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Resumo 

 

O trabalho consiste no estudo da escrita censurada, através da investigação de parte da 

dramaturgia produzida no período de transição para a ditadura militar, instaurada em 1964, 

a saber: Eles não usam black tie, peça teatral de Gianfrancesco Guarnieri, escrita em 1958; 

e duas peças escritas durando o governo militarista: O Santo Inquérito, de autoria de Dias 

Gomes, em 1966, e Calabar: o elogio da traição, produzida em 1978 por Chico Buarque de 

Hollanda e Ruy Guerra. O estudo dos textos teatrais busca elucidar os recursos estilísticos 

ligados diretamente à palavra como palco da luta ideológica de um determinado momento 

político-cultural da história do Brasil. A dissertação está estruturada em três capítulos. Em 

primeiro lugar tratamos da contextualização histórica, político e cultural das produções 

artísticas realizadas entre os anos de 1958 e 1973. Em seguida, foram investigados os 

cruzamentos estabelecidos entre Ideologia e Estado, em que pese a relação entre economia, 

ideologia e os reflexos dessa condição sobre as produções culturais dramatúrgicas do 

período analisado. Finalmente, a pesquisa trata da linguagem adotada pela escrita 

censurada, bem como das interferências ideológico-culturais dessa escrita, buscando 

espaços de criação artística mesmo dentro da trajetória política ditatorial brasileira. A 

fundamentação teórica desse trabalho é amparada por Michel Foucault, Louis Althusser e 

Mikhail Bakhtin com o objetivo de analisar os dispositivos da censura e as relações entre 

Estado, ideologia e linguagem. 

 

 

 

Palavras-chave: escrita censurada; teatro brasileiro; ditadura militar de 1964.  
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Abstract 

 

This work endeavours to study productions written under censorship, investigating one 

play written during the political change into the military dictatorship in Brazil, started in 

1964: Gianfrencesco Guarnieri’s 1958 play They do not wear black tie, and two plays 

written during the military government: Dias Gomes’ 1966 play Saintly Inquisition and the 

play produced in1978 by Chico Buarque de Holanda and Ruy Guerra Calabar: an elegy to 

treason. The study of these texts is an attempt at elucidating how the linguistic resources 

can be used as a stage for the ideological struggle of determined political-cultural moment 

in thje history of the country. The dissertation is structured in three chapters. First, we deal 

with the historical, political and cultural contextualisation of the artistic productions which 

took place between 1958 and 1973. Then we go on to investigate the intertwining of 

ideology and the State, taking into consideration the relation between economy and 

ideology and the reflections of the condition resulting from one and the other overcultural 

theatrical productions of the period. Last but not least, the research observes the language 

used by the plays written under censorship of the times, as well as the cultural and 

ideological inferences of this production, looking for spaces of artistic creations inside the 

Brazilian dictatorial policy. The theoretical basis of this dissertation lies in Michel 

Foucault, Louis Althusser and Mikhail Bakhtin, with the aim of analysing the devices used 

by the censorship and the relations between State, ideology and language. 

 

 

 

 

Key words: plays written under censorship; Brazilian theatre; 1964 military dictatorship 

 
 

 

 



 15 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 08 

 

O CONTEXTO DA ESCRITA CENSURADA.................................................14 

 

AS SEMENTES DA REBELDIA: ELES NÃO USAM BLACK TIE................39 

A industrialização e a política desenvolvimentista brasileira..........................42 

O Comunismo e suas manifestações na peça de Guarnieri..........................47 

A influência do Positivismo e a política de 1958 a 1978................................50 

A representação dos Aparelhos de Estado em Eles não usam black tie..... 53 

 

A LINGUAGEM DA ESCRITA CENSURADA............................................. 66 

O Santo Inquérito..........................................................................................69 

Calabar: o elogio da traição..........................................................................84 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................101 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....................................................................109 

REFERÊNCIA DISCOGRÁFICA...........................................................................110 

BIBLIOGRAFIA DO CORPUS..............................................................................110 

BIBLIOGRAFIA GERAL.......................................................................................111 

 

 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Introdução 
 
                                
 



 17 

A inserção do teatro como forma artística de contestação e coerção data 

da Antigüidade. Na Poética, Aristóteles anuncia que vai falar da poesia e das suas 

especificidades, entendendo-se nesta tradução que a arte da poesia se concretiza 

em diferentes modalidades, a partir de um modo único de realização: a mimesis. 

Aristóteles encontra – nos diferentes gêneros literários como a epopéia, a tragédia 

ou a poesia ditirâmbica, a mesma matriz de interpretação da realidade e afirma 

que toda poesia é imitação. 

Aristóteles investiga a estrutura da poesia trágica e nela identifica o terror, 

a piedade, a catarse das emoções, características desejáveis dos personagens 

trágicos, o desenvolvimento dos episódios a partir da idéia geral, o nó e o 

desfecho da trama, a extensão do enredo e o Coro. De acordo com o filósofo, a 

tragédia afasta as afecções da alma relativas ao medo por meio de compaixão e 

terror, e almeja estabelecer uma proporção do medo; tem como matriz a dor.  

A Comédia é uma imitação de uma ação risível e desprovida de grandeza, 

acabada, separada em cada uma das partes no tocante aos formatos; 

representada por atores e também por meio de narrativa, consumando pelo 

prazer e pelo riso a purgação destas afecções e tem como mãe o riso.  

A Poética nos revela um profundo processo de identificação do espectador 

para com o acontecimento sobre o palco. Para que haja a catarse é necessário 

que os sujeitos se envolvam emocionalmente com a trama em cena. Já na 

comédia, de acordo com Bergson (1983), o riso do espectador diante de uma 

cena ocorre por meio de uma série de mecanismos. Percebe-se que o teatro 

influencia diretamente o estado de espírito dos sujeitos. O envolvimento do 

espectador para com a cena pressupõe a busca de um prazer, seja ele 

proveniente do riso ou da dor. O sujeito que busca o prazer, e o tem, permanece 

alimentado emocionalmente e não representa ameaça à estabilidade do poder.  

  Ao contrário do gênero dramático investigado por Aristóteles, no gênero 

épico as formas narrativas por definição tendem à objetividade. O autor épico 

preocupa-se menos em expressar os seus estados de alma do que um poeta 

lírico. Seu alvo é a criação de um mundo que se pareça – em maior ou menor 

escala – com a realidade concreta. Ao criar uma história protagonizada por várias 

personagens, o autor é obrigado a construí-las com um mínimo de diversidade e 
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objetividade, sob pena de transformá-las em projeções repetitivas e 

fantasmagóricas de sua própria interioridade.  

 Baseado no gênero literário épico, Bertolt Brecht (1978) teorizou o Teatro 

Épico, em que a técnica narrativa do espetáculo apresenta como mais 

significativos sos seguintes aspectos: a comunicação direta entre ator e público, a 

música como comentário da ação, a ruptura de tempo e espaço entre as cenas, a 

exposição do urdimento, das coxias e do aparato cenotécnico, o posicionamento 

do ator como um crítico das ações da personagem que interpreta e como um 

agente da história. Ao contrário do objetivo final da tragédia, em que a catarse 

invade o espírito do espectador, as técnicas propostas por Brecht no Teatro Épico 

surgem com a proposta de formar um espectador crítico, através do 

distanciamento emocional a que o mesmo é submetido. O distanciamento crítico é 

um convite ao espectador para que este reflita acerca do que lhe é apresentado. 

Essa é uma forma de discutir a relação palco/platéia, que no Teatro Épico não é 

hierarquizada. A arte passa a funcionar como elemento conscientizador, criando 

ou reagindo a situações de adversidade.  

 Tal tipo de procedimento cênico, influenciado por todo um legado que 

Brecht havia colhido nos textos populares do teatro medieval, de Shakespeare e 

dos elisabetanos1, possibilitava que o palco dialogasse diretamente com o 

público, trazendo-o aos conflitos que eram propostos na narrativa do palco. Nos 

anos de repressão, guerras e revolução, essa mudanças artísticas da dramaturgia 

de Brecht propunham uma reflexão sobre a militância político-intelectual que a 

obra de arte deveria incorporar, expondo ao público mais do que uma produção 

artística voltada apenas para a questão estética, mas também profundamente 

marcada pela luta social.  

 No Brasil, o teatro de Brecht já era conhecido desde sua morte, em 1956. A 

influência das idéias e da estética do dramaturgo pode ser evidenciada em 

autores, diretores e alguns artistas de teatro como Oduvaldo Vianna Filho, o 

Vianinha, e nas produções do Teatro de Arena de Augusto Boal, inspirado, 

principalmente, na questão do distanciamento brechtiano. No entanto, 
                                                        
1 As influências de Brecht são vastas: teatro barroco, teatro chinês, o expressionismo, entre 
outras. No entanto, a característica de aproximação e distanciamento em relação ao público 
platéia foi retirada em grande parte do teatro popular observados pelo dramaturgo alemão nos 
textos shakespereanos, no teatro elisabetano e nas tramas medievais.  
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possivelmente, a maior contribuição do dramaturgo alemão para a produção 

teatral brasileira tenha sido o trabalho engajado do teatro de contestação em 

períodos de extremas conturbações políticas e ideológicas. Nesse sentido, as 

idéias do dramaturgo serão propagadas em nosso país nos momentos 

conturbados da ditadura militar. 

Avaliar as produções artísticas das duas décadas transcorridas entre os 

anos de 1964 e 1984, em que a repressão política, ideológica e cultural 

representou talvez um dos períodos mais atrozes da história do Brasil não é 

apenas resgatar parte da nossa memória. É antes de tudo, a necessidade de 

análise de obras produzidas numa sociedade sujeita ao vigiar constante, às 

perseguições, às delações, ao exílio, à tortura, ao assassinato, à censura, enfim, 

à possibilidade de retaliações arbitrárias que fizeram parte do cotidiano da nação. 

Logicamente, boa parte da criação artística da época ficou marcada por esse 

contexto. 

 Assim, este trabalho busca a análise da produção de uma escrita marcada 

por momentos críticos da sociedade brasileira. O objetivo geral da dissertação é 

problematizar, o que viemos a chamar de escrita censurada no contexto da 

produção teatral nacional nos anos da ditadura. Tal escrita  uma é determinada 

por recursos de linguagem, que estão ligados diretamente à palavra como palco 

da luta ideológica de um determinado contexto cultural da história do Brasil. 

Através da análise das peças Eles não usam black tie, publicada em 1958, por 

Gianfrancesco Guarnieri, O Santo Inquérito, escrita em 1966, sob autoria de Dias 

Gomes e Calabar: o elogio da traição, peça teatral produzida em 1978 por Chico 

Buarque de Holanda e Ruy Guerra procuramos compreender aspectos dessa 

escrita naquele momento específico. Por esse viés, vale ressaltar que o intento 

desse trabalho é investigar as relações entre escrita, poder, repressão e 

ideologia. Nesse sentido, não cabe aqui uma macro análise que dê conta de 

investigar as relações da escrita das peças com suas interpretações no palco, 

bem como o caráter performático das peças teatrais aqui propostas como corpus, 

já que, conforme mencionado, o objetivo é a analisar o evidenciamento das 

relações de tortura contido nessas peças e que nos leva a considerar que a 
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escrita de tais peças desvelam as relações de poder, de tortura, de luta, dentro do 

contexto histórico e político brasileiro. 

 Numa tentativa de contextualização do objeto, verificaremos as relações 

entre poder e arte durante o governo militar. Serão analisadas as produções 

culturais correspondentes ao período de 1958 a 1973, período em que as peças 

teatrais aqui analisadas foram produzidas. Para que se compreenda o contexto de 

produção dos dramaturgos Dias Gomes e Chico Buarque, faz-se necessário 

investigar o funcionamento dos dispositivos de vigilância que deram origem à 

censura. Para tanto, as estruturas disciplinares do período em questão serão 

analisadas, sob a ótica do poder disciplinar sistematizado por Michel Foucault em 

três instâncias: a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame.  

 Tendo sido investigados o ambiente de produção e as particularidades dos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, a pesquisa parte para a investigação das 

relações estabelecidas entre Ideologia e Estado, em que pese a relação entre 

economia, ideologia e reflexos dessa relação sobre as produções culturais 

dramatúrgicas do período analisado. O contexto político-econômico será 

enfatizado, para a compreensão das relações entre economia e produção cultural. 

Para que se expliquem as características inerentes à ideologia – tendo em vista 

que a mesma se manifesta no corpus desta pesquisa – utilizaremos a obra 

Aparelhos ideológicos do Estado (1985), de Louis Althusser, que investiga a 

ideologia, pautando-se nos postulados marxistas. A peça teatral Eles não usam 

black tie será utilizada como objeto de análise a peça da tripla relação entre 

economia, poder e ideologia.  As obras Marxismo e filosofia da linguagem (1981) 

e Estética da criação verbal (1992), de Mikhail Bakthin serão fundamentais à 

investigação da peça de Guarnieri, quanto à sua construção lingüística e suas 

relações com o marxismo. Os principais conceitos bakhtinianos utilizados como 

referencial teórico da pesquisa serão a enunciação, o dialogismo e a palavra 

como veículo ideológico da obra. 

 A fim de teorizar o papel da palavra nas relações de poder, serão 

estudadas Ideologia, linguagem e reconstrução discursiva nas obras teatrais O 

Santo Inquérito (1982), de Dias Gomes e Calabar: o elogio da traição (1985), de 
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Chico Buarque e Ruy Guerra. Como fundamentação teórica serão explorados os 

conceitos de Bakhtin acerca da relação entre palavra e ideologia.   

 É importante salientar que todo o referencial teórico aqui apresentado 

constitui-se de fundamentações que se conjugam. Em alguns momentos, certas 

obras serão analisadas sob um determinado olhar teórico mais aprofundado. Em 

outros momentos perceberemos que as questões inerentes aos aparelhos 

ideológicos do Estado, à ligação entre ideologia e linguagem, bem como a relação 

entre literatura e narrativa histórica estão presentes em todas as obras 

dramatúrgicas. 
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1. O contexto da escrita censurada 
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O objetivo deste capítulo é situar o contexto histórico, político e cultural das 

produções artísticas realizadas entre os anos de 1958 a 1973 para que seja 

possível estabelecer o diálogo entre a linguagem utilizada nas peças teatrais Eles 

não usam black tie, O Santo Inquérito, Calabar: o elogio da traição e o contexto 

dentro do qual a escrita censurada foi concebida.  

 O governo de Juscelino Kubitschek mobilizou o país com seu lema de 

companha "Cinqüenta anos em cinco". Conseguiu encetar um processo de rápida 

industrialização, tendo como foco a indústria automobilística. Apesar do 

crescimento econômico, o mandato de Kubitschek terminou com significativo 

aumento da dívida pública, interna e externa, crescimento da inflação, aumento 

da concentração de renda e arrocho salarial. A desorganização social provocada 

pelo êxodo rural, o crescimento das favelas, a miséria e as péssimas condições 

de trabalho herdadas do projeto de crescimento econômico de JK fizeram eclodir 

reações diversas, em âmbito social, tais como as manifestações populares, com 

greves na zona rural e nos centros industriais. É neste contexto que, em 1958, 

Gianfrancesco Guarnieri escreve Eles não usam black tie, peça teatral que narra 

o conflito vivido por grevistas metalúrgicos moradores de uma favela do Rio de 

Janeiro.  

 Em âmbito cultural floresciam as reivindicações vindas de classes as mais 

diversas, veiculadas por meio de espetáculos musicais e teatrais politizados que 

se voltam para a conscientização popular. Gianfrancesco Guarnieri é um exemplo 

de representante da dramaturgia engajada. O dramaturgo foi líder estudantil 

desde a adolescência e começou a fazer teatro amador com Oduvaldo Vianna 

Filho (Vianinha) e um grupo de estudantes de São Paulo. Em 1955 ambos 

fundaram, em parceria, o Teatro Paulista do Estudante (TPE), com orientação de 

Ruggero Jacobbi. Diante de problemas financeiros que dificultavam a 

continuidade do trabalho do TPE e do convite de José Renato para a realização 

de um trabalho em conjunto, o Teatro paulista do estudante uniu-se ao Teatro de 

Arena de São Paulo. No início, o grupo foi o primeiro na América do Sul a utilizar 

uma nova arquitetura de representação, utilizando a cena circular que fazia com 

que o espetáculo fosse envolvido pelo público. O grupo visava também à 

economia de montagem para abolir muitas despesas, pensando na possibilidade 
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de atuar em locais improvisados, sem a necessidade de cenários. Apesar da 

proposta de um teatro itinerante, o Arena inaugurou uma sala em 1955, mas, em 

difícil situação financeira, preferiu fechar as portas com uma peça de um de seus 

atores, originário do Teatro Paulista do Estudante, ao qual se uniu para formar-se 

o Elenco Estável: Gianfrancesco Guarnieri. O ator inaugurou com Eles Não Usam 

Black-tie a linha nacionalista do Teatro de Arena.  

