que milhares de trabalhadores terceirizados vivem na atualidade. Para 

mais, acessar: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/17/nao-pense-em-crise-trabalhe-

capitalismo-e-trabalho-escravo-no-seculo-xxi/>. 

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/17/nao-pense-em-crise-trabalhe-capitalismo-e-trabalho-escravo-no-seculo-xxi/
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/17/nao-pense-em-crise-trabalhe-capitalismo-e-trabalho-escravo-no-seculo-xxi/
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de corrupção passiva
40

. Nesse período, retomei o texto inicial e o adaptei para uma possível 

publicação na Revista A!, carregando-o, ainda, do espírito inflamado por justiça e democracia 

em conformidade com toda a mobilização nacional na esperança de que tivéssemos novas 

eleições ainda em 2017 para a presidência nacional. O artigo, enviado para avaliação, ficou por 

um longo tempo engavetado, e veio, agora, novamente a ser revisitado para sua efetiva 

publicação.  

Toda essa apresentação justifica o tom com que essa versão definitiva agora se reveste, 

diferentemente das duas primeiras. Em junho de 2018, às vésperas do início da campanha à 

Presidência da República, o cenário político nacional tomou rumos que foram, aos poucos, 

abafando a verve esperançosa com que redigi a primeira leitura sobre O punho e a renda, de 

Edgard Telles Ribeiro, e talvez o coloque, agora, em maior consonância com o espírito da 

narrativa ficcional empregado pelo autor em seu romance. Os duros golpes que sofremos, como 

a absolvição de Michel Temer pelo Congresso Nacional, a intervenção militar no Estado do Rio 

de Janeiro, a prisão do ex-presidente Lula da Silva e o avanço do conservadorismo por 

significativa parcela da classe média em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro para presidente 

não me permitem mais chegar ao fim desse ensaio bradando “o anseio de que, até a publicação 

deste texto, já estejamos em meio a processo de eleições diretas, decretado o fim da era Temer e 

de sua corja draconiana”, como previa a redação original. Entretanto, sigo firme na crença de 

que é em momentos de tão graves crises políticas, econômicas e culturais como a que vivemos 

hoje que a arte, e especialmente a literatura, deva se fazer mais presente e necessária como 

nunca. 

 

*** 

 

Dado o exposto até aqui, não há como deixar de situar esse ensaio na esfera limiar que 

se coloca entre poética e política. Ao trazer como proposta uma leitura do romance O punho e a 

renda (2010), de Edgard Telles Ribeiro, à luz da “teoria do medalhão”, elaborada em conto 

homônimo de Machado de Assis (1882), e à luz do traço da cordialidade brasileira, dissertado 

por Sérgio Buarque de Holanda no clássico ensaio Raízes do Brasil (1936), necessariamente 

faço deste um ato político por excelência. Qual seja: trazer uma análise da expressão literária 

contemporânea brasileira em diálogo com uma tradição artística, histórica e cultural do Brasil 

que nos iluminam o contexto político-social em que vivemos na atualidade. Desse modo, ensejo 

refletir sobre algumas chaves de leitura que nos permitem tomar a produção de determinados 

autores contemporâneos enquanto “intérpretes do Brasil”, tais como já o foram Gilberto Freyre, 

                                                 
40

 Para mais, ver: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/26/politica/1498485882_380890.html>. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/26/politica/1498485882_380890.html
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Darcy Ribeiro, Mário de Andrade, entre tantos outros – isso sem deixarmos de mencionar, 

evidentemente, os próprios Machado de Assis e Sérgio Buarque de Holanda. 

Se o grito de “fora Temer!” já é por si só justificável em tempos difíceis para a 

sustentação dos pilares de nossa tão frágil democracia, escolher o romance de Edgard Telles 

Ribeiro para tocar a sugestão de leitura que aqui proponho potencializa sobremaneira o caráter 

político de minha ação. Afinal, o romance de Ribeiro pode por muitos ser lido como um texto 

de ficção que essencialmente congrega as esferas do político, do poético e, em certo nível – por 

que não? –, da ordem do profético. Não apenas por trazer como pano de fundo um outro golpe – 

o de 1964 e os anos tenebrosos que se seguiram durante o regime de nossa ditatura empresarial-

militar até 1985 –, mas por nos permitir analisar, por meio do discurso literário, o atual cenário 

político em que nos vemos encalacrados com a nitidez desconcertante de um espelho.  

Sirvo-me da alegoria do espelho – a qual também recorreu Machado de Assis – porque 

sinto que nela expresso de melhor maneira, durante minha primeira leitura do romance, a 

sensação paradoxal de estar frente a um e reconhecer, com indignada resignação na imagem que 

à minha frente se projeta, a nação em que hoje nos constituímos com base na construção bem 

sucedida (e irritante) do pérfido personagem Max, de O punho e a renda. Cínico, sonso, 

dissimulado e essencialmente dúbio, Max encarna o caráter enojado do que representa, hoje, a 

política do “nem contra, nem a favor, muito pelo contrário” tão praticada pela direita brasileira 

dita “de centro”. A mesma política que se observa em determinadas práticas cotidianas em nosso 

trabalho, nas filas de banco, nas postagens nas redes sociais. O não se comprometer com o 

outro, o “tirar o meu da reta”, o “não que eu tenha preconceito, mas...” são alguns exemplos de 

expressões da cordialidade brasileira e do “ser medalhão” que de maneira nua e crua vemos no 

decorrer da trama narrativa de O punho e a renda e nos fazem remeter a situações de nossa 

própria realidade diária. 

Para dar início à minha proposta de leitura, parto da estreita relação entre a ficção e a 

realidade que permeia o romance. Abrindo-o, uma nota de autor se inicia com a seguinte 

precaução ao leitor desavisado: “O presente livro é obra de ficção. Qualquer semelhança com 

pessoas vivas ou falecidas é mera coincidência” (RIBEIRO, 2010, p. 11). Para situarmo-nos 

nesse ponto, é importante salientar que O punho e a renda ambienta-se no complexo contexto 

da diplomacia brasileira em um largo e dramático período da história do Brasil, que se inicia nos 

anos que precederam o golpe de 1964, passando pelos chamados “anos de chumbo” do regime 

militar, pela redemocratização e encerrando-se no final da primeira década dos anos 2000, já no 

período do governo Lula. Embrenhando-se pelas veredas do gênero da escrita de autoficção, que 

recebe na literatura brasileira contemporânea nova roupagem, o autor protagoniza seu alter ego 

na conflituosa relação de admiração e desencanto com relação a Max no desenrolar do enredo, 

como declarara em entrevista a Godofredo de Oliveira Neto, em 2014 (Cf. RIBEIRO, 2015, p. 