 Em 1960, o Cinema Novo surgiu com o intuito de produzir filmes de baixo 

custo para que as mega produções fossem substituídas pela qualidade do 

conteúdo ideológico do filme. A princípio, as produções cinematográficas eram 

voltadas para o cotidiano e para uma certa mitologia do nordeste brasileiro. O 

filme Vidas Secas é o reflexo do momento pelo qual passa o pensamento crítico 

no  pré-64. O crescimento desses movimentos reivindicatórios nos diversos 

setores sociais suscitou discussões acerca da miséria, do êxodo rural e das 

condições trabalhistas nos centros industriais. Estes fatos desencadearam o 

questionamento sobre a  postura do Estado perante a grave situação sócio-

econômica brasileira  A partir de 1964, o Cinema Novo introduziu também em 

suas montagens a análise dos equívocos da política desenvolvimentista.  

 O Golpe Militar de 1964 foi a ação que interrompeu o governo do 

presidente João Goulart, presidente democraticamente eleito vice-presidente, pelo 

PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), que seguia a linhagem populista de governo. 

Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, João Goulart, deveria 

assumir a presidência segundo a Constituição vigente na época. No entanto,  o 

presidente Goulart encontrava-se em viagem diplomática na China e tal fato 

desencadeou uma série de críticas e a tentativa militar de impedir a  posse de 

João Goulart. O Parlamento brasileiro contou com o apoio de Leonel Brizola, 

general Machado Lopes e diversas emissoras de rádio para a implementação do 

regime parlamentarista, sendo João Gourlart chefe de Estado. Em 1963, um 

plebiscito popular definiu a volta do regime presidencialista e João Goulart 

assumiu a presidência. Em meio ao caos provocado pela forte crise econômica 

brasileira herdada do desenvolvimentismo, João Goulart buscou apoio nas 

correntes reformistas radicais. As reformas socias propostas pelo presidente 

soavam como concessão excessiva de poder às camadas populares. As classes 
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proprietárias e setores conservadores, formadas pela Igreja Católica, o 

empresariado e os militares,  se uniram contra João Goulart, sob a justificativa de 

que o presidente estaria tramando um golpe comunista. Além disso, Jango foi 

responsabilizado pela carestia e pela falta de sustentação econômica no Brasil.  

Ranieri Mazzili foi empossado pelos militares no dia 2 de abril de 1964 e 

João Goulart,  assim como outros líderes reformistas, exilou-se voluntariamente a 

fim de evitar sua prisão. 

 A década de 1960 iniciou-se como um período de grandes modificações na 

economia do Brasil: modernização da indústria e dos serviços, a concentração de 

renda, a abertura ao capital estrangeiro e ao mesmo tempo com crises na 

economia, principalmente pelo endividamento externo. Os movimentos políticos e 

sociais da época foram intensos e radicais, exemplificados pela presença da 

censura, pela perseguição a líderes políticos, prisão e tortura, pelo terrorismo e 

pelas guerrilhas. 

 A sociedade brasileira dos anos 60 participou ativamente, por vezes não 

publicamente, ora apoiando, ora protestando contra a presença dos militares no 

poder. Exemplo de manifestação pública de apoio ao golpe foi a "Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade", organizada por entidades como a União 

Cívica Feminina, com a finalidade de sensibilizar a opinião pública contra as 

medidas que vinham sendo adotadas pelo governo João Goulart.  

Um país marcado por desigualdades suscitadas pelo falso 

desenvolvimento econômico faz com que surjam movimentos de classes, os mais 

diversos. Os sujeitos que se mobilizaram contra as medidas econômicas e 

políticas ditatoriais, as quais haviam levado ao empobrecimento de grande parte 

da população brasileira, buscaram como fundamentação e justificativa de suas 

ações a identidade e a inserção em grupos que se auto-apoiavam.  

 Desde 1964, o Brasil se encontrava numa situação em que, de um lado, os 

militares implementavam a propaganda nacionalista sob os moldes positivistas de 

“ordem e progresso”, e, de outro, os artistas, intelectuais, camponeses, operários 

e estudantes reivindicavam o reconhecimento dos direitos políticos, que 

garantiriam a soberania nacional, quer em seu território quer perante o 

estrangeiro. O nacionalismo laudatório era uma questão colocada em jogo. Os 
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lemas e as músicas de incentivo surgiam a todo instante. Foram criadas frases de 

efeito e exaltação à pátria, como, por exemplo: “Brasil: Ame-o ou deixe-o!” ou 

“Quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil”, ostentada 

em objetos e em janelas dos automóveis. e em veículos de empresas de 

transportes de valores.  

Nesse ritmo, a dupla Dom e Ravel, criou sob encomenda a música Eu te 

amo meu Brasil nos anos 70: 

   
As praias do Brasil ensolaradas,  
O chão onde o país se elevou,  
A mão de Deus abençoou,  
Mulher que nasce aqui tem muito mais amor.  
O céu do meu Brasil tem mais estrelas.  
O sol do meu país, mais esplendor.  
A mão de Deus abençoou,  
Em terras brasileiras vou plantar amor.  
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo!  
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil.  
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo!  
Ninguém segura a juventude do Brasil.  
As tardes do Brasil são mais douradas.  
Mulatas brotam cheias de calor.  
A mão de Deus abençoou,  
Eu vou ficar aqui, porque existe amor.  
No carnaval, os gringos querem vê-las,  
No colossal desfile multicor.  
A mão de Deus abençoou,  
Em terras brasileiras vou plantar amor.  
Adoro meu Brasil de madrugada,  
Nas horas que estou com meu amor.  
A mão de Deus abençoou,  
A minha amada vai comigo aonde eu for.  
As noites do Brasil tem mais beleza.  
A hora chora de tristeza e dor,  
Porque a natureza sopra  
E ela vai-se embora, enquanto eu planto amor.2 

 
Com a conquista do tri-campeonato mundial de futebol, em junho de 1970, 

no México, o Brasil assistiu a uma das maiores campanhas publicitárias de massa 

de sua história. O presidente do partido da ARENA (Aliança Renovadora 

Nacional) concedeu aos candidatos do partido o direito de utilização do sucesso 

do futebol brasileiro na Copa do Mundo como base campanha. 

Em função da publicidade institucional da ditadura, surgiu então o hino Pra 

Frente Brasil, usado até hoje, com pequenas variações: 
                                                        
2 OS INCRÍVEIS. “Eu Te Amo Meu Brasil”. Dom [compositor]. Disponível na internet via 
http://vagalume.uol.com.br/os-incriveis/eu-te-amo-meu-brasil.html 



 27 

Noventa Milhões em Ação  
Pra Frente Brasil  
Do Meu Coração   
Todos juntos vamos  
Pra Frente Brasil  
Salve a Seleção  
De repente é aquela corrente pra frente  
Parece que todo Brasil deu a mão  
Todos ligados na mesma emoção  
Tudo é um só coração  
Todos juntos vamos  
Pra frente Brasil! Brasil!  
Salve a seleção!3 

 
O slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o” era uma advertência das autoridades 

da ditadura quanto à escolha do pertencimento nacional. A necessidade de 

comunhão com os ideais governistas delineou os anos 1960 e 1970 como a era 

de uma nação coesa, ainda que à força. O apelo nacionalista militar demarcava 

com precisão seu posicionamento ideológico enquanto nação. Os cidadãos 

brasileiros que compactuavam com os ideais progressistas, moralistas e 

repressivos seriam bem-vindos. Já os que se rebelavam contra o Brasil grande 

seriam banidos da pátria sob as mais diversas formas. O Brasil encontrava-se 

numa situação de conflito ideológico em que o grupo oposicionista reivindicava 

sua voz e a ordem vigente a silenciava afirmando, ambos, estarem agindo em 

nome da pátria.  

Após a tomada do poder pelos militares, as marchas da família ficaram 

conhecidas como "marchas da vitória". A oposição à ditadura militar realizou-se 

através de debates, em manifestações públicas e movimentações clandestinas. O 

golpe de 1964 foi uma reação à ameaça do crescimento dos movimentos sociais 

no Brasil. As mobilizações estudantis, camponesas e operárias precisavam ser 

silenciadas.  

 De 1964 a 1967 o governo do Marechal Castelo Branco tomou as primeiras 

medidas para que as mobilizações de classes fossem desarticuladas, através da 

intervenção nos sindicatos e nas entidades estudantis, proibição das greves, 

instauração da censura, criação do Serviço Nacional de Informações (SNI), 

cassação de mandatos e suspensão por dez anos dos direitos políticos de 

parlamentares oposicionistas.  Além dessas medidas, foram suspensas as 
                                                        
3 OS INCRÍVEIS. “Pra Frente Brasil”. Miguel Gustavo [compositor]. Disponível na internet via 
http://vagalume.uol.com.br/os-incriveis/pra-frente-brasil.html 
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eleições diretas para governadores e presidentes e implantou-se o bipartidarismo. 

O ano de 1964 introduziu, com o golpe militar, o cerceamento ideológico das 

práticas populares que pudessem causar desordem e instabilidade da imagem do 

governo.  

Em dezembro de 1964, o show Opinião, apresentado pelos cantores Zé 

Kéti, João do Vale e Nara Leão, configurou uma nova maneira de criticar as 

mazelas sociais do Brasil, através de músicas que exaltavam o canto, a fala e o 

manifesto como formas de luta política e social.  A música Opinião, que deu 

origem ao nome do show, alerta sobre a necessidade de se ter uma opinião e não 

se deixar abater pela sanção disciplinar imposta pelo Estado. 
 

Podem me prender 
Podem me bater 
Podem, até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião 
Daqui do morro 
Eu não saio, não4 

 

 Pode-se observar que no repertório do show Opinião as músicas 

compostas abordam, como temática, a opressão sofrida pelo povo brasileiro 

principalmente os homens do campo, os moradores das favelas e todos aqueles 

que se enquadram na luta pela liberdade. 
 

Sarava Ogum 
Mandinga da gente continua 
Cadê o despacho pra acabar 
Santo Guerreiro da floresta 
Se você não vem eu mesmo vou 
Brigar5 
 
Quer ver eu bater enxada no chão,  
Com força, coragem, com satisfação? 
é só me dar terra pra ver como é: 
Eu planto feijão, arroz e café; 
Vai ser bom prá mim e bom pró doutor 
 Eu mando feijão, ele manda trator. 
Vocês vai ver o que é produção! 
Modéstia à parte, eu bato no peito: 
Eu sou bom lavrador!6 

                                                        
4 JOÃO DO VALE, NARA LEÃO. “Opinião” Zé Kéti [compositor]. In. -. Show Opinião. São Paulo: 
Philips, p 1965 1 CD. Faixa 16 
5 JOÃO DO VALE, NARA LEÃO. “Esse mundo é meu” Ruy Guerra, Sergio Ricardo [compositor]. 
In. -. Show Opinião. São Paulo: Philips, p 1965 1 CD. Faixa 20 
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  Ao contrário dos espetáculos nas portas de fábricas, igrejas e escolas, a 

proposta do show Opinião era a sensibilização da classe média para as questões 

sociais, ao colocarem juntos sobre o palco a cantora Nara Leão, da elite da MPB, 

e cantores populares de origem pobre, como João do Vale e Zé Kéti. O 

espetáculo não se concentrava somente nas implicações didáticas, mas na 

alternância entre alegria e lição, através de músicas e piadas descontraídas 

carregadas de conteúdo didático-político. 

É importante ressaltar a transformação do Cinema Novo em sua proposta 

de analisar as questões inerentes ao subdesenvolvimento no Brasil. O movimento 

cultural dos anos 60, especialmente entre os anos de 1964 a 1968, criticou 

duramente os equívocos da política desenvolvimentista e o modo pelo qual os 

militares lidaram com os problemas sociais do Brasil. O filme Terra em Transe, de 

Glauber Rocha, estreado em 1967, reproduz a situação política brasileira através 

da trajetória de Paulo, um jornalista que tenta mudar a situação política, 

planejando a ascensão de um candidato supostamente oposicionista, chamado 

Vieira, e buscando o apoio do maior empresário do país para deter o avanço de 

uma multinacional estrangeira sobre o capital do país. Tudo começou bem. 

Porém, problemas sociais e a corrupção arruinaram sua intenção. As 

semelhanças com a ditadura militar do Brasil, naturalmente, são intencionais.  

Dentro da proposta estética do Cinema Novo, Glauber Rocha traz 

inovações: a narrativa caótica, descontínua e dinâmica em prol do estranhamento 

do espectador. O filme Terra em transe obedece a uma ordem cronológica 

inversa, ou seja, o início do filme é o próprio fim. A exposição dos fatos evolui 

para a causa dos mesmos. Dentro da seqüência inversa o filme demonstra 

também deslocamentos que provocam no espectador um certo desconforto.  O 

dinamismo do movimento da câmera, que quase não pára durante todo o filme, 

junto aos fatos ambíguos, tais como: o personagem Paulo Martins, que trabalha 

tanto para a direita quanto para a esquerda e o candidato eleito da esquerda 

assumir o poder e não cumprir as promessas de campanha, não induzem o 

                                                                                                                                                                        
6 JOÃO DO VALE, NARA LEÃO. “Sina do caboclo” J.B. de Aquino, João do Vale [compositor]. In. -
. Show Opinião. São Paulo: Philips, p 1965 1 CD. Faixa 15 
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espectador a uma fórmula pré-determinada e impositiva na formação da opinião 

pública.  

O posicionamento político adotado por Glauber Rocha é visivelmente 

esquerdista, mas o que difere Terra em transe de outras produções 

cinematográficas de cunho político é a narrativa escolhida pelo cineasta que 

suscita inquietações ao invés de impor ao espectador uma verdade acabada. É 

neste contexto que Dias Gomes escreve O Santo Inquérito (1966), encenada pela 

primeira vez pelo grupo Teatro Jovem. 

O grupo Teatro Jovem7, durante a década de 60, também encenou textos 

de Oduvaldo Vianna Filho, Jorge Andrade e Francisco Pereira da Silva. O drama 

O Santo Inquérito, de Dias Gomes, tem como mote as duras regras dos tribunais 

do Santo Ofício. Dias Gomes, de forma metafórica, entre frestas, afasta-se 

aparentemente da nossa realidade para aprofundá-la. As torturas e a falta de 

liberdade medievais podiam ser transportadas para o pano de fundo da ditadura. 

Logo, o artístico propiciava o político-ideológico e a arte protestava contra a 

ditadura militar instaurada em abril de 64.   

As manifestações culturais que incitavam à resistência ao projeto ditatorial 

foram consolidadas no Brasil, assim como a formação das organizações de 

esquerda, após a instauração das medidas de controle impostas pelo governo 

militar.  No tocante às produções musicais os festivais de música promovidos pela 

rede Record de Televisão trouxeram várias tendências, tais como o movimento da 

Jovem Guarda e o iê iê iê resultantes da fusão entre a influência do rock’n roll 

norte americano e a leitura do mesmo por jovens cantores brasileiros e a música 

de protesto dos baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

O ano de 1968 foi um marco mundial no que concerne aos movimentos de 

grupos que buscavam seus direitos pela rebeldia através de protestos8. Em 1968, 

descontentes com a disciplina rígida, os currículos escolares e a estrutura 
                                                        
7 O histórico do grupo Teatro Jovem está disponível na internet via  
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografi
a&cd_verbete=630&cd_item=24 As fontes de pesquisa utilizadas na construção do histórico do 
grupo em questão são também citadas na home page supracitada, contam com a seguinte obra: 
TEATRO Jovem. Rio de Janeiro: Funarte / Cedoc.  Dossiê Grupos Artes Cênicas.  
8  Solidarity. Maio de 68. Trad. Leo Vinícius. Ed. Projeto periferia. E-book disponível via web em 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/maio68.pdf 
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acadêmica conservadora, estudantes de Paris organizaram protestos que levaram 

à ocupação da Universidade de Nanterre, em 23 de março. Contestavam também 

a situação social e política do país e o governo do general Charles de Gaulle, em 

virtude do desgaste provocado pela guerra de independência da Argélia. Entre os 

slogans criados estão É Proibido Proibir e O Poder Está nas Ruas.  

Influenciados pelos estudantes, operários de Paris realizaram protestos, 

ocupando fábricas e organizando passeatas e greves. Em 6 de maio ocorreu o 

confronto entre 13 mil jovens e a polícia. Os policiais lançaram bombas de gás 

lacrimogêneo, respondidas com pedras pelos jovens. As manifestações 

continuaram e, a princípio, o governo francês ficou paralisado. A situação foi 

controlada no final de maio, com violenta repressão, totalizando mais de 1000 

feridos.   