214). 
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A escolha pela ficção – e não por uma autobiografia, um ensaio histórico, um tratado 

sociológico ou qualquer outro gênero – retoma a motivação inicial deste trabalho. Se é pela via 

do discurso literário que Edgard Telles Ribeiro traz à tona um olhar para aspectos de grande 

importância para a história, a política e a cultura brasileira é porque há, na literatura, um 

potencial instigante que nos confronta frente à já mencionada alegoria do espelho de maneira 

particular, experiência não propiciada por meio de outros discursos que não literários ou 

artísticos. É nesse sentido, portanto, que ainda na nota de abertura do romance lemos: “Sou 

daqueles que acredita que a ficção ainda é a melhor maneira de lidar com a realidade quando 

esta insiste em escapar continuamente do escrutínio geral” (RIBEIRO, 2010, p. 11). A propósito 

do tema, em entrevista chegou a declarar que 

Na verdade, a ficção é o melhor caminho até a verdade, porque, além de a realidade ser inacessível, o 

documentário não tem o mesmo impacto que uma narrativa ficcional. Com a ficção, você consegue criar 

situações que emocionam muito mais, por exemplo, que um respeitável catálogo de nomes e fotografias 

de vítimas. Se coloca os personagens em situações envolventes – de amor, angústia, medo... –, tem muito 

mais chances de tocar o leitor do que o fato dito real. Foi isso que tentei fazer e, assim, consegui inclusive 

botar para fora meus fantasmas. (RIBEIRO, 2015, pp. 214-215) 
Do mesmo modo, Machado de Assis fez sua escolha pela via da literatura ao trabalhar 

sua “teoria do medalhão”, traço de nossa brasilidade que perfeitamente contemplaria um tratado 

sócio-filosófico da maior riqueza. No conhecido conto em que pai indica ao filho o ofício de 

“medalhão” quando este completa 22 anos de idade, estamos diante da mais refinada ironia e 

crítica ao traço brasileiro da dissimulação e do cinismo, ressaltando-se alguns importantes 

conselhos para o sucesso de uma vida “pelo menos notável” (ASSIS, 2005, p. 86) na nossa 

sociedade. Em meio aos mais absurdos conselhos, entre os quais o de se fazer visto por livrarias 

para sugerir erudição aos que o veem, ou proferir discursos sobre metafísica em tribunas nas 

quais muito se fala, mas pouco se diz, um particularmente é de grande importância para esse 

estudo, e colocado pelo interlocutor-pai como “o principal”. Talvez seja o lema ideal à prática 

da diplomacia, em especial à realizada pela nossa durante o período em que se ambienta o 

romance de Ribeiro: “– Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o 

cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter 

absolutamente [...].” (ASSIS, 2005, p. 88) 

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a acepção de “medalhão” como aparece 

no conto de Machado está diretamente relacionada à definição de “indivíduo posto em posição 

de destaque, mas sem mérito para tal”. Contudo, a definição tem primeiramente origem na 

ourivesaria, como “pequena caixa, frequentemente circular, cunhada para celebrar algum 

acontecimento memorável”, e na arquitetura, “baixo-relevo ornamental, de forma oval ou 

redonda, que reproduz cabeça, brasões, alegorias etc.”. Posteriormente é que se derivou, por 

extensão, no sentido de “indivíduo importante; figura de projeção”. Resgatar sua origem 

etimológica pode nos ilustrar de maneira um pouco mais profunda sobre essa alcunha 

machadiana: do italiano “medaglia”, de acordo com o Dicionário Etimológico da Língua 
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Portuguesa de Antônio Geraldo da Cunha, teve sua origem derivada do latim, medialia,-is, 

equivalente a “meio dinheiro”, moeda de pouco valor. O medalhão, portanto, está relacionado 

ao pouco reconhecimento desde sua origem etimológica, vendendo-se por muito quando na 

verdade vale muito pouco ou quase nada. 

Essa perspectiva sobre o medalhão aparece em outro conhecido conto machadiano, em 

que se exploram as dissimuladas relações diplomáticas de uma classe média brasileira que não 

toma partido como modus operandi de fazer política para garantir seus próprios interesses na 

guinada à ascensão social. No conto “O diplomático”, publicado pela primeira vez em Várias 

histórias em 1896, Rangel diplomaticamente não se posiciona, seguindo sempre com o fluxo da 

maré. Homem de ambiciosas pretensões, sonha com a escalada em direção às classes mais 

abastadas de uma elite assentada na exploração de trabalho escravo por quase quatro séculos e 

detentora de posses e privilégios dos quais não abre mão sob nenhuma hipótese. Deseja alcançá-

la não pela força do trabalho, mas por um casamento de bons dotes, o que levou Raymundo 

Faoro a denominá-lo enquanto categoria social: “uma imensa legião dos Rangéis” que “vegeta” 

em nossa sociedade, cuja “ambição, enérgica, viril, obstinada, leva às montanhas, tanto pela 

escada da direita, como pela escada da esquerda. Não há, para embargar-lhe o passo, o bem e o 

mal; seu ofício é apenas subir e se manter nas alturas” (1974, pp. 8-9). Ambicionando o 

impossível sem contudo esforçar-se para tal, seu dilema é resumido pelo narrador machadiano 

na máxima “entre a espiga e a mão, há o tal muro do poeta” (ASSIS, 2007, p. 343). 

Esse não comprometimento com ideias, ideais e posicionamentos é a marca principal do 

personagem de Ribeiro, Max, dúbio já no nome – Marcílio Andrade Xavier –, que adota as três 

inicias para nomear a si mesmo o seu duplo-eu. De forma escusa, sempre sem se comprometer, 

Max, que fora leitor e debatedor de autores de esquerda durante toda a juventude, vai se 

corrompendo pelos bastidores da diplomacia brasileira em consonância com os objetivos do 

regime militar sem transparecer aos demais. Pelas práticas dissimuladas, alcança os postos mais 

altos da diplomacia ao longo de sua carreira sem que até a atualidade fosse descoberto por suas 

práticas ilícitas ou antiéticas. Enfim, Max soube, tal como bom medalhão e diplomático que é, 

“lançar mão de um regímen debilitante” (ASSIS, 2005, p. 89), sonso e dissimulado frente às 

situações em que lhe foram convenientes, sagaz e aproveitador diante das oportunidades de se 

safar sem ser notado. Nas palavras do narrador, “um craque” (RIBEIRO, 2010, p. 23): “Uma 

qualidade que raros diplomatas ou agentes de outras missões possuíam no mesmo nível: tinha 

jogo de cintura. Dependendo do interlocutor com quem conversasse, tanto podia oscilar para a 

esquerda quanto namorar a direita. Sempre com a mesma naturalidade.” (RIBEIRO, 2010, p. 

193; grifo do autor) 

Raymundo Faoro, em sua análise da obra de Machado de Assis, ao colocar lado a lado 

os contos “Teoria do medalhão” e “O diplomático”, elabora sua argumentação no sentido de ler 

os personagens inscritos na tradição da elite brasileira de corrupção do sistema público a seus 
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interesses particularistas, e para tanto cita a título de exemplo Maquiavel: “O sistema torna-se 

uma função da elite, tal como em outro moralista, Maquiavel [...]. A política e, em sentido lato, 

a luta social, sobretudo a luta pela ascensão social, desdobra-se num feixe de meios necessários 

para alcançar e manter o poder.” (1974, p. 8) Figura clássica na tradição política e econômica 

quando se refere à manutenção do status quo pelo controle do poder, Maquiavel está, não por 

acaso, citado em ambas as obras: “Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as 

proporções, a conversa desta noite vale O príncipe de Machiavelli” (ASSIS, 2005, p. 98), diz o 

pai a Janjão sobre a sua “Teoria” no conto machadiano. Já em O punho e a renda, lemos:  

Max tinha lido tudo, de Confúcio a Walter Benjamin, de Maquiavel a Hans Morghentau, de Proudhon a 