As manifestações populares ocorridas em Paris fizeram parte de um 

movimento maior de contestação que ocorreu em vários países do Ocidente, nos 

quais jovens e trabalhadores protestaram contra a situação do pós-guerra, as 

guerras e as ocupações imperialistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os 

jovens opuseram-se à Guerra do Vietnã e fizeram manifestações de Movimento 

Hippie. As críticas, de modo geral, eram constituídas por uma mistura de 

radicalismo político e irreverência, que acusavam tanto o capitalismo como o 

socialismo. No Brasil, as manifestações estudantis se voltaram contra o Regime 

Militar de 1964. 

 O general Costa e Silva reagiu a estas contestações instituindo, no dia 13 

de dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5, que lhe permitiu fechar o 

Congresso Nacional, as assembléias legislativas, e as câmaras de vereadores; 

além de decretar intervenção nos territórios, estados e municípios; cassar 

mandatos de representantes políticos eleitos e ordenar o confisco de bens. 

 De 1969 a 1973 o Brasil foi administrado por uma junta militar, que 

comandou o mais duro governo da ditadura, no período conhecido como os “anos 

de chumbo”. A luta armada intensificou-se e a repressão policial-militar cresceu 

ainda mais. Ela foi acompanhada de severa censura à imprensa, espetáculos, 

livros, músicas, atingindo políticos, artistas, editores, professores, estudantes, 

advogados, sindicalistas, intelectuais e religiosos. Espalharam-se pelo país os 
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centros de tortura do regime, ligados ao Destacamento de Operações e 

Informações e ao Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi). A guerrilha 

urbana cedeu terreno rapidamente nas capitais, tentou afirmar-se no interior do 

país, como no Araguaia, mas acabou enfraquecida e derrotada.    

  O general Ernesto Geisel dirigiu o Brasil no período de 1974 a 1979 e 

enfrentou dificuldades que marcaram o fim do milagre econômico e ameaçaram a 

estabilidade do Regime Militar. A crise internacional do petróleo contribuiu para 

uma recessão mundial e o aumento das taxas de juro, além de ter elevado a 

dívida externa brasileira a um patamar crítico. O presidente anunciou então a 

abertura política lenta, gradual e segura e procurou afastar os militares da linha 

dura, remanejando-os para o os órgãos de repressão e os comandos militares. É 

dentro desse cenário que Chico Buarque e Ruy Guerra escrevem Calabar: o 

elogio da traição (1973), peça teatral que subiria aos palcos somente em 1980. 

 No que se refere à trajetória cultural do período da ditadura militar, a saber, 

os anos compreendidos entre 1960 e 1980, o Brasil passou por experiências e 

tendências variadas, estando as mesmas em sintonia com o engajamento que 

vinculava a produção artística às atividades políticas.  O início da década de 60 foi 

marcado pela crença na união do povo para que houvesse uma revolução. A 

atenção especial às questões sociais constituía a fundamentação sobre a qual se 

apoiavam as expressões artísticas. Em Impressões de viagem (1981), Heloísa 

Buarque de Hollanda contextualiza a produção cultural do Brasil no período de 

1960 a 1970.  

 O Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura (CPC), escrito 

em 1962 conclamava os artistas a produzirem não somente a arte pela arte, mas 

a expressarem suas concepções ideológicas através da própria produção. A 

justificativa na qual o CPC se apoiava para defender a arte engajada era de que o 

verdadeiro artista é aquele que produz em prol da transformação, que a existência 

de diversas correntes estilísticas de arte está ligada ao fator social. A  a arte para 

o CPC, seguindo a concepção marxista, era  um elemento constitutivo da 

superestrutura social. O Anteprojeto do Manifesto do CPC abrange subdivisões 

em que a arte e o propósito cultural do artista são sugeridos sob diversos olhares. 
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Numa dessas subdivisões, Arte popular revolucionária, é possível perceber o tom 

de compromisso político com que o CPC trata o artista. 
 

O artista que não se manifesta conscientemente sobre a posição que 
assume diante da vida social só consegue esquivar-se a este dever de 
um modo direto e ilusório pois que em seu próprio trabalho, em sua 
própria atividade produtora está contida sua definição como membro 
integrante do todo social (HOLLANDA, 1981, p.121). 

  

As poesias publicadas pelo CPC, ao colocar o artista como um sujeito ativo 

politicamente desenvolveu, porém, uma contradição: a discrepância entre povo e 

intelectual não se dissolvera. A linguagem adotada pelos escritores para sintetizar 

a sintaxe das massas não era propriamente a linguagem do intelectual. O 

processo lingüístico de suas obras passava a ser um mimetismo com o qual o 

próprio povo não se identificava. O CPC passou então a potencializar seu ideal 

nas produções teatrais, musicais e cinematográficas. 

 Os produtos culturais elaborados pelo CPC tinham como conteúdo 

obrigatório propostas revolucionárias em que os intelectuais acreditavam no 

discurso populista como apelo à união popular em prol da revanche da esquerda 

sobre a repressão. A crença no discurso populista, porém, entrou em falência por 

vários motivos, dentre os quais, o fato de o povo não aceitar ser representado e 

ter sua voz assumida por um intelectual que vivenciava uma realidade diferente 

da sua e o fato de o ideal marxista ter sido questionado tendo em vista o regime 

totalitarista a que os cidadãos de países comunistas eram submetidos. 

O show Opinião, o filme Terra em transe e a música de artistas como Chico 

Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Edu Lobo constituem os marcos 

espetaculares da arte engajada que questionavam o discurso populista. A 

apropriação da causa popular por artistas que se encontravam numa classe social 

confortável era alvo de crítica e descrédito no que tange ao ideal revolucionário. 

Diante da crítica à postura demagógica, a esquerda percebeu a necessidade de 

realizar uma abordagem crítica diferenciada, em que o apelo popular fosse 

substituído por estímulos ao comportamento rebelde (Tropicalismo) e críticas sutis 

impregnadas por metáforas (Chico Buarque, Dias Gomes, Ruy Guerra, Zé Celso 

Martinez Corrêa).  
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  Liderado pelos músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil, o Tropicalismo se 

apropriou das idéias do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade para 

reinventar elementos estrangeiros que entravam no país e, por meio de sua fusão 

com a cultura brasileira, criar um novo produto artístico. O Tropicalismo se 

utilizava do deboche, da irreverência e da improvisação, para revolucionar a 

música popular brasileira, até então dominada pela estética da Bossa Nova. 

Baseado na contracultura, o movimento tropicalista usava valores diferentes dos 

aceitos pela cultura dominante, incluindo referências consideradas cafonas, 

ultrapassadas ou subdesenvolvidas. O movimento foi lançado com a 

apresentação das músicas “Alegria, Alegria”, de Caetano, e “Domingo no Parque”, 

de Gil, no Festival de MPB da TV Record, em 1967, que acompanhadas por 

guitarras elétricas, causaram polêmica em uma classe média universitária 

nacionalista, contrária às influências estrangeiras nas artes brasileiras.  

 Alguns elementos que se tornaram mais tarde parte da estética tropicalista 

já estavam explicitados no programa-manifesto da peça O Rei da Vela, de Oswald 

Andrade. 

A trama se inicia no escritório do agiota Abelardo I, o Rei da Vela. Burguês 

enriquecido à custa da privação alheia, Abelardo I também fabrica velas, produto 

de consumo certo em um país cheio de superstições, onde todo habitante, antes 

de morrer, exige uma vela na mão. No primeiro ato, Oswald demonstra 

didaticamente várias facetas do personagem: surge Abelardo II, empregado de 

Abelardo I, que pretende superá-lo. Entra um devedor que Abelardo I explora há 

anos e decide executar. Vários devedores são mostrados gritando através de uma 

jaula. Heloísa de Lesbos é noiva de Abelardo I, uma ironia que alude ao famoso 

casal de amantes da Idade Média: Abelardo e Heloísa. Na peça de Oswald 

Andrade, Abelardo I e Heloísa estabelecem uma relação de interesses em que a 

noiva pertence a uma falida família da aristocracia rural e o noivo encontra-se em 

plena ascensão burguesa. O casamento entre ambos representa a união entre 

essas duas classes sociais.  

Abelardo I prepara-se para a chegada de Mr. Jones, um rico banqueiro 

americano. Com essa última personagem, Oswald sugere que o país é regido por 
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uma tríade: a aristocracia rural que se une à burguesia nacional para servir ao 

capital estrangeiro. 

Assim, logo no início do segundo ato, que se passa em uma ilha tropical na 

Baía de Guanabara, surge Heloísa em franca camaradagem amorosa com Mr. 

Jones. Os desvios de comportamento (em sua maioria sexuais) dos personagens 

em uma mesma família atentam para a decadência da aristocracia rural. Assim, 

Heloísa de Lesbos possui, como o próprio nome indica, tendências 

homossexuais. D. Cesarina, sua mãe, mostra-se acessível às investidas 

amorosas de Abelardo I. Totó Fruta-do-Conde, o irmão homossexual, acaba de 

roubar o amante da irmã, Joana, sarcasticamente apelidado João dos Divãs. O 

americano interessa-se pelo chofer e, finalmente, D. Poloca, tia de Heloísa, pilar 

das tradições aristocratas e virgem com mais de sessenta anos, é tomada pelo 

desejo de passar uma noite com Abelardo I. No último ato, Abelardo II faz um 

desfalque a todo o dinheiro e deixa simbolicamente ao seu antigo patrão um 

revólver, com o qual Abelardo I decide suicidar-se. Abelardo I utiliza o tempo entre 

o tiro e a sua morte para fazer seu seu testamento, diante de Heloísa e do seu 

antigo secretário. Suas posses, seu dinheiro, Heloísa e a família dela, são 

deixados em testamento a Abelardo II. Abelardo I lembra a Heloísa que ela se 

casará com Abelardo II, o ladrão. Morre o homem, mas o sistema permanece. 

Antes de morrer, Abelardo I mostra-se uma personagem consciente ao discutir 

com Abelardo II, garantindo que a burguesia está condenada e que os proletários 

se unirão para tomar o poder. Mas que até esse dia os dois, a aristocracia rural e 

a burguesia nacional, continuarão submetidos ao americano - o capital 

estrangeiro. A peça termina aos acordes nupciais do casamento de Abelardo II 

com Heloísa. O americano comenta: Oh! Good Business!9, demonstrando um 

círculo vicioso em que mudam-se os atores sociais, mas as estruturas de poder 

permanecem as mesmas. 

Oswald utiliza várias técnicas de vanguarda como as expressionistas e 

surrealistas: 
 

ABELARDO I: Mas esta cena basta para nos identificar perante o 
público. (ANDRADE, 1976, p.17) 

                                                        
9 ANDRADE, 1993, p. 88 
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ABELARDO I: ...comprar os velhos brasões, isso até parece teatro do 
século XIX. Mas no Brasil é novo. (Ibid, p.19) 
 
ABELARDO II: Sou o primeiro socialista que aparece no Teatro 
Brasileiro. (Ibid, p.30) 

 

A peça apresentada pelo Grupo Oficina, incorporou à dramaturgia brasileira 

uma nova linguagem, em que o estranho, o impalatável e o antiilusionismo 

sancionavam a idéia de um movimento de vanguarda que provocassem 

inquietações sobre as bases políticas e comportamentais da classe média 

brasileira.  

 Por sua vez, postura agressiva do tropicalismo se afirmava na esquerda 

como um meio de luta contra a repressão. A rebeldia funcionava como um 

dispositivo de resistência contra as ações do governo militar. O Tropicalismo 

importou dos EUA o comportamento rebelde dos jovens americanos que se 

uniram para demonstrar sua insatisfação perante a guerra do Vietnã. O 

Tropicalismo possibilitou a abertura para discussões que abrangiam temáticas 

anteriormente tratadas como tabu, tais como a sexualidade e o uso de drogas. 

Por outro lado, o movimento foi desvirtuado quando o envolvimento com as 

drogas, por parte dos jovens adeptos da ideologia do Tropicalismo, provocou a 

alienação dos mesmos em relação à proposta política do movimento. 

 O ideal de esquerda da década de 60 desenvolveu projetos revolucionários 

e críticas pautadas na ideologia marxista.  A exploração do trabalho e os índices 

sociais negativos estimulavam a esquerda a pensar na revolução como alternativa 

para a situação de subdesenvolvimento sócio-econômico no Brasil.  

Em Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas (1980), Augusto Boal 

critica o teatro aristotélico partindo de uma análise filosófica de Anaximandro, 

Anaxímenes, Heráclito, Crátilo, Parmênides, Zenão e Platão para concluir que o 

teatro aristotélico tende a ser didático à medida que controla as más tendências. 

Em sua análise do conceito aristotélico da tragédia, Boal parte da conceituação 

de arte, vícios, virtudes e justiça. Aristóteles afirma que a arte imita a natureza e, 

tendo em vista que a natureza tende à perfeição, mas não a alcança, a arte e a 

ciência aparecem como correção das falhas que impediram a perfeição natural.  
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Boal conceitua a análise dos vícios e virtudes e as pré-condições de 

julgamento de vícios ou virtudes através da voluntariedade, liberdade, 

conhecimento e constância. O teatrólogo afirma que a justiça relaciona-se com o 

princípio da proporcionalidade, e não da igualdade. Segundo Boal: 
 

“A tragédia imita as ações da alma racional do homem, suas paixões 
tornadas hábitos, em busca da felicidade, que consiste no 
comportamento virtuoso, que é aquele que se afasta dos extremos 
possíveis em cada situação dada concreta, cujo bem supremo é a 
Justiça, cuja expressão máxima é a Constituição!” (BOAL, 1980, p.27. 
aspas do autor) 

 

Se a felicidade consistia em obedecer às leis, na tragédia clássica, Boal 

considera que isso era uma função pedagógica repressiva. A estrutura da 

tragédia, segundo Aristóteles, parte da harmatia (paixão ou hábito contra a lei, 

imperfeição), que desencadeia a peripécia (mudança do destino do herói trágico). 

O herói tenta se redimir de seu erro através da anagnorisis, mas a trama trágica 

evolui para a catástrofe (morte do herói ou de pessoas muito próximas a ele), o 

que ocasiona a catarse (purgação do espírito do espectador). Essa estrutura é 

imprescindível à compreensão dos postulados de Bertold Brecht acerca do teatro.  

Brecht denominou essa estrutura de teatro épico, segundo a idéia de 

Hegel, de que a poesia dramática combina o caráter subjetivo da poesia lírica 

com o caráter objetivo da poesia épica. Segundo Boal, a forma dramática 

aristotélica é configurada pela presença do personagem sujeito, da 

inalterabilidade do homem, do conflito de vontades, da empatia, da catarse 

purificadora, da emoção, da resolução do conflito através da criação de um novo 

esquema de vontades, a harmatia como causa da ação dramática, a anagnorisis 

como justifica vida social e o despertar de sentimentos. Já a forma épica 

formulada por Brecht é estabelecida através do personagem-objeto, do homem 

inalterável, das contradições econômicas e sócio-políticas que movem a ação 

dramática, do estímulo à consciência crítica do espectador e conseqüentemente à 

ação do mesmo, a supremacia da razão, a impossibilidade da harmatia 

desencadear o conflito, o conhecimento revelando falhas da sociedade, a 

exigência de decisões.  
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Através do estudo da forma dramática aristotélica e da forma épica de 

Brecht, Augusto Boal criou a Poética do Oprimido, que não produz a catarse 

aristotélica, nem a conscientização brechtiana, mas a ação direta do espectador 

sobre a ação dramática. O sistema de encenação proposto por Boal leva o 

espectador ao palco para realizar as interferências que o mesmo crê serem 

necessárias. 

A Poética do Oprimido prepara o espectador para entrar em cena através 

de exercícios teatrais que têm por objetivo produzir o conhecimento do corpo, 

tornar o corpo expressivo e desenvolver o teatro como linguagem. Boal aspira 

criar uma prática teatral revolucionária, que incite os oprimidos a lutarem pela sua 

libertação.  

No tocante à encenação teatral, Boal criou o Sistema Coringa, que é 

caracterizado pela função protagônica, função coringa (polivalente) e dois coros: o 

antagonista (coro-mocinho) e o deuteragonista (coro-bandido), orquestra coral 

(músicos) e o corifeu (o solista). A inovação contida no sistema criado por Boal 

reside na polissemia inerente às funções contidas nas estruturas fixas da 

encenação teatral, através da mobilidade funcional de personagens, fato que 

provoca no espectador o distanciamento crítico, a visão multisetorial e constante 

questionamento do enredo. 

Outras formas de teatro propostas por Boal dentro da Poética do Oprimido 

foram; O Teatro Jornal, em que  uma determinada notícia, publicada no meio 

impresso, é escolhida e discutida pelo grupo, procurando deste modo verificar 

quais os pontos que eventualmente sofreram censura, quais os interesses por 

detrás da informação ali contida, como as pessoas descreveriam o fato. O 

espectador, usando notícias de jornais de ampla acessibilidade transforma 

notícias em cena de teatro; o Teatro Imagem, que procura transformar em 

imagens cênicas aquilo que interessa ao grupo, tais como questões sociais (por 

exemplo: o preconceito racial), sentimentos ou condições que passam do nível 

abstrato ao concreto, tornando mais assimilável sua compreensão, debate e 

questionamento; o Teatro Invisível, que simula uma situação real e do cotidiano, 

onde o "público" torna-se, inconscientemente participante da representação, 

reagindo espontânea e verdadeiramente ao questionamento que se lhe 
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apresenta; e o Teatro-Fórum, que utiliza, além do protagonista que realiza uma 

representação, um "coringa", pessoa que atua como interlocutor entre o enredo e 

a platéia – sendo esta levada por ele a discutir, e até mesmo alterar o destino 

daquilo que foi apresentado. 

A intervenção do espectador na cena é a reprodução do ideal 

revolucionário dentro do teatro. a proposta de Boal foi considerada provocadora 

porque influenciava diretamente o comportamento do sujeito. A poética do 

Oprimido ultrapassava a conscientização porque obrigava o sujeito a tomar 

decisões e agir. Por esse fato, em fevereiro de 1971, Augusto Boal foi preso, 

torturado e exilado. Passando a residir na Argentina, até 1976. 

O teatro abriu seu espaço às intervenções críticas sociais ao colocar em 

cena a peça Eles não usam black tie. O texto teatral de Gianfrancesco Guarnieri 

expõe uma leitura marxista das condições trabalhistas do operariado do Brasil. O 

ideal esquerdista no Brasil percorreu uma trajetória constituída por diferentes 

momentos em que, a princípio, se acreditava ser o marxismo a solução para o 

estágio de subdesenvolvimento a que o Brasil foi submetido após a 

industrialização implementada pelo governo JK. 

A peça aborda o ambiente social de uma família, cujo chefe se envolve no 

movimento grevista. No núcleo familiar, a relação entre pai e filho, que trabalham 

juntos, instala o conflito sobre o qual gira a trama da peça. Pai e filho estão em 

campos opostos da greve. Esse fato divide a peça em dois sistemas 

independentes: a luta de classes entre capitalistas e trabalhadores e a luta de 

classes interna, ou seja, entre os trabalhadores que aderem à greve e aqueles 

que discordam desta. A ideologia que permeia o significado do termo trabalho é o 

fator que amplia o conflito da trama. 

A segurança da reprodução das relações de produção acontece de acordo 

com a superestrutura jurídico-política e ideológica. A relação de submissão a que 

se sujeitam Maria e Tião faz com que os mesmos sejam parte dos objetivos dos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, que funcionam de acordo com o que dita a 

classe econômica dominante. 

O engajamento crítico na peça de Guarnieri acontece à medida que o 

dramaturgo desvenda as estratégias de que os patrões se utilizam para controlar 
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seus empregados e mantê-los produzindo sob pressão. Guarnieri sugere a 

revolução através de uma greve bem sucedida em contraste com a humilhação 

de um homem que não acreditou no sucesso da mesma. Eles não usam black tie 

marca o início de uma fase cultural em que a esquerda se organiza para educar 

as massas e refletir sobre as condições sociais herdadas do súbito 

desenvolvimento econômico do final dos anos 1950. O período em que a peça foi 

escrita e encenada não constituiu propriamente a ditadura militar, mas o 

prenúncio desta quando os militares perceberam o perigo iminente das 

manifestações de massa.  

Eles não usam black tie não foi propriamente vetada pela censura. As 

montagens dessa peça datam de 1958 e 1962 (São Paulo), 1961 (Recife e Rio de 

Janeiro, 1963 (Rio de Janeiro), 1964 (Salvador) e o retorno aos palcos após a 

ditadura, em 2000, no Rio de Janeiro10. Ao percorrer a trajetória cronológica das 

apresentações da peça de Guarnieri percebemos o engavetamento da mesma 

durante os anos de chumbo. Após o advento da censura, os artistas e intelectuais 

do ARENA modificaram sua abordagem temática e focalizaram suas produções 

em temas históricos, buscando nas situações passadas reflexão acerca do 

momento atual. 

 Após o golpe de 1964, a produção cultural brasileira sofreu intervenções. O 

governo militar proibiu a realização de manifestações populares que pudessem 

desestabilizar a nova situação política em vigência. Sob a justificativa de estar 

incentivando a cultura, o governo ditatorial criou instituições de fomento às 

produções culturais, mas estas deveriam estar de acordo com as pré-

determinações institucionais, que em sua maioria criavam dispositivos de 

impedimento ao fomento de produções artísticas de cunho político. Em entrevista 

Cacá Diegues aponta uma estratégia do Estado ditatorial para modelar as 

produções cinematográficas: 
 

Eu acho, por exemplo, que a coisa mais grave que aconteceu na 
Embrafilme – e eu me bati pública e privadamente contra isso – foi a 

                                                        
10 Informações disponíveis via web em 
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos
_biografia&cd_verbete=589&cd_item=29&id_evento=427494. As fontes de pesquisa utilizadas na 
home page supracitada contam com obras de Sábato Magaldi, Edélcio Mostaço e Décio Prado de 
Almeida. 
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criação de verbas especiais para filmes históricos e baseados em obras 
literárias. Isso é um crime, porque essa é uma maneira do Estado 
intervir sem dizer que está intervindo. Se eu boto dinheiro na tua mão 
mais barato e em maior volume para você fazer um determinado tipo de 
filme, é claro que você se sente atraído pra fazê-lo. É uma maneira de 
intervir (DIEGUES apud HOLLANDA; PEREIRA, 1980, p.20).  

 
  É importante atentar para as estratégias de censura do governo ditatorial 

As produções culturais não eram banidas à revelia. O fator de risco contra o qual 

lutavam os militares era a indução a manifestações populares através do contato 

direto com as massas. De acordo com Heloísa Buarque de Hollanda se a 

circulação do ideário e das manifestações culturais não patrocinadas pela 

esquerda não é impedida, ela será, todavia, bloqueada em seu acesso às classes 

populares11. As manifestações artísticas voltadas ao espetáculo tinham por 

objetivo evitar a ameaça de perda de contato com o povo impingida pelo regime 

militar. Essa era a forma com que os artistas procuravam estabelecer uma 

agregação popular. 

 As conseqüências políticas do pós-64 imputaram sobre a produção cultural 

esquerdista uma nova nuance, devido ao cerceamento da censura. O Estado 

militarista implementou um modelo de controle das massas baseado em sua 

própria estrutura interna. A partir dos conceitos jurídicos já estabelecidos 

constitucionalmente e de estratégias militares de combate, a ditadura militar se 

apropriou de técnicas de vigilância e imposição disciplinares pautadas no poder 

ideológico.  

Em Vigiar e punir (1999) Michel Foucault descreve as artimanhas da 

censura, revelando as técnicas premeditadas da vigília e do castigo. Depois de 

muitos séculos punindo através do sofrimento físico, da humilhação, a tecnologia 

do poder foi se aperfeiçoando, e a sociedade percebeu que era mais viável vigiar 

que punir. A trajetória histórica da punição explanada por Foucault demonstra a 

substituição do suplício dos corpos (a forma mais antiga de punição) pela 

implementação de uma vigilância e punição fundamentadas na ideologia do 

poder. 

Colocar os corpos dos condenados em evidência durante torturas e 

execuções dolorosas era um ato ambíguo em que a punição contra um crime 

                                                        
11 HOLLANDA, 1981, p. 30 
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soava como um novo crime e o criminoso poderia ser elevado à condição de 

mártir. 
(...) e como as funções da cerimônia penal deixavam pouco a pouco de 
ser compreendidas, ficou a suspeita de que tal rito que dava um “fecho” 
ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: igualando-o, ou mesmo 
ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espectadores a uma 
ferocidade de que todos queriam vê-los afastados, mostrando-lhes 
freqüência dos crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminosos, 
os juízes aos assassinos, invertendo no último momento os papéis, 
fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração 
(FOUCAULT, 1999, p.12-13). 

  

 O sistema punitivo começou a sofrer questionamentos quanto à incidência 

direta sobre o corpo do condenado. As indagações suscitadas pela prática 

punitiva de suplícios expostos publicamente abriu precedente para que o poder 

judiciário concebesse a necessidade de mudanças nas estratégias de punição e 

principalmente a prevenção contra o crime. As crescentes revoltas populares 

desencadeadas pelo questionamento quanto à diferenciação penal estabelecida 

de acordo com a classe social e a elevação ao status de mártir dos réus 

executados implicaram na concepção da reforma penal. Quando a exposição do 

suplício de um condenado passou a ser uma representação ambígua, em que as 

camadas populares se identificavam com a opressão infringida ao réu, fez-se 

necessário conceber uma nova estratégia de ação.  Percebeu-se, então, que era 

preciso implementar uma punição que incidisse diretamente sobre a alma. Outro 

fator que influenciou a modernização do sistema judiciário foi o aumento da 

criminalidade fraudulenta durante a evolução do processo de industrialização. O 

Contrato Social inovou o sistema judiciário subdividindo as instâncias do poder e 

atribuindo ao condenado o status de contraventor e inimigo do bem comum. O 

fator ideológico foi fundamental no processo de reforma penal, pois deslocou a 

idéia de vingança do soberano para o ideal de defesa da sociedade. Foucault 

sugere que a reforma não funciona unicamente como solução do questionamento 

popular quanto à execução do poder, mas tem como objetivo principal a economia 

de poder. Através da incorporação da disciplina e introdução da ideologia da 

vigilância constante do sujeito, os chefes de Estado não necessitariam de alto 

investimento sobre os aparelhos de repressão.  
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 Fundou-se então o poder disciplinar, baseado na reforma penal que propõe 

seis fatores fundamentais: o abandono de punições corporais e a utilização de 

representações ideológicas no processo punitivo; a punição como forma de 

impedir um novo crime; a associação do crime ao castigo; o uso da verdade 

comum no julgamento, ou seja, abertura do julgamento em que se preserve o 

direito do condenado de conhecer sua situação judicial, a presença de 

testemunhas e apuração dos fatos; e a definição detalhista e cautelosa dos 

crimes. 

  O objetivo dessa nova forma de exercer o poder era, através de uma 

vigilância constante, impedir que o delito fosse cometido. Mais do que vigiar, era 

preciso construir um sistema de poder capaz de moldar um homem passivo, útil e 

disciplinado. O poder disciplinar é, antes de tudo, uma forma de organizar o 

espaço físico, e utiliza uma técnica que busca separar, dividir, para melhor 

controlar. Através do processo de vigilância hierárquica (vigilâncias múltiplas e 

entrecruzadas, decomposta em instâncias), da sanção normalizadora (castigo) e 

do exame (investigação individual de caráter avaliativo), instaurou-se um 

dispositivo de controle que proporcionava o controle de todos os indivíduos 

através de um poder invisível. 

  A idéia que deu origem a essa espécie de poder invisível nasceu como um 

projeto de prisão no fim do século XVIII: o panóptico. No projeto do panóptico, as 

celas dos presos estavam dispostas ao redor de uma torre central, onde ficava o 

guarda encarregado da vigilância. Uma única pessoa podia vigiar todas as celas, 

sem ser notada. Os prisioneiros nunca tinham a certeza de que havia alguém 

olhando do outro lado e, assim, evitavam cometer qualquer erro. 

 A intenção era ver sem ser visto. Essa máquina de vigiar, nascida sob o 

objetivo de modelo prisional , tornou-se também padrão na construção de 

manicômios, hospitais e escolas. A idéia concebida pelo panóptico de poder ver 

sem ser visto transformou-se em uma nova forma de exercer o poder. Através do 

condicionamento, o sujeito submetido à vigilância constante termina por vigiar a si 

mesmo. 

 O poder disciplinar programado pelos militares foi constituído por ações de 

cunho ideológico, em que as propagandas ufanistas pretendiam introduzir no 
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povo o ideal de que todos aqueles que não compactuavam com o regime militar 

seriam comunistas e inimigos da pátria. O autoritarismo e o fracasso econômico 

vivenciado por países comunistas reforçavam a desconfiança popular sobre os 

simpatizantes desse regime.   

Posteriormente, o regime militar limitou os direitos civis e políticos dos 

cidadãos, submetendo-os a novas regras disciplinares sob a ameaça da perda da 

liberdade corporal. As práticas punitivas militares não visavam coagir diretamente 

a população através de exposições de corpos suplicantes. Os bastidores da 

ditadura, porém, ocultavam corpos de militantes da esquerda submetidos à tortura 

para fazer das confissões um instrumento de desarticulação dos intentos 

esquerdistas. As prisões e desaparecimentos de membros da esquerda eram 

práticas penais discretas e contínuas, que se mostravam eficazes no combate à 

esquerda e na reafirmação do ideal ufanista no imaginário popular. 

 Apesar da disciplina infringida ao sujeito, este busca subterfúgios que 

facilitem burlar a vigilância constante e o poupem da punição. Dias Gomes, 

Gianfrancesco Guarnieri, Chico Buarque e Ruy Guerra encontram na palavra a 

alternativa às proibições da censura. É através da ambigüidade da palavra que os 

dramaturgos expõem suas idéias sem que se submetam às sanções do Estado. 

 A utilização de temas históricos para estimular a reflexão acerca do regime 

político ditatorial iniciou-se após o golpe de 1964. Nos registros12 de 

apresentações da peça Eles não usam black tie consta que a mesma foi 

arquivada desde 1964 e só voltou aos palcos no ano 2000. Este fato sugere a 

cautela com que os dramaturgos trabalharam no pós-64. Percebendo na censura 

uma ameaça iminente, o ARENA iniciou uma abordagem temática que 

evidenciava os mártires da história do Brasil. Temos como exemplo os 

espetáculos Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes. 

  Essa concepção temática foi desenvolvida também pelos dramaturgos 

Chico Buarque, Ruy Guerra e Dias Gomes. A composição dramática de Calabar: 

o elogio da traição envolve a história da invasão holandesa ao Brasil incorporada 

a uma nova roupagem. No próprio nome dado à peça, já é possível identificar um 

                                                        
12 Cf. 
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos
_biografia&cd_verbete=589&cd_item=29 
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ponto de vista diferenciado. Elogiar a traição num momento de crise implica em 

desafiar o proibido. No decorrer da trama de Buarque e Guerra percebem-se as 

apropriações de práticas políticas do período militar dentro do contexto de 

conflitos da invasão holandesa. A remodelagem da trajetória de Calabar propõe 

uma nova leitura histórica, em que o traidor passa a ser visto como um herói 

injustiçado, numa guerra complexa em que não se delimitam fronteiras entre 

aliados e inimigos. 

  Percorrendo a tendência temático-histórica, Dias Gomes, em O Santo 

Inquérito, estrutura um auto de inquisição obedecendo aos processos ordinários, 

desde as suspeitas de heresia até a condenação de Branca Dias. O dramaturgo 

intercala elementos duvidosos às provas exibidas no auto-de-fé. Os 

procedimentos de investigação, julgamento e condenação mostrados na peça se 

identificam com as práticas militares na década de 1960. A aproximação entre o 

histórico de Branca Dias e a trajetória de sujeitos assassinados pelos militares é 

evidente. E mais um dramaturgo expõe um personagem histórico à martirização 

em prol da denúncia contra a arbitrariedade da ditadura. 

  O percurso da arte no Brasil desde fins da década de 1950 ao início da 

década de 1980 atravessou diferentes vias de mobilização.  Assistimos ao 

fortalecimento das mobilizações de grupos identitários pelo reconhecimento de 

suas diversas privações. Nos anos de 1950 a meados de 1960, as apresentações 

do CPC e do Teatro de Arena como Eles não usam black tie e Revolução na 

América do Sul representaram o grito de protesto contra a política 

desenvolvimentista e suas conseqüências sociais. Posteriormente, em fins de 

1960, testemunhamos a invenção de uma nova linguagem dramatúrgica, 

construída sobre metáforas e temática heróica, em obras como O Santo Inquérito. 

Finalmente, assistimos ao triunfo das reivindicações da classe artística engajada, 

com a gradual liberação de peças teatrais censuradas, como Calabar.  

 A repressão militar contra as mobilizações de massa e qualquer atividade 

de estímulo às mesmas obrigou a classe artística a rever sua linguagem. No 

plano econômico, a situação continuava precária, mas o silenciamento a que 

foram submetidos os cidadãos brasileiros obrigava os sujeitos a terem cautela e 

escolher as palavras. Num contexto de tensão entre criatividade e limitações, a 
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história de heróis nacionais foi colocada em cena. Através de particularidades 

ligadas à enunciação do texto, a dramaturgia brasileira procurou manter seu tom 

de denúncia dentro das possibilidades prescritas. 