Arnold Toynbee, para não falar de Gramsci, Adorno, Max Weber ou Hannah Arendt. Sabia como poucos 

adaptar, simplificar e, sobretudo, manipular os subsídios que extraía ocasionalmente de cada um desses 

mestres. (RIBEIRO, 2010, p. 60) 
Ainda no campo de suas predileções leitoras, a dissimulação do personagem é 

evidenciada ainda com mais força no trecho abaixo: 

Nessa fase, Max incorporou Pascal e Saint-Simon ao acervo de suas leituras, talvez por uma necessidade 

de recuar no tempo e se preparar para as transições que ainda viriam. Teve, por outro lado, o cuidado de 

deslocar para as prateleiras superiores de suas estantes, tapando-as com fotografias e outras peças de 

decoração, as obras que devorava na juventude. (RIBEIRO, 2010, p. 59) 
E o próprio Machado de Assis, de quem me valho como chave de leitura para análise, 

não deixa de ser mencionado no romance: 

Meses depois, na sequência do golpe militar, o agora ex-Chanceler imaginou que poderia ser preso a 

qualquer momento. Horas após sua demissão, colocou em uma maleta de couro preto um pijama, uma 

muda de roupa e um livro de contos de Machado de Assis, além de alguns objetos de toalete e um par de 

chinelos. (RIBEIRO, 2010, p. 49) 
Se de fato há uma preocupação em desvelar uma realidade obscura de nossa história, 

por outro lado não é possível reduzir a obra ao dado puramente histórico. Antes, está em jogo 

uma questão de fundo filosófico: as redes que tecem a formação do caráter humano. “Não chega 

a ser complicado escrever a história de um país. Mais difícil, porém, é esboçar a de um homem” 

(RIBEIRO, 2010, p.15), afirma o narrador na abertura do primeiro capítulo. Não é à toa que o 

dado histórico é apenas pano de fundo para as grandes questões do livro: se de fato existe a 

intenção de um “engajamento” de fundo político, esse engajamento é sobre o político em seu 

sentido mais original e puro, o do homem da polis grega que vive o conflito de aprender a se 

relacionar de acordo com as práticas de interação social dentro da ética que rege a sociedade. 

Em nosso caso em especial, atente-se bem, ocorre que a ética que nos rege é da maior 

complexidade de análise. 

Um dos complexantes no esforço de se compreender a formação do Brasil 

contemporâneo deve-se, entre outros, à multiplicidade de ângulos que nos permite fazê-lo, seja 

pela via econômica, cultural, sociológica etc. e as inúmeras análises combinatórias que se 

podem extrair da livre associação entre essas variantes. Durante o final da década de 1920, com 

Paulo Prado, e mais especificamente nas décadas de 1930 e 1940, sobretudo com os ensaios de 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque e Caio Prado Jr., encontrar o traço definidor de nossa 

“identidade”, a dita “brasilidade”, foi o objetivo que direcionou muitos dos nossos maiores 
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historiadores, antropólogos e artistas em seus trabalhos, dentro de uma tradição cultural e 

artística que já havia encontrado solo fértil na segunda metade do século XIX e no início do 

século XX na literatura e nas artes visuais. É no esforço de ler o romance de Edgard Telles 

Ribeiro dentro e em diálogo com essa tradição que propomos, agora, dirigir nosso olhar para a 

relação da construção do romance em diálogo com o traço da cordialidade em Sérgio Buarque 

de Holanda associado à teoria machadiana do ofício de “medalhão”. 

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque volta-se para as relações sociais no período 

colonial brasileiro fundadoras de algumas das bases que configuram os traços de identidade que 

nos definem enquanto “brasileiros”. Sobre o traço da “cordialidade”, pontua que o sistema 

administrativo brasileiro e as relações de trabalho que compõem a força braçal desse sistema 

estão intimamente ligados a interesses particularistas sobrepondo-se a um interesse maior, de 

ordem social; trata-se de herança da forte tradição patriarcal brasileira, latifundiária e 

coronelista, que pelas relações de cordialidade – que não se confunde de modo algum com 

“boas maneiras ou civilidade” (Cf. HOLANDA, 2008, pp. 146-7) –, também entendida como 

uma polidez no trato e nas relações de interação social entre opressor e oprimido, levam a 

estabelecer falsa relação de intimidade, fazendo com que o que seja ordem, pareça pedido; com 

que dever pareça favor; com que privilégios pareçam direitos e com que direitos pareçam 

privilégios. A cordialidade está no centro da lógica do medalhão, nas relações de conveniência, 

no pensar o pensado, no redizer o já dito a um outro modo dando-lhe novas feições. Na lógica, 

prevalece o sentido de encontrar meios de colocar, pela desfaçatez cínica de parecer prestativo, 

a cobrança chantagista do privilégio particularista às custas do bem social. A alegoria de 

“máscara”, empregada por Holanda, equivale à categoria de “medalhão” cunhada por Machado 

de Assis, em que o cinismo se reveste de múltiplos disfarces para ocultar o mau caráter: 

Por meio de semelhante padronização das formas exteriores da cordialidade, que não precisam ser 

legítimas para se manifestarem, revela-se um decisivo triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa 

máscara, o indivíduo consegue manter sua supremacia ante o social. E, efetivamente, a polidez implica 

uma presença contínua e soberana do indivíduo. 

No “homem cordial”, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele 

sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. 

Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, 

periférica, que no brasileiro – como bom americano – tende a ser a que mais importa. Ela é antes um viver 

nos outros. (HOLANDA, 2008, p. 147) 
Nesse sentido, Max é em essência o medalhão cordial por excelência. Sua cordialidade 

no trato enganou a muitos durante a sua atuação junto ao Ministério de Relações Exteriores, 

passando despercebido por funcionário correto e aplicado, revestindo-se da máscara do humor, 

especialmente, principal marca da sua dissimulada personalidade: 

Seu sentido de humor era muito apreciado, por permitir que todos dessem mostras de finura e agilidade 

intelectual ao rirem de suas brincadeiras. Mas sua força provinha dos subsídios teóricos de que 

necessitavam os segundos escalões militares – dos quais, por sua vez, dependiam as novas lideranças. O 

pessoal da Escola Superior de Guerra chamava-o com assiduidade para conversas informais, que se 

estendiam madrugada adentro, e até incluíam, a título de simpático arremate, uma caminhada pela Praia 

Vermelha para ver o sol nascer e, com ele, um novo Brasil surgir. (RIBEIRO, 2010, p. 61) 

Aos poucos, a verdadeira face de Max vai se deixando transparecer ao narrador-

protagonista, que por circunstâncias mais diversas vai sendo levado a conhecer fatos que 
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deveriam ser por todos desconhecidos nos bastidores do Itamaraty. Tal desencanto começa a 

levá-lo a questionar quem seria, de fato, essa figura misteriosa, que congrega a ambivalência e a 

dubiedade como traços distintivos de sua personalidade – próprio da dissimulação, que joga 

entre o velar e o desvelar, entre o aparente e o oculto, entre o colocar-se e o apagar-se. 

“Dependendo do assunto que estivesse sendo discutido, Max costumava dizer: ‘Sim... E não...’” 

(RIBEIRO, 2010, p. 188). Em outro trecho, lemos: “Dependendo de seus interlocutores, fossem 

eles banqueiros ou estudantes, políticos de tendências várias ou militares, era provável que suas 

palavras tanto impressionassem uma facção quanto tranquilizassem ou seduzissem a outra, 

diametralmente oposta” (RIBEIRO, 2010, p. 194). Por esse motivo, nosso narrador-protagonista 

irrita-se veementemente com a vaidade do personagem, que tal qual um medalhão, veste-se da 

falsa modéstia sem nunca deixar de expor essa “publicidade constante, barata, fácil, de todos os 

dias” (ASSIS, 2005, p. 94) de que fala o pai de Janjão em “Teoria do Medalhão”. 

Como era possível, pensava então, que o homem sentado a minha frente, cuja erudição cedera espaço a 

uma frieza intelectual que mal encobria seu desencanto pessoal (com a vida, com o país, a economia, a 

tecnologia e até o futebol), e cujo discurso, antes enérgico, divertido, imprevisível e cheio de vida, se 

tornara agora irônico, quando não sofrido, fosse a mesma pessoa que me encantara – e seduzira – nos 

primórdios de nossa carreira, ao soprar em minha direção um misterioso e inesperado fortuito? 

(RIBEIRO, 2010, p. 120; grifo do autor) 
Mas a prática do ofício não é nada fácil, como afirma o pai ao filho no conto 

machadiano. E alcançar o posto de medalhão experiente, “entrar no regímen do aprumo e do 

compasso” (ASSIS, 2005, p. 87), é coisa que demanda muito tempo de aprendizado, paciência e 

sabedoria, e aos que alcançam esse patamar em torno dos 25 anos é legado o posto raro de 

“gênio”. Marcílio Andrade Xavier, ou Max, como queira, é astuto e sagaz; mas como todo 

humano, também é suscetível a falhas. Dos ensinamentos do ofício, Max não soube lidar com o 

último e da maior importância: a dosagem da ironia, arma fina da escrita machadiana, recurso a 

que nosso antagonista recorre frequentemente. “Somente não deves empregar a ironia, esse 

movimento ao canto da boca, cheio de mistérios [...], feição própria dos cépticos e dos 

desabusados.” (ASSIS, 2005, p. 98), recomenda o pai ao filho na teoria do medalhão. Mas é no 

fino discurso irônico que Max sugere mais do que deveria, e ao longo da trama narrativa o 

narrador-protagonista delineia uma leitura nítida do medalhão que é seu companheiro de 

trabalho no Ministério, o que se evidencia no jogo de grande tensão provocado pelo encontro 

entre os dois durante ocasião de uma festa de casamento narrada na segunda parte do romance: 

– Se é assim, por que você se sentiu tão compelido a tomar um partido? A ponto de mudar de lado em 64 

sem pestanejar? O que se passou na mente do homem Marcílio Andrade Xavier? 

Max, invulnerável como sempre, voltou a olhar de frente para mim e indagou: 

– E quem te disse que mudei de lado? [...] A direita exagerou... – reconheceu. – A verdade é que, no 

Brasil, a direita sempre se portou melhor quando ficava ligeiramente mais à esquerda. [...] 

– E a esquerda – perguntei de farra no embalo do álcool –, também sempre se portou melhor quando 

ficava ligeiramente mais à direita? 

– Claro! E é para onde estamos novamente caminhando agora. Para o centrão pasteurizado, calmo e 

aprazível. (RIBEIRO, 2010, pp. 139-140; grifos do autor) 
Desse modo, chegando ao final da conversa, o narrador-protagonista conclui: “O preço 

da ironia... Quem agora corria o risco de afundar de vez com nossa conversa era eu.” 

(RIBEIRO, 2010, p. 147; grifo do autor) 
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*** 

 

Quando questionado sobre as fontes em que se embasou para a construção do 

personagem, Edgard Telles Ribeiro declarou: 

[...] Resolvi fazer uma colagem de vários antigos colegas a respeito dos quais tinha fortes suspeitas de 

colaboração com o regime. Foi assim que surgiu o personagem Max, que, em função das ansiedades, 

angústias e problemas que enfrentei naquela fase, personifica o mal dentro do Itamaraty. Ele é charmoso, 

inteligente, culto, fascinante e canalha, ou seja, imbatível. Engana todo mundo e, quando a ditadura 

acaba, permanece numa boa. Já é embaixador e continua ganhando grandes postos, como aconteceu, na 

vida real, com muitos deles. (RIBEIRO, 2015, p. 214) 
Max, como elaborado no argumento até o momento, encarna o que há de pior na velha 

política brasileira, o que evidentemente não se restringe ao Itamaraty: defensora dos privilégios 

particularistas, sem qualquer ideologia e consciência social pelo bem coletivo, age em prol da 

manutenção do poder e do status quo. A mesma velha política que se verifica há anos entre as 

gerações de famílias que ocupam os postos de poder, repassando, como herança, os votos de seu 

eleitorado acrítico de quatro em quatro anos, a exemplo dos Magalhães, Caiados, Sarneys, 

Neves... A mesma velha política que pelas suas bancadas – da bala, agrícola, evangélica – vem 

cassando os direitos de minorias conquistados, como a demarcação das terras indígenas e 

quilombolas, os direitos civis da população LGBTQI+, a garantia de condições dignas dentro do 

que preveem os direitos humanos aos moradores das comunidades de periferia, das zonas rurais 

e ribeirinhas e dos detidos pelo sistema prisional e carcerário.  

A tão sonhada reforma política acabou por privilegiar a manutenção dos interesses 

particularistas dessas bancadas, reduzindo ainda mais as chances de ascensão dos menores e 

mais novos partidos políticos. Essa mesma velha política aproveita-se do discurso do “novo” 

para promover políticos que “não tenham perfil de políticos”, mas de empreendedores, como no 

caso de João Doria, ex-prefeito de São Paulo e atual candidato ao governo do estado paulista. 

Essa dita “nova cara” da política brasileira, decerto, tem na sua base de sustentação o grande 

empresariado industrial que visa única e exclusivamente a garantir as isenções e benefícios do 

estado para perpetuar o lucro capital em detrimento da exploração da mão de obra trabalhadora.  

De fato, angustia a leitura de O punho e a renda pela refinada elaboração de um 

personagem como Max que tanto nos revela a que estamos sujeitos em nosso cenário político ao 

longo de toda uma tradição histórico-social no modo como o poder veio sendo controlado pelas 

oligarquias aristocráticas desde as origens de nossa sociedade. A metáfora do punho revestido 

pela renda incorpora nela mesma o modo medalhão e cordial de se fazer política pela sutileza 

com que oculta a brutalidade, deixando-nos uma mensagem desesperançosa de que só nos resta 

cantar o medo como nos ensinou Drummond. 