  Todo o processo pelo qual a censura submeteu a escrita obteve como 

resultado um sujeito que se auto-censura, ainda que o contexto político tenha 

mudado. No período de redemocratização, os escritores começaram a perceber 

que a censura que fez com que a escrita reagisse e se enquadrasse nos moldes 

da arte engajada se tornou agora uma censura de esquerda e que era necessário 

agora libertar da escrita as marcas do posicionamento político. No artigo O 

trânsito da memória – literatura e transição para a democracia no Brasil, da obra 

Contracorrente (1999), Ana Maria Machado discute a situação da Literatura no 

período de transição para a democracia e a dificuldade dos escritores de se 

desvincular do engajamento diante das cobranças de sua própria esquerda sobre 

as produções culturais esquerdistas. Roberto Drummond testemunha esse 

momento de crise: 
  

A gente tem que se acostumar com a liberdade. É difícil ser livre (...) Era 
fácil antes escrever um livro para meter o pau no general. O difícil é 
fazer um general como Tolstoi fazia: humano. É o que quero a partir de 
agora (...) O nosso problema é ter coragem de dizer: já nos livramos da 
censura de direita, agora temos que nos livrar da censura de esquerda. 
E o censor de esquerda que eu tinha era eu mesmo. (A esquerda 
continua se censurando?) Continua, continua! Eu me isolei para derrotar 
meu ditador – que era eu mesmo. Eu não teria condições de fazer o 
meu novo livro se não tivesse havido redemocratização no Brasil, ainda 
que eu não fale de política no romance.”(DRUMMOND apud 
MACHADO, 1999, p.24). 

  

Os aparelhos de repressão utilizados durante o regime militar incutiram na 

esquerda o que Cacá Diegues denominou Patrulhas Ideológicas, ou seja, o 

patrulhamento do regime da própria esquerda sobre a esquerda. Esse fato, que 

ocasionava certa dificuldade de libertação da arte e mudança temática pelos 

artistas engajados, constituía-se como um resquício da relação entre Ideologia e 

Estado.  
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Neste capítulo, a pertinência do quadro teórico justifica-se pelo fato de que 

Os aparelhos Ideológicos do Estado13 podem nos oferecer um embasamento 

pertinente para elucidarmos as questões relacionadas à censura, se 

considerarmos o período referente aos anos de chumbo, e à própria escrita 

censurada, a qual se constitui como objeto de nossa pesquisa. Como 

neomarxista,14 Althusser (1983) desenvolvera conceitos acerca da ideologia, que 

interpela o indivíduo em sujeito, e que, também, é entendido a partir do par oposto 

dominante /dominado. 

 As questões relacionadas à ideologia, bem como as noções de sujeito 

poderiam ser consideradas impertinentes para explicar aspectos concernentes às 

relações de poder na contemporaneidade e ao sujeito pós-moderno15. No entanto, 

no que concerne à problematização referente ao nosso objeto, a saber, a escrita 

censurada, reconhecemos que Os aparelhos ideológicos do Estado oferece-nos 

subsídio para analisar os “anos de chumbo”, no contexto de produção da escrita 

censurada. Nesse sentido, os “anos de chumbo” oferecem, para a escrita 

censurada, um palco para o evidenciamento da hierarquização e o desvelamento 

entre poder, dominação, repressão e reação. 

Com efeito, o sujeito da escrita, passivo, assujeitado pela ideologia não 

pode ser, por nós considerado, já que a própria escrita desvela a reação que se 

opera por trás de toda força opressiva do Estado. Por outro lado, as questões 

relativas ao caráter repressor do Estado, e suas formas de coerção social, pela 

força, pela manipulação de corpos e de mentes, ajudam-nos a entender em que 

contexto, e por qual viés, a escrita censurada constitui-se como elemento 

desvelador /revelador das relações de poder vigentes, nos anos chumbo.  

É nessa perspectiva que o contexto sobre o qual se manifestou a escrita 

das peças será analisada, também, a partir dos conceitos de Althusser (op.cit) 

que nos oferece uma explanação sobre as relações que estruturaram o poder, em 

                                                        
13 Althusser (1983) 
14 Teóricos que, após Marx, desenvolveram os seus conceitos norteadores , sobretudo os 
conceitos sobre infra e superestrutura que serão abordadas posteriormente. Tais teóricos 
remeteram as contribuições de Marx a estudos relacionados a ciências humanas e sociais, tais 
como, ideologia, poder, cultura. Destacam-se, nesse âmbito, teóricos como Gramsci, Foucault, 
Althusser, Bakhtin.   
15 Outra noção de sujeito que não contempla mais o conceito de indivíduo assujetado por uma 
ideologia. 
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uma determinada época, e que elucidam e serve de modelo e explicação para o 

contexto em que foram escritas, e censuradas, as peças que constituem o nosso 

corpus. 

Os mecanismos que envolvem as relações entre Estado e Ideologia estão 

ligados às relações sociais, que por sua vez, são determinadas pelos sistemas 

econômicos adotado pelo Estado. Numa dinâmica interdependente, as instâncias 

ideológicas do Estado são determinadas pela base econômica, mas podem 

também exercer influência sobre as relações econômicas desse Estado. 

 O regime militar é caracterizado pela valorização do ideal positivista. Para 

que se compreendam as implicações ideológicas imbricadas na produção 

dramatúrgica do período de crise pré-64, bem como o regime militar em sua 

trajetória, é preciso pensar em capitalismo, comunismo e positivismo. Os sistemas 

de pensamento supracitados fazem parte da fundamentação das relações de 

poder, bem como das justificativas de cada setor que pleiteia esse poder. 

A investigação da forma como o capitalismo foi implementado e 

desenvolvido no Brasil é fundamental para que se compreendam as relações 

entre economia e política. A base econômica (ou infra-estrutura) brasileira é um 

fator de determinação das manifestações ideológicas presentes na escrita 

censurada. 

Diante das conseqüências inerentes ao processo de industrialização no 

Brasil, assistimos ao questionamento das mazelas sociais impostas pelo regime 

capitalista; o que desperta, por outro lado, em determinadas classes, a empatia 

com o comunismo. 

Ao se constituir como a corrente ideológica adotada pela esquerda, o 

comunismo se apresenta na escrita censurada como uma possibilidade de 

solução ante o fracasso desenvolvimentista. 

O governo militar, instalado após o Golpe de 1964, combateu com rigidez 

os ideais comunistas e implementou no Estado transformações pautadas na 

herança positivista, tendo como fundamentação os preceitos de Auguste Comte 

de valorização da ciência, delimitação entre Estado e Igreja e a crença na 

concentração do poder nas mãos de homens privilegiados pelo conhecimento e 

capacitados para tal. Os militares aliaram positivismo e nacionalismo, formando 
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uma corrente ideológica que visava sua permanência no controle do poder de 

Estado. 

Podemos, pois, afirmar que o capitalismo, enquanto regime econômico 

suscita a estratificação das classes e conseqüentemente a desigualdade social. 

Esta, por sua vez, de acordo com determinados grupos de esquerda, é passível 

de ser combatida através do comunismo.  

É importante pensar que a escrita censurada expressa o embate da luta 

ideológica entre esquerda e direita, não no sentido de estabelecem um senso final 

definitivo. Sabe-se que o próprio termo “escrita censurada” pressupõe o domínio 

de um determinado poder, neste caso a censura, sobre outra forma de exercer o 

poder, a escrita. A escrita, mesmo censurada, não desiste de manter a tensão 

entre a esquerda e a direita. A trajetória, tanto dos autores quanto das peças 

teatrais produzidas em fins de 1950 e 1970, demonstra que o poder de vigilância 

da censura era capaz de silenciar aqueles que não soubessem usar a palavra a 

seu favor. Qualquer ameaça ao poder de Estado era reprimida ideologicamente, 

através da contenção de publicações subversivas, ou fisicamente, através de 

exílios, prisões e assassinatos. Num momento de crise política, os autores 

perceberam a necessidade de proferir sua opinião com cautela para que não 

fossem vítimas das sanções disciplinares do Estado. Todas as palavras 

impressas passariam pelo crivo da censura. Deveriam, portanto, ser escritas em 

caráter premeditado, vírgula por vírgula. Conseqüentemente, a escrita censurada 

estabelece uma relação de equilíbrio, quando critica o poder em vigência, 

tentando se enquadrar nas regras desse poder, para que possa continuar sua 

crítica ao sistema. 

 
 

2.1 – A industrialização e a política desenvolvimentista brasileira 

 

O capitalismo industrial, sistema de produção vigente desde o advento da 

industrialização no século XVIII, fundamenta a crise sócio-econômica por que 

passou o Brasil durante os anos 1950. 
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A Revolução Industrial modificou o sistema de produção, substituindo a 

mão-de-obra artesanal pela máquina. Os proprietários das fábricas aumentaram 

sua margem de lucro, com o aumento da velocidade da produção, e 

remuneravam a mão-de-obra do operariado com baixos salários. Se por um lado 

esta mudança trouxe benefícios (queda no preço das mercadorias), por outro, 

trouxe um desequilíbrio social suscitado pelo desemprego, baixos salários, 

péssimas condições de trabalho e degradação ambiental. O processo de 

industrialização espalhou-se rapidamente pela Europa e deu ao capitalismo um 

novo formato.  

No século XX, o capitalismo passou por uma fase, em que o sistema 

bancário, nas grandes corporações financeiras e o mercado globalizado 

constituíam as molas mestras do desenvolvimento. Pode-se considerar este tipo 

de capitalismo vigente até os dias de hoje. Grande parte dos lucros e do capital 

em circulação no mundo passava pelo sistema financeiro. Após a Segunda 

Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos econômicos: o oriental e o 

ocidental. Os Estados Unidos se fortaleceram economicamente e junto ao Japão, 

formaram as superpotências econômicas. O dólar foi convertido em moeda 

universal. A globalização permitiu que as grandes corporações pudessem ampliar 

sua produção em diversas partes do mundo e conter os custos e as dificuldades 

impetradas pela exportação. Essas empresas, dentro de uma economia de 

mercado, mantêm um comércio ativo de grandes proporções. Os sistemas 

informatizados possibilitam a circulação e transferência de valores em tempo 

quase real.  

O capitalismo monopolista no Brasil é implementado entre os anos de 1888 

a 1930. A economia brasileira fundamentava-se basicamente no setor agrícola 

cafeeiro, que passou por diversas crises, dentre elas a crise de 1893 e a crise de 

1930. Sendo o Brasil um país de tradição econômica agrícola, o perfil econômico 

da Primeira República (1989-1934) baseava-se na intermediação comercial e 

financeira da agroexportação. O capitalismo, nessa fase, era caracterizado pela 

divisão estancada social do trabalho do campo e da cidade, carência de mão-de-

obra especializada, privilégio da economia cafeeira. A crise da bolsa de valores 

de Nova York em 1929 desencadeou a crise econômica mundial, inclusive a crise 
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do café no Brasil. Na Primeira República, os setores agrícola e industrial 

emergente, como a pecuária, o cacau, o açúcar, o algodão, o mate, e o setor de 

bens não duráveis destinados ao mercado interno recebiam investimento e eram 

estimulados a crescer. 

 A produção de café no Brasil era promissora no final do século XIX e início 

do século XX. Dominado pelas oligarquias, o setor agrícola cafeeiro detinha o 

monopólio da produção mundial até os primeiros anos da década de 1920. A 

partir dessa data, a abertura econômica entre países configurava uma política 

capitalista em que a concorrência crescia e os produtores de café se viam 

obrigados a revalorizar seu produto. O aumento do preço da saca de café nos 

mercados externo e interno, junto à crise de 1929 desencadeou uma forte crise 

econômica no Brasil. Àquela época as oligarquias cafeeiras, que detinham 

também o controle do poder político brasileiro, começaram a perder seu prestígio 

junto ao povo. Na ocasião, as classes de oposição e, principalmente, os tenentes 

viam sua oportunidade de ingressar na política brasileira. O movimento tenentista 

insurgiu-se contra a política café-com-leite em 1930, obrigou o candidato Júlio 

Prestes a se exilar e levou ao cenário político brasileiro o presidente Getúlio 

Vargas.  

 Getúlio Vargas buscou amenizar os efeitos da crise do café através da 

redução em 50% dos débitos dos cafeicultores e o incentivo à diversificação da 

produção agrícola.  Apesar da adoção de medidas que acolhiam as reivindicações 

das classes dominantes alheias ao setor cafeeiro e solucionavam a própria 

agricultura paulista, o governo Vargas não detinha a confiança imediata dessas 

classes.  O autoritarismo político, o apoio aos militares e a centralização 

administrativa foram os principais elementos do governo Vargas. A vitória contra a 

revolução dos constitucionalistas, paulistas em sua maioria, confirmou o poder de 

Vargas, que posteriormente se tornaria ainda mais consolidado junto à massa 

popular. De 1930 a 1937 o Estado brasileiro vivenciou conflitos os mais diversos, 

dentre eles, a Intentona Comunista, liderada pela Aliança Libertadora Nacional. 

Em novembro de 1937, Getúlio Vargas anunciou o fechamento do Congresso, 

instaurou censura à imprensa, e destituiu qualquer outra força política, como a 

Aliança Integralista Brasileira.  
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 A ditadura de Vargas, no entanto, foi bem sucedida graças às medidas 

políticas por ele adotadas, através do incentivo à industrialização, criação de 

empresas estatais, Petrobrás, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale 

do Rio Doce, profissionalização do serviço público, modernização do imposto de 

renda, a edição do código Penal, do Código de Processos Penais e da 

Consolidação das Leis trabalhistas. 

 A regulamentação das relações de trabalho no Brasil, juntamente à lei de 

sindicalização funcionava como media paliativa ante uma possibilidade de 

insurgência contra a ditadura de Vargas, embora os sindicatos fossem extensões 

auxiliares do Ministério do Trabalho, controladas e submetidas ao poder do 

Estado.  A popularidade de Vargas, a imagem do “pai dos pobres”, o apoio aos 

países democráticos durante a Segunda Guerra Mundial representaram uma 

incoerência aos olhos dos militares. Diante de uma crise de confiança perante as 

intenções de Vargas, os militares afastaram-no do poder em 1945. Não tardou, 

porém, e Getúlio Vargas foi eleito nas eleições presidências de 1951.  

 As expectativas quanto à participação sindical no poder, as pressões norte-

americanas à abertura do mercado brasileiro e as críticas ao autoritarismo 

varguista levaram o Estado à instabilidade. A Era Vargas chegou ao fim em 24 de 

agosto de 1954, quando o presidente encontrou no suicídio a solução para as 

acusações levantada contra ele devido ao envolvimento no atentado contra o 

jornalista Carlos Lacerda, seu ferrenho opositor e crítico. Esse fato fragilizou a 

permanência de Vargas na presidência do Brasil, pois Lacerda sobreviveu ao 

atentado e comprovou o envolvimento da guarda pessoal no atentado. Diante das 

pressões contra sua permanência no poder e a perda de sua populariade, o 

presidente pediu licença do cargo e suicidou-se em 24 de agosto de 1954. Após a 

morte de Vargas, o Brasil foi presidido por Café Filho, no período de 1954 a 1955, 

Carlos Luz, em 1955; e por Nereu Ramos de 1955 a 1956. Em 1956, Juscelino 

Kubitschek assumiu a presidência.  

 O legado político de Vargas foi fundamental à execução dos planos 

políticos do próximo presidente eleito no Brasil, Juscelino Kubitschek. O slogan 

“Cinqüenta anos em cinco” traduz a ideologia de um estado voltado ao 

desenvolvimentismo. O Estado incentivou a ampliação do mercado interno e nas 
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indústrias, com bases políticas protecionistas, investimento estatal no setor de 

energia e transporte, através do plano de metas.  Os outros dois setores incluídos 

no plano, alimentação e educação, não receber o mesmo investimento que os 

primeiros. A construção de Brasília não integrava nenhum dos cinco setores. 

Inicia-se aí a problemática do Estado de JK. 

O fomento ao desenvolvimento econômico contava com uma larga base de 

apoio que incluía interesses empresariais, trabalhistas e militares, unidos pela 

ideologia nacional-desenvolvimentista. Por outro lado, havia a oposição de alguns 

setores internos e de organismos internacionais favoráveis a uma rígida política 

de estabilização. O salto desenvolvimentista provocou dívidas internacionais 

exorbitantes, devido aos empréstimos realizados a fim de possibilitar a realização 

do plano de metas. As conseqüências do processo de industrialização 

desenfreada e abertura ao capital estrangeiro provocaram no Brasil a 

dependência tecnológica e o êxodo rural. A trajetória desenvolvimentista e suas 

conseqüências são relevantes à medida que se constitui como ilustração das 

relações entre base econômica e superestrutura. Os colapsos econômicos 

ocorridos em momentos diversos da história política brasileira ocasionaram a 

vulnerabilidade ideológica e a conseqüente definição do discurso reivindicatório 

de uma nova forma de exercício do poder.   