E Max, naquele instante, simbolizara à perfeição o núcleo mais penoso da requentada metáfora, dela 

encarnando, a um tempo, a violência sob cujo punho havíamos vivido por vinte anos, e a delicadeza da 

renda que em boa hora tinha acolchoado sua reinserção nas rodas do poder. 
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Ao contrário de seus colegas de geração, ele estivera entre os raros privilegiados a viver o presente sem 

perder de vista, em momento algum, seu futuro. Enquanto que nós... Nós nos havíamos mantido 

suspensos no tempo, presos ao passado. E enfrentando realidades que nada tinham a ver com nossos 

valores. Ou com nossa visão do mundo. Como poderíamos ver o futuro se o presente só refletia medo e 

ressentimento? (RIBEIRO, 2010, pp. 413-414; grifos do autor) 
Contudo, nem só de cordialidade e medalhão se faz a nossa identidade e a nossa 

política. Em interessante artigo publicado na Revista Piauí de junho de 2018, Marcos Nobre 

questiona-se sobre o que aconteceu ao chamado “Junho de 2013”. De fato, é curioso analisar o 

atual cenário frente ao ciclo de revoltas que assolaram o país por movimentos sociais dos mais 

diversos segmentos – entre a direita, a esquerda e o anarquismo – em disputa pelas pautas mais 

variadas, a exemplo do não aumento da tarifa do transporte público em R$0,20 na capital 

paulista. Baliza o movimento com as diversas avaliações dominantes a respeito, em que pese o 

argumento de ver a ruína do sistema político nacional “sem que nada de melhor tenha sido posto 

em seu lugar” em contraposição à tese de que o movimento fora engolido pela “direita 

troglodita” que a partir dali iniciou “o processo que levou à queda da presidente legitimamente 

eleita e à prisão do ex-presidente mais popular do período da democratização” (NOBRE, 2018, 

p. 26). Por outra via, o professor de Filosofia da Unicamp vê nessas avaliações uma leitura 

reducionista do evento, cujo diagnóstico 

[...] não leva em conta o enorme impulso que veio com Junho para a consolidação e ampliação de lutas 

sociais as mais diversas na base da sociedade. Ignora ciclos de mobilização social de enorme amplitude e 

importância, como é o caso das primaveras feminista e secundarista, especialmente visíveis no Brasil nos 

anos de 2015 e 2016. Deixa de considerar novidades institucionais como a entrada nos Parlamentos 

municipais de figuras que representam uma verdadeira renovação da vida política, de que Marielle Franco 

se tornou o grande símbolo. (NOBRE, 2018, pp. 26-27) 
Apego-me à esperança de que um medalhão, enquadrado aos moldes da categoria de 

“gênio” e nos conformes da mais perfeita mediocridade pusilânime, surja uma vez a cada século 

– e olhe lá. Ver a ironia cínica, irritante e debochada de figuras públicas no nível de Eduardo 

Cunha, Aécio Neves e Gilmar Mendes ser desmascarada pelo povo reconforta-me em meio a 

cenário tão temerário como os que vivemos nesse período de grande instabilidade política. Do 

mesmo modo, inspira-me ver a mobilização da população em comoção e revolta pelos 

assassinatos brutais de Marielle Franco e Anderson Silva, bem como no caso do menino Marcos 

Vinicius da Silva, de 14 anos, que uniformizado a caminho da escola foi vítima de um tiro 

disparado do alto de um helicóptero pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eventos de tal tirania 

como esses não podem e não devem ser tratados com o habitual sensacionalismo midiático 

aplicado pelos tabloides telejornalísticos em seus discursos esvaziados, de modo que merecem a 

execração pública por parte da população, como vimos durante as manifestações organizadas 

pela população da favela da Maré, no Rio de Janeiro.  

Se, em momentos de grande instabilidade como hoje, me volto à literatura é porque 

compartilho, tal como Edgard Telles Ribeiro, do desejo de confrontar outras realidades 

imaginárias possíveis que nos possibilitem confrontar com o real e consequentemente 

transformá-lo. Não me resta mais o anseio de que derrubemos o governo Temer até o final de 

seu mandato, posto que estejamos em junho de 2018 e, para além dos escândalos de corrupção 
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em que esteve envolvido, nem mesmo seu baixíssimo nível de popularidade (o menor da 

história brasileira!) foi suficiente para derrubá-lo. Mas aspiro por ver que as experiências 

políticas mais recentes possam nos ilustrar de que é preciso superar a velha política, figurada 

tanto em Max quanto em Temer, como a única saída possível para a crise política em que nos 

encontramos.  
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O ENTRE-LUGAR DA FICÇÃO-DOCUMENTAL DE PERIFERIA EM  

“BRANCO SAI PRETO FICA” 
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Resumo: As fronteiras, a periferia, as margens ou, ainda, o entre-lugar são temas muito presentes na 

filosofia atual. Este trabalho procura entender como se desenrolam esses operadores no campo das artes e 

que tipo de obra, caracterizada pela contaminação e hibridismo, eles engendram. Para isto, esse artigo 

analisa o filme brasileiro Branco Sai Preto Fica (2015) de Adirley Queirós, um filme de borderland 

science-fiction, híbrido de documentário e ficção, assim como investiga o tipo de indeterminação, 

inquietude e perturbação das definições que marcam o caráter do que pode ser entendido por “fronteira”, 

servindo-se de teóricos como Jacques Rancière e Silviano Santiago. 

Palavras-chave: Entre-lugar; Ficção; Fronteira; Hibridismo. 

 

Abstract: The frontiers, the periphery, the margins – the in-between – are themes we find in many works 

of philosophy nowadays. This paper is an attempt to understand how such operators are deployed in the 

field of art and the kinds of work marked by contamination and hybridism they produce. To do this, we 

will proceed to an analysis of the Brazilian movie Branco Sai Preto Fica (2015), directed by Adirley 

Queirós, a borderland science-fiction film which is a hybrid of documentary and fiction; and to an 

enquiry on the modes of indetermination, restlessness and disturbance of definitions that characterize 

what we can call “frontier”, using the theoretical works of Jacques Rancière and Silviano Santiago.  

Keywords: In-between; Fiction; Frontier; Hybridism. 

 

 

Branco Sai Preto Fica (2015) é um filme de Adirley Queirós que serve de figura 

privilegiada de uma corrente do cinema atual que convencionou-se chamar de borderland 

science-fiction (SUPPIA, 2017). Um movimento global de narrativas fronteiriças, periféricas, 

instaladas na fronteira incerta entre temas e representações. Deste modo, podemos dizer que 

BSPF habita simultaneamente alguns temas relativos à estética e às artes em geral, assim como 

temas caros à filosofia decolonial e “terceiro-mundista” contemporânea. Temas que reúnem-se 

através da sua estrutura de hibridismo: A fronteira [borderland]. 

 A questão central deste artigo é a do primeiro tipo, que interpela o filme enquanto obra 

de arte e possui cunho estético (mas que não se deixa afastar nunca da filosofia), e é sobre os 

limites da arte. Questão levantada por se tratar de uma obra marcada pela impossibilidade de 

tradução em um gênero, uma impropriedade, que se furta a ter um gênero próprio e ao esperado 

e adequado a um tema, existindo, ao mesmo tempo, entre o documentário e a ficção. Não se 

sabe quando um gênero está genuinamente presente ou ausente. O filme, assim, utiliza vários 

estilos cinematográficos sem comprometer-se com eles, aderindo e se distanciando, criticando, 
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subvertendo etc. Uma obra degeneradora que se afasta da originalidade de gênero, documental 

ou de ficção, por contágio, por utilizar a ambos. Tal qualidade fílmica será tratada sob as teorias 

do filósofo francês Jaques Rancière e seu pensamento desenvolvido no que tange ao cinema 

documental e de ficção (da ficção-documental), à questão da memória (da ficção de memória) e 

à questão do Regime Estético das Artes (regime que torna esse tipo de filme hibrido possível); 

juntamente com pinceladas de Silviano Santiago e suas teorias sobre a produção artística na 

Latino-América. 

É importante salientar que, simultaneamente, o filme levanta outro tipo de tema, dessa 

vez com o aporte da filosofia descolonial (mas que não deixa nunca, realmente, se afastar da 

estética), a questão da margem [borderlands], seus artefatos culturais e seus habitantes. Esse 

tema aparece sob diversos nomes em múltiplos autores: a questão da margem (DERRIDA, 

1991), da periferia (DUSSEL, 1977), do “pensamento de fronteira” (GROSFOGUEL, 2008), da 

fronteira (ANZALDÚA, 1987), do entre-lugar (SANTIAGO, 1978) ou dos intersítios 

(BHABHA, 1998), assim como os vários nomes de seus habitantes, a mestiza, o ciborgue, os 

híbridos etc. Mas, por mais que ele tangencie toda a discussão e percorra paralelamente (às 

vezes implicitamente) este artigo, ele não será central. Devido a isso, esses autores e suas teorias 

serão abordados como que sob uma sensibilidade comum, como pontes e como se se tratasse de 

um mesmo esforço de descentramento cultural decolonial (e etnográfico) e abertura à 

differance. Respondendo finamente a questão de o que entendemos por “fronteira”, não no 

sentido de “esclarecê-la” e apaziguar seu significado (o que talvez fosse uma contracorrente 

com essa própria proposta), mas para fazer jus ao seu caráter de crítica, de perturbadora e, 

portanto, inconclusiva e aberta a diferença.  

Branco Sai, Preto Fica é um filme em que toda a racionalidade do imaginário social é 

explodido. As imagens oficiais são ressignificadas, a polícia, a capital-metrópole de Brasília, as 

expectativas quanto aos personagens. O filme é abertamente inspirado em Blade Runner (1982) 

de Ridley Scott: Ciborgues que planejam um atentado terrorista (misto de luta pela 

sobrevivência) e um herói “caçador de androides”. 

Na sua versão brasileira o clássico da ficção-científica não conta com replicantes 

produzidos eugenicamente com tecnologia de ponta em laboratórios assépticos – os cyborgs 

brasileiros foram produzidos pela intervenção da tecnologia de controle social do Estado e num 

cenário caracterizado pela decadência e cheio de lixo. Uma estética denominada basura-punk 

[lixo-punk] (SUPPIA, 2017) onde não há alternativa além do uso de lixo como tecnologia num 

contexto colonial onde não produzimos nossa própria; antropofágico. 

Marquim da Tropa e Sartana são os ciborgues, meio humanos meio máquinas, um deles 

anda em uma comum cadeira de rodas e o outro tem uma prótese no lugar da perna. Ambos tem 



 
REVISTA A! | N. 7, 2017/01               47 

ARTIGO | PEDRO PAULO GUIMARÃES DE MENEZES   

 

seus órgãos locomotores artificiais e ambos os têm em decorrência de uma batida policial onde 

é proferida, pela polícia, a frase que dá nome ao filme. Meio “naturais” (a trajetória naturalizada 

periférica) meio que artificialmente produzidos (em linha de série, pode-se dizer também) no 

momento em que suas vidas são interrompidas pelo Estado-policial. O “Herói” do filme, o 

Caçador de Androides, que, na versão de Ridley Scott, é o galã Harrison Ford, na versão 

nacional é Dimas Cravalanças, funcionário terceirizado e em situação precária, louco e que, no 

final, não consegue completar sua missão de impedir o atentado dos ciborgues, invertendo a 

expectativa quanto ao “herói”.  

Feito com verba federal para documentários, sem a contratação de atores profissionais, 

sem a elaboração de um roteiro, como explicado pelo próprio Adirley e expondo a história real 

dos acontecimentos e da vida dos personagens (a invasão do baile do “quarentão”), BSPF é, 

definitivamente, um filme documentário. Ao mesmo tempo ele conta com todos os elementos 

básicos da ficção-cientifica: Ciborgues, viagem no tempo, uma distopia autoritária etc. O ponto 

onde pretendemos chegar é aquele sob o Regime Estético das Artes, um regime onde já não é 

possível saber se, em BSPF, os elementos documentais são elementos do drama em uma fábula 

ou se a fabulação e imaginação dão liga aos testemunhos e fotos do documentário, ligando 

imagens, formando arranjos como uma montagem e, portanto, construindo um real. 

Uma primeira característica que podemos pincelar de BSPF, avançando sobre seu 

caráter fronteiriço, é o borramento que sua indeterminação causa. Os marcadores da unidade, 

enquanto princípio de não-contradição e de rigidez que expulsa a diferença, e a pureza, 

enquanto marcador que rastreia a genuinidade, a originalidade ou quando algo está 

autenticamente presente, são formas desprivilegiadas em favor de uma contaminação e 

suplementação. Sua forma de pastiche das formas hegemônicas que nos são aculturadas pelo 

colonialismo (ele imita os blockbusters de ficção-científica norte-americanos) ganha uma 

estrutura de suplemento, de texto sobre outro texto, de desvio da norma e de entre-lugar, dentro 

(interna) e fora (externa) das narrativas constituintes mas que é, nessa dobra, politicamente 

orientado e carrega uma crítica colonial. Assim nos fala Silviano Santiago sobre a arte na 

América-Latina: 

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos 

conceitos de unidade e pureza: esses dois conceitos perdem o contorno exato do seu significado, perdem 

seu peso esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos 

latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. (SANTIAGO, 1978, p. 16) 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a agressão, entre a 

obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão – ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo 

e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana 

(SANTIAGO, 1978, p. 26) 
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BSPF não obedece as regras do que seria apropriado nem a um filme de documentário, 

nem a um filme de “ficção” conforme estabelecidas sob o que Rancière chama de Regime 

Representativo. Nesse regime um determinado tipo de organização das imagens e do dizível 

ganha, então, privilégio. Essa organização é sistematizada no séc. XVIII, encarnada nas “belas-

artes” e no domínio das três grandes atividades organizadoras da obra de arte: “a inventio, que 

determinava os assuntos, a dispositivo, que organizava as partes do poema ou do discurso, a 

elocutio, que dava aos caracteres e aos episódios o tom e os complementos que convinham à 

dignidade do gênero” (RANCIÈRE, 1995, p.25). Deste modo a arte submetia-se 

hierarquicamente a um “princípio de conveniência” que dava liga à verossimilhança. De acordo 

com esse “princípio de conformidade” as ações e discursos atribuídos ao personagens devem 

estar adequados à sua natureza – a natureza humana em geral – e a particularidade do gênero em 

questão – um grupo particular. As ações e discursos dos personagens devem ser apropriadas 

para o senso da época, obedecendo sua lógica de ação: 

[...] um princípio de conveniência: os reis devem falar a língua dos reis, enquanto o povo deve falar a língua 

do povo. Esse conjunto de normas definia muito mais que uma corrente acadêmica. Ele ligava a 

racionalidade da ficção poética a uma certa forma de inteligibilidade das ações humanas, a um certo tipo de 

adequação entre as formas de ser, as formas de fazer e as formas de dizer. (RANCIÈRE, 2016, p. 6) 

Ora, o problema instaura-se no momento então em que a arte torna-se um reflexo das 

expectativas da racionalidade social, como veremos. 