De 1962 a 1967, o Brasil passava por sua pior fase econômica. A 

expansão industrial acusava o crescimento superior da indústria de bens duráveis 

em relação à demanda, o esgotamento do padrão industrial substitutivo de 

importações dificultava a realização de novos investimentos, a crise política e a 

falência financeira configuravam a decadência do Estado. Entrava em ação o 

PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo). O PAEG promoveu o aumento da 

carga tributária, a redução de gastos públicos, o arrocho salarial, a contenção de 

crédito, a repressão sindical e a viabilização da entrada do capital estrangeiro sob 

forma de empréstimos. Tais medidas beneficiaram as grandes empresas e 

prejudicaram as empresas de bens de produção, provocando uma crise em que a 

dívida externa crescia cada vez mais.  

De 1967 a 1973, a aceleração do crescimento nos setores da construção 

civil, de material de transporte e metal mecânico e o conseqüente aumento das 
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taxas de emprego e do salário proporcionaram o crescimento da indústria de bens 

de consumo não-duráveis. A nova fase por que passava o Brasil foi denominada 

“milagre econômico”, pois o crescimento da economia brasileira equiparava-se ao 

crescimento da era JK. Alguns contratempos surgiam, porém, provocando a 

vulnerabilidade econômica, tais como: a prudência das estatais no que tange ao 

desenvolvimento capitalista independente dentro do Brasil e a falta de autonomia 

do setor produtivo estatal, incapaz de se expandir devido às limitações políticas. 

As crises econômicas trazem consigo o questionamento e a busca de soluções 

para que se evite o desmoronamento de uma nação. O comunismo era objeto de 

discussão desde a divisão do mundo em dois blocos econômicos. As críticas ao 

capitalismo diante de sucessivas crises econômicas eram um incentivo às 

diversas manifestações comunistas, principalmente após a consolidação 

sindicalista. No Brasil, alguns artistas e intelectuais, simpatizantes do comunismo, 

inscreveram em suas obras a ideologia comunista. 
 
 
 
2.2 – O Comunismo e suas manifestações na peça de Guarnieri 

 

A conceituação do comunismo é fundamental no estudo das relações entre 

Ideologia e Estado durante o período militar, tendo em vista que o ideal comunista 

constituiu-se inicialmente como a fundamentação crítica da esquerda. O conceito 

de comunismo define-se como uma forma de regime social em que prevalece a 

distribuição igualitária de riqueza e a propriedade comum de todos os bens. As 

desigualdades sociais provocadas pelo sistema capitalista estimularam os 

filósofos a pensar numa sociedade ideal, que propiciasse igualdade de direitos.  

O regime Comunista pauta-se na crítica às conseqüências da exploração 

do capitalismo monopolista (concorrência, luta de classes e guerras) para se 

firmar como solução a tais adversidades. O ideal comunista prega a sociedade 

fraternal, tendo em vista o fim da luta de classes. 

Em Eles não usam black tie, a greve surge para suscitar o questionamento 

do operariado não somente acerca de sua condição enquanto indivíduos, como 

da condição econômica a que o estado os submete enquanto sujeitos 

pertencentes a uma coletividade. A proposta revolucionária reivindica a mudança 
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do regime econômico adotada pelo Estado. Algumas expressões do personagem 

Otávio denotam claramente sua insatisfação perante o regime capitalista: 
 
OTÁVIO 
Te peguei, seu capitalista! (...) 
 
ROMANA 
Ta louca! Tu reparou? Hoje em dia, essa moçada ta tudo de cabeça 
virada!... 
 
OTÁVIO 
Que é que tu queria, vivendo assim!...Deixa mudá de regime pra tu vê 
como melhora... (GUARNIERI, s.d., p. 43) 
 

 

A propriedade comum dos meios de produção e de troca pressupõe a 

supressão da exploração e o fim da divisão de classes. O modo de produção 

comunista enfoca a produção para as necessidades, em contraposição à 

produção para o mercado. É necessário perceber que o Comunismo evidencia a 

representação do caráter fraternal e da união como elementos indispensáveis à 

ação revolucionária. Na peça de Guarnieri, a relação fraternal é o objeto de 

identificação entre os sujeitos. Esse fato é explorado até as últimas 

conseqüências. Aqueles que não aderem aos propósitos grevistas são 

considerados traidores e submetidos ao estranhamento e condenados ao exílio. 

 
TIÃO  
Eu vinha me despedir e dizer só uma coisa: não foi por covardia! 
 
OTÁVIO 
Seu pai me falou sobre isso. Ele também procura acreditá que num foi 
por covardia. Ele acha que você até que teve peito. Furou a greve e 
disse pra todo mundo, não fez segredo. Não fez como Jesuíno que 
furou a greve sabendo que tava errado. Ele acha, o seu pai, que você é 
ainda mais filho da mãe! Que você é um traído dos seus companheiro e 
da sua classe, mas um traído que pensa que ta certo! Não um traído por 
covardia, um traído por convicção! (Ibidem, p.135) 
 
TIÃO  
A senhora é um anjo, mãe! 
 
ROMANA  
Tu vai vê que é melhó passá fome no meio de amigo, do que passá 
fome no meio de estranho!... (Ibidem, p.138) 
 

    
O comunismo, ao suprimir as classes, tem por objetivo suprimir o Estado. 

Tal fato constitui-se mais tarde, nos países socialistas, o princípio de sua 
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derrocada. Do ponto de vista político e econômico o comunismo seria a etapa 

final de sistema que visa à igualdade social e a passagem do poder político e 

econômico para as mãos da classe trabalhadora. Para atingir este estágio, dever-

se-ia passar pelo socialismo, uma fase de transição em que o poder estaria nas 

mãos de uma burocracia, a qual organizaria a sociedade rumo à igualdade plena, 

em que os trabalhadores seriam os dirigentes. O comunismo obteve sérias 

críticas e foi submetido a uma revisão conceitual quando de sua implicação em 

países europeus, o que resultou no totalitarismo, na corrupção e em grave crise 

econômica. 

Para que se alcance o nível de igualdade e o fim das classes, o regime 

comunista contava com a educação e condicionamento adquirido através de 

hábitos dos cidadãos. 

 
É claro que isto só terá lugar num regime comunista desenvolvido e 
consolidado, depois da vitória completa e definitiva do proletariado, e 
não imediatamente depois dessa vitória. A classe operária será 
obrigada a lutar muito tempo contra seus inimigos e, sobretudo, contra 
os vestígios do passado: vadiagem, negligência, criminalidade, 
presunção (BUKHARIN, 1980, P.49). 

 

Os comunistas atentam para a necessidade de se instituir a ditadura do 

proletariado, para que este assuma o poder. O operário é estimulado a reprimir a 

resistência capitalista. A ditadura do proletariado constitui-se como uma força de 

combate à burguesia. 

 
A ditadura do proletariado é irreconciliável com a liberdade da 
burguesia. Ela é necessária, precisamente para privar a burguesia da 
sua liberdade, para amarrar-lhe os pés e as mãos e retirar-lhe toda a 
possibilidade de combater o proletariado. Quanto maior é a resistência 
da burguesia, mais desesperados, e mais perigosos são seus esforços, 
e cada vez mais a ditadura proletária deverá ser dura e implacável e ir, 
nos casos extremos, até o terror (BUKHARIN, 1980, P.50). 
 
 

A ditadura do proletariado foi o fator principal que desencadeou a 

decadência do regime comunista nos países do bloco Oriental. A repressão para 

que se mantivesse o poder, afetou não somente a vida dos exploradores 

capitalistas, como também do operariado. A submissão de todos a um poder 

central que se utilizava da repressão para justificar a implementação de um novo 

regime sócio-econômico implicou numa inversão binária.  
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O comunismo é um conceito fundamental ao estudo da ideologia, visto que 

fundamentou a crítica esquerdista brasileira. A ideologia comunista apareceu nas 

entrelinhas do discurso de artistas que assumiam a voz do povo e adotavam uma 

crítica inflamada às condições do trabalhador no Brasil.  

Apesar da semelhança ideológica no que concerne o autoritarismo como 

fundamento político, o regime ditatorial militar hostilizou o comunismo à medida 

que a “fraternidade universal” ameaça o ideal positivista de “Ordem e Progresso”. 

 

 
2.3 – A influência do Positivismo e a política de 1958 a 1978  

 

A relevância de apresentar os conceitos positivistas reside na tendência 

ideológica do governo ditatorial. A formação da república teve como base 

ideológica o positivismo, herdeiro das  concepções de Auguste Comte. 

Segundo Comte, a história da humanidade é enquadrada em três estados: 

o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. O estado teológico 

pressupõe a explicação da natureza mediante a crença na intervenção dos seres 

sobrenaturais. O estado metafísico, por sua vez, pressupõe a concepção de 

forças para explicar os grupos de fenômenos, culminando na reunião de todas 

essas forças numa só natureza que equivale ao deus monoteísta. A metafísica 

diferencia-se do estado teológico pela substituição da imaginação pela 

argumentação. Já o estado positivo  subordina a imaginação e a argumentação à 

observação. O estado positivo é a premissa da industrialização regida pelos 

interesses econômicos, pois o positivismo instaura a ciência como instrumento de 

pesquisa daquilo que é determinado, certo e útil. 

 Comte propôs a criação de uma religião – pois, de seu ponto de vista, as 

religiões não se caracterizam pelo sobrenatural, mas pela busca da unidade moral 

humana. Daí o surgimento de uma religião agnóstica ou sem deus, a Religião da 

Humanidade A bandeira brasileira, com seus dizeres “Ordem e Progresso”, reflete 

a influência do positivismo na política nacional. Essa frase reflete a necessidade 

da ordem e da disciplina para que exista o progresso da humanidade. O lema 

ordem e progresso inscrito na bandeira do Brasil, a separação entre Igreja e 
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Estado, o casamento civil, a liberdade religiosa e profissional, a proibição do 

anonimato na imprensa e a reforma educacional foram medidas republicanas 

influenciadas pelo positivismo. 

 O positivismo se estabeleceu como o regime da razão humana em 

detrimento de qualquer ação metafísica. O pensamento positivista valoriza a 

ciência por seu caráter de descobertas que partem da combinação da observação 

e do raciocínio como meios de explicação de determinado fenômeno. A 

compreensão da ordem enquanto meio de atingir o progresso instaura um 

imperativo: a substituição da noção de Direito pela noção do Dever. No Brasil, a 

política conservadora e anti-democrática inspira-se no sistema positivista para 

sustentar o combate ao voto popular como medida de legitimação de um governo 

e a centralização do poder nas mãos do chefe do executivo é também, visto que o 

positivismo defende a idéia de que o poder deve ser controlado pelos sábios.  

Márcio Silveira Lengruber (1999) fala sobre o status da ciência e sua 

autoridade enquanto método de busca da verdade. O positivismo científico versa 

sobre a razão demonstrativa e lógica a qual privilegia as formas dedutivas de se 

pensar e provar alguma premissa e conseqüentemente de se chegar a algum 

resultado. Em seu texto Razão, Pluralismo e argumentação: a contribuição de 

Chaim Perelman, o autor aborda o status da ciência relacionado ao conceito de 

Verdade, entendida como uma verdade única, absoluta que considera os 

resultados das premissas colocadas como resultados unívocos, partindo do 

pressuposto da univocidade da linguagem. Ele cita a afirmação de Jacques 

Novicow, sociólogo organicista favorável ao sistema racional e abolição do 

subjetivismo na classificação dos fenômenos sociais, num contexto em que a 

ciência é tratada como sendo a máxima autoridade de legitimação da verdade.  
 
Em breve, a autoridade da ciência se imporá de modo completo no 
domínio dos conhecimentos sociais. Então, chegaremos a fazer uma 
política racional, como já fazemos máquinas elétricas racionais, porque 
construídas unicamente sobre dados positivos, e não sobre tendências 
subjetivas (NOVICOW, 1910). 16 

 
                                                        
16 NOVICOW, 1910 apud SILVEIRA, Márcio. Razão, pluralismo e argumentação: a contribuição de 
Chaim Perelman. Revista História, Ciências, Saúde-Manguinhos v.6 n.1 Rio de 
Janeiro mar./jun. 1999.  Disponível na internet via http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci-
arttext&pid=S0104-59701999000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es. Capturado em 03/07/2007. As 
referências relativas à afirmação de Novicow não constam no texto de Silveira. 
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Lemgruber sugere que em determinada fase da história da sociedade a 

crença do positivismo na ciência esteve articulada a uma forma de se fazer 

política. Se em breve a autoridade da ciência se imporá aos domínios no 

conhecimento social, pode-se afirmar que essa autoridade da ciência vai se impor 

também sobre os campos ideológico e político. Desta forma, percebemos que a 

imposição da ciência resultará na veiculação de uma verdade absoluta 

diretamente relacionada com as formas de poder. Segundo o pensamento 

positivista, somente a ciência, a crença no racionalismo lógico e dedutivo podem 

impor uma forma de relação entre dominados e dominadores que seja neutra, 

objetiva e imparcial. O autor faz uma apologia à ciência positivista.  

Durante a fase da ditadura militar pode-se considerar que o positivismo 

esteve atrelado à maneira de fazer política e estabelecer a ideologia. Se a ciência 

possuía o status de objetividade, transparência e neutralidade reclamando para o 

domínio político impondo as relações de verdade, era como se o positivismo da 

ciência pudesse neutralizar as formas supostamente tendenciosas e ideológicas 

de se pensar o poder. 

O positivismo legitima a ditadura sob a justificativa de que a república deve 

estar ancorada nos valores religiosos que não se baseiam no fetichismo da 

sociedade primitivista, mas na ciência. Os positivistas acreditam que um governo 

entregue às infindáveis discussões de políticos profissionais ou atrelado ao poder 

da igreja não poderia sustentar-se sobre bases sólidas. 

Situando a autoridade da ciência acima da autoridade política como sendo 

a veiculadora da verdade pressupõe-se que é possível neutralizar os lugares do 

poder, esquerda e direita. Esse processo termina por atribuir à ciência um 

determinado aspecto de evolução e mudanças nos setores econômicos e implica 

numa nova maneira de se fazer política que se crê na tecnocracia como forma de 

elevar o país a um desenvolvimento sustentável. 

A crença na ciência como sendo apolítica isenta e imparcial, um sistema 

superior, expressa a superioridade da ciência em detrimento da política. Esse 

discurso profere a crença na tecnocracia como detentora de juízos imparciais que 

visam ao interesse nacional.  
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As relações que se estabelecem entre os sistemas capitalista, comunista e 

positivista tangem a luta ideológica travada pelos dramaturgos Dias Gomes, Chico 

Buarque e Ruy Guerra contra o discurso da ditadura militar. Segundo Foucault 
 
em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer 
sociedade, existem relações de poder múltiplas, que atravessam, 
caracterizam e constituem o corpo social e que estas relações de poder 
não podem se dissociar, se estabelecer, nem funcionar sem uma 
produção, uma acumulação, uma circulação e o funcionamento do 
discurso. (FOUCAULT, 2003, p.179) 
 

  
O discurso constitui-se, pois, como o local do saber, de onde se ditam as 

implicações que visam à formação ideológica transformadora. O capitalismo é o 

sistema de produção contra o qual se voltam os comunistas. Os positivistas 

acreditam na ordem como meio de se atingir o progresso e supervaloriza a 

ciência, descartando as explicações metafísicas acerca de determinado 

fenômeno. Trava-se uma batalha verbal em que cada sujeito se apropria de 

determinado discurso para convencer o outro de que seus ideais representam a 

verdade para, conseqüentemente, atingir o poder. Essa luta é fundamentalmente 

ideológica. 
 

 
 
2.4 – A representação dos Aparelhos de Estado em Eles não usam black tie 

 

 

Em Aparelhos Ideológicos do Estado (1985), Louis Althusser realiza um 

estudo acerca da ideologia pautado no marxismo. Considerado um teórico 

neomarxista, Althusser realiza uma leitura da ideologia buscando na mesma seus 

fundamentos científicos. Para que se expliquem as características inerentes à 

ideologia é necessário compreender o capitalismo, concepção sociológica 

proposta por Karl Marx em O Capital (1867-1869). 