Verossimilhança não é somente sobre que efeito pode ser esperado de uma causa; ela também diz respeito 

ao que pode ser esperado de um indivíduo vivendo nesta ou naquela situação, que tipo de percepção, 

sentimento e comportamento pode ser atribuído a ele ou ela. (RANCIÈRE, 2010b, p. 79) 

BSPF subverte a hierarquia de temas recomendados para se tratar de um determinado 

tópico, mobilizando assim, outras maneiras de fazer, outras formas de organizar e de tratar. Isso 

tem como consequência que outros produtores dessa forma não oficial e invisibilizada sejam 

temas, sujeitos, e mobilizem uma determinada sensibilidade sobre o fato.  

Trata como grande e historicamente importante um elemento esquecido: a invasão da 

polícia ao “baile do quarentão”; tem como tema a vida de sujeitos invisíveis. O filme implode o 

drama, ao tratar de “qualquer um”, da vida banal cotidiana – não podemos nos esquecer que 

ataques violentos da polícia são comuns e, mesmo tão comuns, são invisibilizados, excluídos 

das histórias oficiais; não importam – para depois reacendê-lo, dar dignidade, exibir a nobreza 

das vidas comuns.  

Não se trata de “reabilitação social”, de dar dignidade ao invisível dentro do paradigma 

que produz sua exclusão, não é desta nobreza que se fala. No final do filme nem Marquim nem 

Sartana (dois dos personagens principais) recuperam seus movimentos de dança “black”, nem 
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são aceitos em Brasília, eles recusam a inserção confrontando-a. “Trata-se de confrontar uma 

história a outra, um espaço a outro, uma palavra a outra.” (RANCIÈRE, 2010c, p.103). A 

política que é mobilizada deste modo joga mais com o dissenso do que com o consenso. 

A tragédia de “qualquer um” e sua grandeza é significada no esforço  

para extrair o potencial poético do cenário sórdido e da palavra sufocada de vidas atrofiadas, para fazer 

coincidir, para além de toda estetização da miséria, as potencialidades artísticas de um espaço e as 

capacidades dos indivíduos mais desclassificados de retomarem seu próprio destino. (RANCIÈRE, 2010c, 

p. 102)  

É a vida dos habitantes em situação de sufocamento que ganha grandeza poética e, ao 

inverter o “tema” e o sujeito, dando-o visibilidade por ele mesmo, também este ganha 

visibilidade e participação política na definição do que serão as coisas, na partilha do sensível, 

uma voz na construção da sensibilidade comum e partilhada. “A diferença de poética é também 

uma diferença de política. Para afirmarem uma dignidade política dos homens do povo idêntica 

à sua dignidade estética” (RANCIÈRE, 2010c, p. 105). 

A abertura do filme é um dos personagens, Marquim da Tropa, em sua cadeira de rodas, 

subindo o elevador que o ajuda na locomoção dentro de sua casa em Ceilândia – periferia de 

Brasília –; ainda não é possível dizer se se trata de um personagem de ficção ou de um 

documentário. O ruído do elevador é tão real que serve como sonoplastia da ficção-científica, 

gênero normalmente ambientado num universo de máquinas. “O essencial, porém, não está ali, 

e sim no espaço construído por essa abertura, na tonalidade que ela empresta à história” 

(RANCIÈRE, 2010c, p.101). 

Após sua entrada, ele desce até uma rádio pirata no seu porão e dá o testemunho do dia 

em que ficou paraplégico, em decorrência da invasão da polícia ao baile do quarentão, seu 

testemunho, porém, não é uma “entrevista”, modelo institucionalizado para cinema documental. 

Vitor Guimarães, sobre esse assunto comenta que (2016, p. 67):  

fosse um sem-teto ou um sociólogo o entrevistado, o dispositivo espacial – um sujeito que fala diante de um 

entrevistador que ouve – não se alterava. Entre as consequências negativas desse procedimento quase 

exclusivo, o autor apontava não apenas a centralidade narcísica do cineasta-entrevistador, mas também a 

predominância da dimensão verbal – que reduz o campo de observação do documentarista – e a passagem 

para o segundo plano das relações entre as pessoas de que trata o filme (dificilmente se documentava as 

interações entre os diferentes sujeitos filmados). 

O personagem fala com uma dicção lírica e teatral, ao mesmo tempo uma voz 

melancólica, nostálgica, alegre e triste – tentando expressar a alegria que era para ele o baile 

black e os passos de dança que fazia, ao mesmo tempo relembrando o evento traumático. O 

filme organiza outro dispositivo temporal e espacial, onde o testemunho não é uma voz off do 

entrevistado ou do diretor que, pedagogicamente, explica o que significam as imagens (Ao 
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mesmo tempo, como veremos, o filme tem uma face em que constrói uma memória, partilha 

uma sensibilidade e positivamente diz o que são as coisas). Não há a preocupação com o “efeito 

de realidade”, o testemunho trágico de Marquim não serve ao propósito de imprimir “realismo”, 

nem de “realismo fantástico”[1], ele serve mais à ficção-cientifica. “A tragédia invadiu, assim, o 

terreno da crônica” (RANCIÈRE, 2010c, p.102). 

A polinização cruzada entre o cinema “ficcional” da fábula e o cinema documental não 

é exatamente novo. A câmera na mão e tremida, o ato de filmar fora de estúdios, o drama 

biográfico; tudo isso são estratégias que foram extraídas do documentário para dar um efeito de 

realismo à ficção, como em Rosselini e no cinema “neorrealista” italiano. De outro lado a 

fabulação invade os documentários, “personagens burlescos que irrompem em meio ao relato 

documental, performances que desafiam os limites entre vida e atuação, arquivos do passado 

que se ficcionalizam no presente (...) trajetórias cotidianas que se tornam romanescas” 

(GUIMARÃES, 2016, p. 62). Esse movimento é encontrado em sua forma máxima quando 

Godard diz, por exemplo, que “todo grande filme de ficção tende ao documentário, como todo 

grande documentário tende à ficção” (GODARD apud GUIMARÃES, 2016, p. 65). 

Um filme documental está, desde sua gênese, com Vertov, até Chris Marker, 

comprometido a atender as expectativas de sua vocação para o “real” e deveria fazer coincidir a 

obra com o “mundo”, a imagem com seu sentido próprio, fazendo falar seu mutismo e calando 

sua tagarelice de significados variáveis. “Vertov adota: não ao cinema de atuação [...] Apenas 

um cinema do fato”[2] (RANCIÈRE, 2013, p. 228, tradução nossa).  

O problema é que as imagens sem roteiro, direção e corte, imagens documentais, 

evidências, recortes de jornais, testemunhos e fotos que BSPF mobiliza “que deveriam falar por 

si próprias” nada dizem, abertas que estão a muitas interpretações. O problema é, conforme 

pontua Rancière, que: 

o cinema “documental” sempre esteve preso entre as ambiguidades do “cinema-verdade”, as artimanhas 

dialéticas da montagem e o autoritarismo da voz do diretor – voz geralmente em off que duplica, em sua 

continuidade melódica, as sequências de imagens heterogêneas ou pontua, passo a passo, o sentido que é 

necessário dar à sua presença muda ou a seus arabescos elegantes. O pedagogo dialético Marker raramente 

se privou de nos sublinhar seja a evidência apresentada pela imagem “em si”, dessa que nossa memória 

tende a esquecer ou que nosso pensamento reluta em conceitualizar, seja, ao contrário, a insignificância ou 

a ambivalência da imagem solitária e a necessidade de esclarecer suas possíveis leituras. (RANCIÈRE, 

2010a, p. 187) 

Os dados documentais, a data, a informação; Como pode um fato, uma coisa que 

deveria ser auto evidente e falar por si necessitar de explicação? Não poder prescindir de edição 

– planejamento, recorte, seleção etc – de um texto? A imagem de um trabalhador é só a imagem 

de um trabalhador e não, como disse Vertov, um show do sucesso comunista quando não se 
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estabelece a conexão entre a imagem do trabalhador e a ação de edificar o comunismo. A 

imagem do trabalhador cairia na banalidade, na igualdade insignificante, sem a edição. 

“Infelizmente, nada distingue a imagem de máquinas capitalistas de máquinas soviéticas”[3] 

(RANCIERE, 2013, p. 231, tradução nossa). Por mais que Vertov tivesse desejo de realidade e 

de libertar a imagem do script (script que torna a câmera um mero instrumento à serviço de uma 

intenção externa ao invés de só captar a realidade), é impossível dizer que a montagem de shots 

e sequências não está subordinada a construir determinada sensibilidade. Não se trata de 

“retratar” a realidade pois os fatos são mudos sem edição e sem ficcionalização, mas de 

construí-la, propô-la. Aqui o cinema documentário tem seu grande momento, propõe uma 

sensibilidade do real. 

Informação pura é insignificante (não tem significado). Ela anula a conexão entre os 

fatos ao apresentá-los atomizados. Sob a efígie de “informação” os fatos não mais conectam-se 

em um “sentido” maior, capaz de derivar um significado. Há uma impossibilidade de concluir 

algo, de ler nos fatos o sentido de uma história, apagando a relação do passado com o futuro, 

com o que foi seguido ou a direção que seguirá (seu sentido-direção). 

Quanto mais os fatos abundam, mais se evidencia sua indiferente semelhança. Mais se desenvolve, também, 

a capacidade de fazer de sua interminável justaposição uma impossibilidade de concluir, uma 

impossibilidade de neles ler o sentido de uma história. (RANCIÈRE, 2010a, p. 180) 

 Para o autor, “Ficção” e “Documentário” não são excludentes. Ficção é a liga entres os 

dados, entre a evidência dos fatos e as ações humanas que ali se performam: A ficção liga os 

dados do visível (a informação, os fatos) e o dizível (o significado dessas imagens). Atua como 

uma racionalização dos fatos, sua organização, a coordenação entre atos, ordenação dos 

acontecimentos. Assim Rancière define ficção (2010a, p. 180): “A ficção é a prática dos meios 

de arte para construir um “sistema” de ações representadas, de formas agregadas, de signos que 

se respondem”. 

Ainda no Regime Representativo essa orientação tinha como objetivo garantir as 

expectativas sociais sob a máscara de verossimilhança; já no Regime Estético, a ficção se vê 

livre para organizar do jeito que quiser, ela deixa de ser o encadeamento causal aristotélico das 

ações ‘segundo a necessidade e a verossimilhança’ promovendo assim uma revolução nos 

modos de fazer, de sentir e de visibilidade (RANCIÈRE, 2009a, p. 55). 

 Sobre a impressão muda que fala da imagem – que trás vestígios e rastros de vários 

“reais”, de vários “o que se sucedeu”, de várias ações – do acontecimento ou do fato, a ficção 

organiza uma montagem que calcula as potências de significância e os valores de verdade. Eis 

porque o cinema documental não se difere do cinema de ficção. “O real precisa ser ficcionado 

para ser pensado” (RANCIÈRE, 2009a, p. 58). 
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O cinema é uma linguagem que inventa, que submete a impressão à montagem. Os 

enunciados cinematográficos não são reflexos do real, eles constroem o real através da atividade 

de organizar o sensível e o dizível. Chris Marker usa a voz off, Dziga Vertov usa a montagem 

para produzir o efeito de equivalência e igualdade entre os humanos e atividades: 

Cinema é uma linguagem no sentido em que põem elementos em comunicação. Mas esses elementos são 

fatos e ações [...] trabalhando com os fatos sensíveis da vida soviética, os tratando como materiais que 

organiza para construir formas de percepção para um novo mundo sensível[4]. (RANCIÈRE 2013 p. 227, 

tradução nossa) 

Branco Sai, Preto Fica localiza-se no paradoxo de criar uma memória, produzir no 

futuro o passado, criando um novo mundo sensível. Não se trata de conservar a memória do 

baile do quarentão, pois, como um evento minoritário, essa memória nunca existiu, foi invisível, 

ninguém soube; trata-se então de criá-la, criar um novo mundo sensível. Quando um filme tem 

o objetivo de ser espelho verossímil, quando tem o propósito de cinema-verdade-objetivo, 

cumpre o papel somente de reforçar o reconhecimento entre os espectadores, a imagem na tela e 

as figuras do imaginário social (dos estereótipos da sociedade). Por reconhecimento podemos 

ler uma re-apresentação assim como uma re-construção dessas figuras, um processo contínuo de 

construção e inscrição de um sentido a um sensível. Crítico e perturbador a tal tendência, BSPF 

é uma “ficção de uma memória”, que é assim definida por Rancière: 

Contrária a essa tendência a reduzir a invenção ficcional aos estereótipos do imaginário social, a ficção de 

uma memória se instala na distância que separa a construção do sentido, o real referencial e a 

heterogeneidade de seus “documentos”. (RANCIÈRE, 2010a, p. 180) 

A “ficção de memória” vem como um dissenso, ela questiona a história “oficial” e o 

sentido oficial de uma imagem. Em BSPF a imagem oficial de Brasília, como  cidade modelo, é 

revertida para a cidade excludente; a imagem oficial da polícia, como boa, promotora da justiça 

e protetora, é metamorfoseada como violenta e aterrorizadora – ironicamente chamada no filme 

de “Polícia Do Bem Estar Social”.  

“Da nossa memória fabulamos nóis mesmos”, diz o epitáfio que conclui o filme, 

mantendo-o assim, inconclusivo, aludindo a um trabalho, uma fabricação, não a uma presença 

ou história natural, mas a uma história a ser construída. Despertando a realidade de que 

autobiografias e identificações apaziguadas e apressadas estão colidindo em suas fundações, 

vendo que nunca foram tão puras assim, não se sabem ou se conhecem tão bem, suas fronteiras 

que demarcam a segurança do perigo de perecer jazem prontas para serem contestadas por 

formas clandestinas, hereges, ilegítimas, degeneradoras, utilizadas pelas minorias internas, pelos 

perversos, invisíveis no design da sociedade e da cultura. 
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NOTAS 

[1] Não é realismo fantástico porque não se mobilizam metáforas para multiplicar e reforçar o 

efeito de verossimilhança. Não há metaforização da invasão da polícia, esta não aparece 

figurada e, também, se trata menos de substituir uma memória por outra do que se criar uma 

memória que não existia. 

[2] No original: “Vertov adopts: no acted cinema [...] Only a cinema of the fact”. 

[3] No original: “Unfortunately, nothing distinguishes the image of capitalist machines from 

Soviet machines”. 

[4] No original: “Cinema is a language in the sense that it puts elements into communication. 

But these elements are facts and actions [...] working with the sensible facts of Soviet life, 

treating them like materials that organizes to construct forms of perception for a new sensible 

world”. 
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