 Segundo Marx, os capitalistas dividem a detenção de seu capital entre a 

força de trabalho (trabalhadores) e os recursos para que o mesmo seja colocado 

em prática (maquinaria). Os trabalhadores vendem sua força de produção e 

recebem em troca o salário que, a princípio, corresponde ao fruto de seu trabalho. 

O que Marx critica é a exploração capitalista através da mais-valia, ou seja, a 
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apropriação do lucro proveniente do pagamento de um salário inferior ao real 

valor correspondente à produção do trabalhador. O processo reprodutivo das 

forças de produção é importante, visto que a tipologia de sociedade estabelecida 

por Marx baseia-se no reconhecimento de uma diferenciação progressiva da 

divisão de trabalho. 

Althusser desenvolve seu raciocínio ancorado na reprodução das relações 

de produção, pois este processo é a justificativa para a existência da ideologia. A 

sociedade enquanto formação social é possível graças à reprodução das forças 

produtivas e das relações de produção existentes, ou seja, reprodução da força 

de trabalho (relação entre capitalista e trabalhador para que se coloque um 

produto no mercado) e reprodução das relações que se instalam para que a 

reprodução da força de trabalho aconteça (formação necessária à execução da 

prática laboral, manutenção pessoal). Sabe-se que as relações de trabalho 

capitalistas implicam diretamente na submissão dos sujeitos a uma ordem 

superior, como, por exemplo, a relação entre patrões (capitalistas) e empregados 

(trabalhadores). 

 Karl Marx propõe a teoria da relação entre infra-estrutura e superestruturas 

através da analogia que utiliza a estrutura de um edifício como referência. A base 

do edifício corresponde à base econômica sobre a qual se localizam as 

superestruturas, ou seja, as instâncias ideológicas e jurídico-políticas. 

 As relações contidas na estrutura do “edifício” abordado por Marx, 

constituem-se através das determinações da base (econômica) sobre os andares 

da superestrutura (aparelho ideológico). Althusser analisa o marxismo enfatizando 

a influência da superestrutura sobre a infra-estrutura. O teórico afirma que a 

ideologia é um sistema de idéias, de representações que dominam o espírito de 

um homem ou um grupo social17 e dá atenção especial a duas questões inerentes 

à ideologia: o Aparelho de Estado e o poder de Estado. A peça teatral Eles não 

usam black tie (s.d.) revela o ponto de vista de Althusser pelo embate entre 

grevistas e o poder. 

 O Estado, na visão de Althusser, é constituído pelo Aparelho de Estado 

(AE), que é uma estrutura fixa, formada pelos Aparelhos Ideológicos do Estado 

                                                        
17 ALTHUSSER, 1985, p.81 
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(AIE), juntamente aos Aparelhos Repressivos do Estado (ARE). Os aparelhos 

ideológicos são aqueles que definirão os direcionamentos fundamentais à 

formação do sujeito, a saber: religiosos, escolar, familiar, jurídico, sindical, 

cultural. São, em sua maioria, de domínio privado. O Aparelho Repressivo de 

Estado se diferencia dos Aparelhos Ideológicos de Estado por usar de violência e 

repressão para manter a harmonia entre as classes e por pertencer 

obrigatoriamente ao domínio público. Aparelhos Repressivos e Ideológicos do 

Estado sempre existirão. O poder de Estado é aquele que vai veicular o 

direcionamento dos Aparelhos Repressivos e Aparelhos Ideológicos.  

A peça Eles não usam black tie aborda já em sua própria denominação, a 

delimitação ideológica com a qual o autor se identifica. A black tie (gravata preta, 

ou terno e gravata) instaura a idéia da luta de classes, da desigualdade social, 

entre os operários que vivem na favela e seus superiores. O fato de a classe 

operária não usar black tie denota simultaneamente o posicionamento ideológico 

do sujeito que escreve e para quem esse sujeito escreve. O ato de não usar black 

tie, além de representar uma classe social, representa a adoção e defesa de uma 

ideologia. Percebemos, portanto, dois fatores: a abordagem de um problema 

social, as condições de desigualdade sob a qual vive a classe operária, e por 

outro lado, o orgulho de não se usar black tie, fato freqüentemente ressaltado nas 

discussões grevistas: 
 

  Tião (cantarola) - Nosso amor é mais gostoso 
   Nossa saudade dura mais 
   Nosso abraço mais apertado 
   Nós não usa as “bleque-tais” 
 
   Minhas juras são mais juras 

Meus carinhos mais carinhoso 
Tuas mãos são mãos mais puras,  
Teu jeito é mais jeitoso... 
Nós se gosta muito mais, 
Nós não usa as “bleque tais”... 
(GUARNIERI, s.d., p.31) 

 

É importante salientar que o orgulho cantado por Tião não valoriza a 

condição de ser pobre, tendo-se em vista que ele aspira uma mudança de sua 

condição social. A música cantarolada por Tião soa como o Hino Nacional 

Brasileiro e a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Assim como o poeta 
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romântico, Tião critica o capitalismo burguês exaltando o caráter fraterno da 

classe a que pertence. Guarnieri se apropria da exaltação da pátria para reafirmar 

o nacionalismo de Tião, apresentado com outra roupagem. Ao contextualizarmos 

a peça Eles não usam black tie percebemos um trabalho de meta nacionalidade: 

a nação proletária, apresentada ao espectador com características próprias de 

luta e resistência, dentro da nação brasileira capitalista. Esse fato reproduz a 

realidade do momento político de 1958, no qual a política desenvolvimentista era 

atacada pelos ideais socialistas. 

Eles não usam black tie ilustra o ambiente social de uma família de um 

morro do Rio de Janeiro. No núcleo familiar a relação de dois personagens (pai e 

filho que trabalham na mesma empresa) instala o conflito sobre o qual gira a 

trama da peça. Otávio é pai de Tião e líder grevista favorável às reivindicações 

trabalhistas. Já Tião não é favorável à adesão grevista, pois acredita que pode 

perder seu emprego caso compactue com a paralisação. Tião marca um 

casamento apressado com Maria porque a noiva está grávida e este fato contribui 

para reafirmação de sua postura contrária à greve liderada pelo pai. Esse conflito 

termina com o exílio de Tião, que é banido do morro por seu pai. 

As questões referentes ao capitalismo aparecem já no início da peça, 

quando Romana, a mãe de Tião, explica a seu marido Otávio a profissão de sua 

nora. Mais adiante, num diálogo entre Romana e Maria, percebe-se a situação de 

submissão desta em seu ambiente de trabalho. 
 

ROMANA 
Ela é muito boazinha... Tu sabia que ela é diplomada? 
 
OTÁVIO 
Não. 
 
ROMANA 
Sim senhor, diplomada em corte e costura! Ganhou até prêmio! (Ibidem, 
p.45). 
 
MARIA  
Pedi pra sair mais cedo da oficina, mas não houve jeito!...(Ibidem, p.47). 

 

Romana exalta o ato de sua nora ser “diplomada”. A admiração da mãe de 

Tião pela profissão de Maria reflete o nível educacional do povo do morro. Ser 

diplomada em corte e costura é um fato de alta importância, tendo como 
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parâmetros o baixo nível de escolaridade de Romana. O trabalho de Maria e Tião, 

de caráter técnico e proletário, constitui o elemento essencial de manutenção da 

produção capitalista. A valorização dessa forma de trabalho é o ponto de partida 

para a instauração dos conflitos da trama.  

Os Aparelhos Ideológicos de Estado são representados em todos os 

núcleos da peça. Guarnieri evidencia sob várias formas os aparelhos ideológicos 

capazes de exercer o controle da classe operária. Percebemos no discurso de 

Maria, a vinculação do comunismo à imagem do diabo:  
 
OTÁVIO 
Que é que tu queria, vivendo assim!... Deixa mudá de regime pra tu vê 
como melhora... 
 
ROMANA 
Não começa com tuas idéias, Otávio, pra mim isso é coisa do diabo e tá 
acabado! (Ibidem, p.43-44). 

 

A dicotomia elaborada entre comunismo e religião foi adotada pelos 

anticomunistas do período 1930 a 1964, que justificavam seus discursos 

enfatizando que a filosofia comunista negava a existência de Deus e professava o 

materialismo ateu porque pretendia substituir a moral cristã e destruir a instituição 

da família, através da defesa da igualdade absoluta contra as noções de 

hierarquia e ordem, embasadas em Deus.  

A vida de Tião, antes de voltar para o morro é também um fato que 

preocupa Romana, e delimita, desde o princípio da peça, o distanciamento 

identitário entre Tião e seu pai: 
 

OTÁVIO 
Eu às vezes fico pensando na situação de Tião. Ele não se sente bem 
com a gente, não!... 
 
ROMANA 
Por quê? 
 
OTÁVIO 
Ele viveu bem com os padrinho... A mudança foi dura pra ele... 
 
ROMANA 
Tião não ia ficar servindo de pajem toda vida, ia? 
 
OTÁVIO 
Mas a mudança foi dura... Tião ainda hoje é o tipo do rapaz de cidade, 
feito pra morar em apartamento... 
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ROMANA 
É melhó do que mora em barraco... 
 
OTÁVIO 
Claro! Mas geralmente o sujeito melhora de casa e muda as idéia. O 
problema de Tião é esse – mora em casa errada! Dando um duro 
danado a gente se convenceu a melhora só com muita luta... Tião não. 
Ele não qué melhora, ele quer voltar a ser... (Ibidem, p.45-46). 

 

Otávio se preocupa com a identidade de Tião, que por ter vivido longe do 

morro, pode absorver a ideologia da classe dominante, neste caso, os patrões e a 

classe superior à sua.  

Otávio é um operário metalúrgico que defende a greve, demonstrando 

desta forma, sua insubordinação às práticas capitalistas de seus patrões: 

 
OTÁVIO (furioso) 
Não diz besteira, seu idiota! A turma que t’aí é a mesma turma que fez 
greve o ano passado e que agüentou a tropa de choque em 51... 
 
TIÃO  
E por isso mesmo tão cansados e não querem nem sabê de arriscá o 
emprego. 
 
OTÁVIO 
Tá discutindo como um safado!...Pois fica sabendo que lá tem operário 
e não menino-família pra medrá. (Ibidem, p.53) 

   
Observa-se a presença do Aparelho Repressivo de Estado, ou seja, a tropa 

de choque de 1951 que combateu os grevistas, funcionando como apoio aos 

capitalistas em sua tarefa de desarticular a greve. A resistência à intervenção da 

tropa de choque denota o último grau do questionamento do Estado, pois os 

Aparelhos Repressivos de Estado só devem agir quando os aparelhos ideológicos 

não logram êxito na manutenção da “ordem”.  Além da intervenção dos Aparelhos 

Repressivos de Estado, nota-se que o ponto de vista de cada personagem, Tião e 

Otávio, perante a greve são opostos. Tião acredita que a greve não resolve 

problema trabalhista algum, ao passo que Otávio representa a ideologia dos 

trabalhadores, através de suas reivindicações de aumento de salário: 
 
 
TIÃO 
O senhor parece que tem gosto em prepará greve, pai. 
 
OTÁVIO 
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E tenho, tenho mesmo! Tu pensa o quê? Não tem outro jeito não! É 
preciso mostrá pra eles que nós tamo organizado. Ou tu pensa que o 
negócio se resolve só com comissão. Com comissão eles não diminui o 
lucro deles nem um tostão! Operário que se dane. Barriga cheia deles é 
o que importa... (Apontando a garrafa) Não vão querê um golinho? 
(Ibidem, p.34) 
 
TIÃO 
Não pai. Pro senhor, quem não pensa como o senhor é pelego... 
 
OTÁVIO 
Nada disso! Eram pelegos no duro, T’aí a prova: ta tudo bem arrumado 
na fábrica. Tudo chefe e fiscal. O que é isso? Peleguismo, traidores da 
classe operária [...]. 
 
TIÃO 
E por isso mesmo tão cansados e não querem sabê de arriscá o 
emprego... (Ibidem, p.53) 

 

 O olhar sobre a totalidade, morro e cidade (periferia e centro), leva-nos a 

perceber que dentro do morro existem discordâncias decorrentes das variadas 

posturas resultantes da influência dos Aparelhos Ideológicos.  Podem-se 

identificar as diferenças dentro da coletividade do morro no diálogo entre Romana 

e Otávio, em que ambos discutem as várias maneiras de se obter melhoras na 

condição financeira. 
 

ROMANA 
Estefânia é que não precisou de muita luta pra melhora de vida! Marido 
dela era porteiro de um clube grã-fino. Muito puxa-saco, esperto que 
nem ele só, arrumou dinheiro emprestado e alugou apartamento. 
Fizeram rendez-vous, tá bem?! Agora já compraram apartamento; o 
marido deixou a portaria e trabalha no escritório do clube. E é 
respeitado. Tudo quanto é sócio é freguês do rendez-vous. Tem todos 
eles na mão... Tão felizes, contentes...e sem muita luta, seu Otávio!... 
(Ibidem, p.46) 
 
OTÁVIO (abraçando-a)  
Melhorá mesmo, só com muita luta, D. Romana! (Ibidem, p.47) 

 

A organização interna do morro apresenta discordâncias em se tratando da 

luta de classes. Para alcançar melhorias em suas condições, alguns optam pela 

luta grevista, outros pela comunhão com os patrões, como no caso citado por 

Romana. Percebemos também a crítica ao aparelho ideológico enquanto veículo 

da ideologia da classe dominante, visto que a mesma não respeita as 

formulações morais, jurídicas e religiosas por ela defendidas. Os freqüentadores 
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do clube da alta sociedade, ao freqüentarem o bordel do marido de Estefânia, 

compactuam com a imoralidade, a ilegalidade e o pecado. 

A segurança da reprodução das relações de produção acontece de acordo 

com a superestrutura jurídico-política e ideológica. A relação de submissão a que 

se sujeitam Maria e Tião faz com que os mesmos sejam parte dos objetivos dos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, que funcionam de acordo com o que dita a 

classe dominante (econômica). 

Toda a representação apresentada na peça de Guarnieri baseia-se na 

verossimilhança. O autor ataca a postura capitalista adotada pelo governo JK e 

introduz o pensamento comunista no contexto cultural brasileiro. Enquanto o 

governo difunde o ideal de progresso através da tecnologia e industrialização do 

Brasil, o dramaturgo questiona as conseqüências derivadas dessas mudanças. 

 Um princípio importante para o qual Althusser se volta é a materialidade da 

ideologia. O teórico não situa a ideologia apenas ao nível do inconsciente ou do 

sonho. Sabe-se que a ideologia é a representação de uma relação imaginária 

estabelecida entre os sujeitos e suas condições de existência. As manifestações 

práticas do sujeito acontecem de acordo com suas ações dentro da sociedade. O 

sujeito vai à igreja, freqüenta a escola, assiste a um evento artístico e tais práticas 

fazem com que o indivíduo vivencie a ideologia. Guarnieri explora as variadas 

implicações dessa vivência dentro de um mesmo meio, o morro. Através da 

discordância ideológica entre pai e filho, o dramaturgo desloca o olhar do leitor 

para os bastidores da manutenção do poder, fazendo-o reconhecer a existência 

dos Aparelhos Ideológicos necessários à execução do Poder de Estado. 

 Althusser afirma que a ideologia é o elo que estabelece a relação entre os 

sujeitos. A função da ideologia, no pensamento desse autor, é a transformação do 

indivíduo em sujeito. A interpelação dos indivíduos pela ideologia é explícita na 

peça de Guarnieri nas características particulares a cada personagem (sujeito). 

 A insegurança de Tião, o espírito revolucionário de Otávio, a garra de 

Dona Romana na preparação das festividades e em seu trabalho como lavadeira 

e a malandragem de Chiquinho são características específicas daqueles sujeitos, 

adquiridas através de orientações ideológicas. Tais orientações podem ser 

exemplificadas por situações aparentemente simples, mas que revelam todo um 
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sistema de controle através da ideologia. As repreensões imputadas a Chiquinho 

por este ter permitido que um grupo de jovens roubassem a venda em que 

trabalha demonstram, por exemplo, que é sua obrigação obedecer à lei, respeitar 

seu patrão, não pecar, tendo em vista sua formação religiosa, e não envergonhar 

a família. Percebe-se então a influência dos Aparelhos Ideológicos de Estado 

jurídicos, religiosos, familiar e do Aparelhos Repressivos de Estado, pois ele 

poderia ser preso como cúmplice de um crime. 

 A Ideologia implica em quatro pilares essenciais. São eles; a interpelação 

dos indivíduos como sujeitos, a submissão ao centro ocupado por um sujeito 

absoluto, o reconhecimento entre sujeitos e a garantia de harmonia através do 

reconhecimento de sua posição enquanto sujeito e conformidade com a situação. 

A trama de Guarnieri se dirige ao questionamento da submissão ao centro, pois 

Otávio não é submisso aos ideais capitalistas dos patrões, e Tião não se submete 

às ordens sindicalistas de seu pai. A garantia absoluta de que tudo correrá bem 

se os sujeitos concordam com sua situação é o fator que desencadeia o conflito 

da peça. Se os grevistas não concordam com sua situação na empresa 

metalúrgica, o conflito ideológico instala-se por  não haver um reconhecimento de 

posicionamento mútuo na relação existente entre os sujeitos e um determinado 

sujeito central. O fato de Tião não compactuar com os ideais de seus colegas de 

trabalho desencadeia um segundo conflito ideológico, pois denota a não-

identificação entre os próprios sujeitos. 

 Um fato importante na transformação do indivíduo em sujeito é a 

interpelação da ideologia, através do reconhecimento ideológico. Os sujeitos se 

reconhecem e se consideram sujeitos através de práticas possibilitadas pela ação 

da ideologia como, por exemplo, os apelos verbais. A interpelação faz com que os 

sujeitos se reconheçam através do código lançado. Eles não usam black tie 

constitui uma interpelação à medida que o texto teatral aborda a vida de um 

metalúrgico que vive na favela e faz com que um espectador, também 

metalúrgico, se identifique com aquele personagem. O reconhecimento entre 

sujeitos acontece também através da discordância entre Tião e Otávio. A vivência 

de Tião fora do morro demonstra que este assimilou a ideologia da cidade e que, 
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apesar de pertencer também à classe operária, já não compactua com os ideais 

grevistas do operariado. 

 A ideologia não possui um exterior para si mesma, pois ela é a própria 

exterioridade. A ideologia nunca diz: “eu sou ideológica”. Esse é o fator principal 

que define as construções discursivas de uma peça teatral num momento em que 

a censura define o que será ou não levado ao público. O fato de a ideologia não 

se afirmar ser ideológica é o que faz com que os autores se utilizem da palavra 

para veicular sutilmente suas inquietações. A peça Eles não usam black tie 

aborda uma ilustração do sistema capitalista bem como as complicações 

resultantes da implementação do mesmo. As tendências comunistas podem ser 

visualizadas se atentarmos para o modo como o autor apóia a greve e submete o 

sujeito que discorda da greve à ridicularização. Tião é excluído de sua 

comunidade e sai da favela como um perdedor. 
 
TIÃO 
Nós vamos casá, vamos embora, fazê uma vida pra gente. Isso 
aconteceu... 
 
MARIA 
Não... não tá certo...Deixá isso, não tá certo!... 
 
TIÃO 
 Não te preocupa, dengosa, vai dá tudo certo. Nós vamos pra cidade, só 
isso!...Eu fiz uma coisa que me deu o desprezo do pessoal, mas você 
não. Você não tem o desprezo de ninguém![...] 
 
MARIA 
Deixá o morro, não! Nós vamo sê infeliz! A nossa gente é essa!  
Você se sujou!...Compreende!  (Ibidem, p.139). 

 

A discussão de Althusser gira em torno das relações entre infra-estrutura e 

superestrutura. O teórico realiza a releitura de Marx sob um novo olhar: o da 

dupla influência, não considerando somente a base econômica como 

fundamentação dos aparelhos ideológicos de estado, mas acreditando serem os 

Aparelhos Ideológicos de Estado fator de definição das relações econômicas da 

infra-estrutura. As imposições da censura comprovam a preocupação com as 

implicações do questionamento dos Aparelhos de Estado sobre as relações 

econômicas. O combate ao comunismo se afirmava como um combate ideológico 

e econômico, pois impedia a instauração de uma ideologia irrelevante do ponto de 

vista da classe dominante e prejudicial ao desenvolvimentismo.  
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A peça de Guarnieri demonstra, no decorrer de sua trama, cada relação 

estabelecida através da ideologia. Através de uma linguagem pautada na 

reprodução de uma realidade, o dramaturgo demonstra o poder da ideologia, a 

quem a mesma serve, as discrepâncias ideológicas existentes dentro de uma 

classe, as conquistas econômicas suscitadas pelas ações impulsionadas pela 

ideologia e leva o espectador (leitor) a refletir sobre o poder da luta ideológica. 

As instituições que ditam os Aparelhos Ideológicos, igreja, escola, família, 

Estado são questionados enquanto local da verdade. O regime ditatorial difundia 

o nacionalismo como justificativa de suas ações. A soberania nacional é um dos 

motes inseridos dentro do discurso nacionalista. Segundo Foucault, 
 

dizer que o problema da soberania é o problema central do direito nas 
sociedades ocidentais significa que o discurso e a técnica do direito 
tiveram essencialmente como função dissolver, no interior do poder, o 
fato da dominação, para fazer que aparecesse no lugar dessa 
dominação, que se queria reduzir ou mascarar, duas coisas: de um lado, 
os direitos legítimos da soberania, do outro, a obrigação legal da 
obediência (FOUCAULT, 2000, p.181). 

 

Este fato pode ser observado no slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o”, um 

imperativo que pressupõe a obediência cega do sujeito à nação. Os militares 

buscavam legitimar seu discurso através da disseminação do ideal de progresso, 

ordem e defesa da pátria. Foucault acredita que a teoria da soberania atinge o 

poder através da existência física do soberano ao invés de utilizar-se de 

aparelhos de repressão e controle dos corpos do indivíduo. A exigência de 

obediência praticada pelos militares era, a princípio, uma maneira de convencer o 

povo de que o Brasil seria um país próspero. A utilização dos aparelhos de 

repressão foi implementada como uma ação de reafirmação de poder em vista 

das manifestações em oposição ao governo. 

 A ação dos Aparelhos Repressivos de Estado pode, eventualmente, 

realizar a função dos Aparelhos Ideológicos de Estado como, por exemplo, a 

autocensura. A peça Eles não usam black tie permaneceu engavetada durante 

todo período militar e só entrou em cena no ano 2000. As punições imputadas 

pelo estado contra aqueles considerados subversivos desenvolvia nos cidadãos o 

sentimento de medo e desconfiança, molas propulsoras para o abandono de 
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projetos de representação de um país, que deveria ser discutido e analisado sob 

a perspectiva de intervenções nos debates políticos e culturais.  

 Essa motivação política, aliada ao sucesso de Black-tie fundamentou a 

criação dos Seminários de Dramaturgia do Teatro de Arena, que tinha por objetivo 

discutir o papel do teatro e do ator, além de revelar e expor a produção de novos 

autores.  O sucesso da peça de Guarnieri justificou também a ênfase em 

trabalhos que traduzissem a realidade brasileira, articulando-os à idéia de que, 

por meio da mobilização das massas, o país seria transformado. A transformação 

do país, enquanto ameaça ao Estado, tornava-se uma ameaça também aos 

idealizadores da mesma. 

Os artistas, literatos, jornalistas e intelectuais do pós-64 se viram diante de 

uma situação delicada. Muitos destes foram exilados, voluntária e 

involuntariamente, sob o risco de serem presos ou mortos se continuassem no 

país. Os movimentos que tentavam a insurgência contra a ordem eram 

silenciados pelo aparato militar, que forjava acusações e utilizava a tortura para 

obter informações que levassem aos líderes “rebeldes”. A partir de 1964, o 

controle da palavra se transformou em recurso de intimidação. Os formadores de 

opinião precisavam encontrar uma maneira de usar a palavra a seu favor, sem 

que esta representasse abertamente uma afronta ao governo militar.  

 No pós-64 os dramaturgos brasileiros abandonaram as temáticas sociais 

que abordavam as mazelas da classe operária, bem como a necessidade de 

conscientização da população, em favor da instituição do diálogo entre os setores 

intelectuais, visando articular a resistência à ditadura militar. A mudança temática 

e formal, ao lado de uma transformação do diálogo com a platéia, respondeu, 

também, aos anseios colocados na ordem do dia pela ditadura militar. Os temas 

relativos à greve, à denúncia da opressão e aos mecanismos do mundo 

capitalista foram substituídos pelos temas históricos Estes visavam, por meio da 

apropriação do passado no tempo presente, estimular a luta contra a repressão e 

arbitrariedade militar a partir de exemplares heróis do passado. 

Os dramaturgos precisavam encontrar um meio de usar a palavra a seu 

favor, sem que esta representasse abertamente uma afronta ao governo militar. A 

temática histórica inaugurava uma nova linguagem dramatúrgica. A palavra 
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constituía-se o palco da luta ideológica entre a esquerda formadora de opinião e o 

Estado. 
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3. A linguagem da escrita censurada 
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Em 1966, dois anos após o golpe militar, Dias Gomes escreveu O Santo 

Inquérito. A obra dramatúrgica conta a história de Branca Dias, uma mulher que 

conhece um padre visitador do Santo Ofício e acaba sendo acusada de prática de 

judaísmo por não corresponder às expectativas amorosas de Padre Bernardo. A 

conduta do Padre Bernardo para com Branca, a princípio, é impecável. Quando a 

paixão carnal (que desde o início o motivou inconscientemente) começa a torturá-

lo, ele só encontra um caminho para combatê-la: a punição de Branca, que será, 

em última análise, a sua própria punição. Branca Dias tem seu discurso distorcido 

em “confissões”, manipuladas por padre Bernardo. Por fim, Branca é levada a 

julgamento e condenada à fogueira. Segundo Bruno Feitler,  

 
há duas Brancas Dias: uma real, outra imaginária. A primeira pode ser 
conhecida consultando-se os documentos históricos e  os estudos já 
escritos a seu respeito; a outra está nos romances e peças de teatro 
inspirados na personagem real. O problema é que muitas vezes as duas 
Brancas se confundem, e a ficcional toma o lugar da original. Ambas são 
cristãs-novas e, reais ou ficcionais, simbolizaram a opressão inquisitorial. 
Em 1929, o historiador Rodolpho Garcia, ao escrever a introdução à 
Primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, desfaria 
definitivamente o engano, mas nem por isso Branca Dias deixaria de 
continuar inspirando os ficcionistas e certos autores de obras 
supostamente históricas.18 

  

 Interessa-nos aqui analisar a leitura realizada por Dias Gomes sobre a 

trajetória de Branca Dias e quais são as implicações ideológicas dentro dessa 

representação. É evidente o conhecimento do autor acerca da existência de 

Branca Dias e a determinação do mesmo quanto à heroicização de uma figura 

conhecida no imaginário nordestino. A figura de Branca não constitui somente a 

representação da opressão da Igreja Católica nos tempos da Inquisição, mas 

adquire um novo significado quando se pretende levar aos palcos a peça O Santo 

Inquérito durante o período ditatorial. Essa ressignificação proposta por Dias 

Gomes é o elemento central da análise da peça. 

 Da mesma forma como Dias Gomes lança um novo olhar sobre a trajetória 

de Branca Dias, Chico Buarque e Ruy Guerra se apropriaram também de um fato 

histórico para recontar a Invasão Holandesa ao Brasil. Os dramaturgos 

escreveram Calabar com um propósito especial: a mobilização política. O pano de 

                                                        
18 FEITLER, Bruno. Duas faces de um mito. Nossa História. Ano 1, nº10, ago/04, p.48. 
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fundo para a peça de Chico e Rui é o período das invasões holandesas no 

Nordeste brasileiro, na primeira metade do século XVII. A trama toma como figura 

central Domingos Fernandes Calabar, membro das forças luso-brasileiras e um 

dos principais responsáveis pela defesa da terra, mas que migrou para o lado 

holandês sendo, a partir de então, um dos principais responsáveis pelas 

sucessivas derrotas portuguesas na luta contra os invasores.  

 Calabar figurou na história do Brasil, desde o evento que o tornou um 

personagem histórico, como um traidor, que forneceu dados e preciosas 

informações acerca do território ao inimigo em troca de favores econômico-

financeiros. Conta para tal interpretação o fato de, após Calabar ter aderido à 

causa holandesa, os portugueses terem sido seqüencialmente derrotados, 

chegando à perda do território de Pernambuco e grande parte do Nordeste 

brasileiro, no qual a Holanda estabeleceu seu domínio e iniciou sua exploração. O 

então governador da província de Pernambuco, Mathias de Albuquerque, que 

muitas vezes contou com os favores militares de Calabar, viu-se perdido e 

derrotado após a deserção deste, passando a vê-lo como um inimigo odioso, para 

o qual a única sentença cabível era a morte.  

Na peça Calabar, observa-se a ambigüidade gerada para lançar dúvidas 

sobre os acontecimentos narrados pela história oficial. A Invasão Holandesa 

recebe um novo olhar sobre o conceito de traição, nacionalismo e ideologia. 

Importa-nos, pois, compreender o percurso através do qual o texto Calabar se 

manteve inserido no que convencionamos chamar escrita censurada sem que sua 

enunciação fosse alterada. 

 A análise dos textos teatrais supracitados pretende se orientar a partir do 

novo olhar impresso por Bakhtin sobre a linguagem: a consideração do enunciado 

no texto – fazendo com que o mesmo visto como obra – e a palavra como 

fenômeno ideológico por excelência. Nos estudos bakhtinianos, a palavra não é 

concebida dentro do sistema estrutural da língua, mas como elemento 

fundamental de veiculação ideológica. Partindo dessa concepção, as reflexões 

em torno da palavra só ganham sentido se a linguagem for considerada em sua 

perspectiva pragmática, ou seja, como o lugar mais indicado para a manipulação 

de valores sociais 
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3.1 – O Santo Inquérito 

 

A obra dramatúrgica O Santo Inquérito se apropria da história de Branca 

Dias para ressaltar práticas injustas num processo jurídico.  Padre Bernardo 

demonstra conduta coerente no início da trama até que se perceba apaixonado 

por Branca.  Ele pretende salvá-la, curá-la de seus  supostos desvios, reinserí-la 

nos trilhos da ortodoxia, e acredita que esse é seu dever de ofício e gratidão.  
 
PADRE 
Você me estendeu a mão uma vez e me salvou a vida; agora é a minha 
vez de retribuir com o mesmo gesto. 
 
BRANCA 
Salvar-me? 
 
PADRE 
Toda criatura humana está em perigo, Branca. Lembre-se de que deus 
nos fez de matéria frágil e deformável. Ele nos moldou em argila, a 
mesma argila de que são feitos os cântaros, que sempre um dia partem. 
(GOMES, 1982, p.41) 

 

A paixão carnal de Padre Bernardo por Branca Dias desenvolve-se 

gradualmente até que o religioso encontre no julgamento e punição de Branca a 

solução para seus conflitos interiores. 

 
PADRE 
(Murmura) Senhor, ajudai-me. Ela precisa de mim e eu devo protegê-la. 
Ela tem tão pouca noção das tentações que a cercam que será uma 
presa fácil para o Demônio, se não a guiarmos pelo caminho que a 
levará até vós. Dai-me forças Senhor, para cumprir essa tarefa. Dai-me 
forças e defendei-me também de toda e qualquer tentação. (Ibidem, 
p.46) 
 
 

Padre Bernardo é apresentado como um sujeito que, dividido entre a 

tentação e a culpa, se utiliza da coleta de ingênuas confidências de Branca Dias 

para, posteriormente subvertê-las em confissões que a tornem culpada. O 

resultado do julgamento a que Branca é submetida afirma que a mesma é 

culpada, herege, irredutível e irrecuperável. O Visitador do Santo Ofício, ao 

relaxá-la ao braço secular, busca crer que está certo de ter esgotado todos os 

esforços para levá-la ao arrependimento. Padre Bernardo expia seu próprio 

pecado através da convicção de ter usado de toda a tolerância e toda a 
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misericórdia e chegado ao limite onde qualquer irresolução na defesa da fé e da 

sociedade importa num suicídio dessa mesma fé e dessa mesma sociedade. 

Branca Dias tem seu discurso distorcido em “confissões”, manipuladas por padre 

Bernardo. Por fim, Branca é levada a julgamento e condenada à fogueira. 

 O estudo dos procedimentos inquisitoriais é imprescindível, à medida que 

revela que a adoção temática de Dias Gomes em O Santo Inquérito não constitui 

uma escolha aleatória. Investigar cada passo da Inquisição é importante para 

compreender qual o valor da palavra traição no ponto de vista da escrita 

censurada. 

 Dias Gomes escreve uma trama pautada na Inquisição, não apenas com o 

objetivo de reproduzir um auto-de-fé, mas com o intuito de induzir o expectador a 

ponderar a reincidência da arbitrariedade judicial no Brasil. Ao aproximarmos o 

contexto histórico e a peça teatral escrita pelo dramaturgo, percebemos a 

intenção do autor de atentar para a desconstrução do discurso oficial político do 

governo militar, através da subversão do discurso disseminado durante a 

Inquisição. Reconstituir um fato histórico e recriar um documento são ações que 

visam não somente levar ao público um fato, mas provocar neste público a 

resposta ao fato explicado. 

 Tendo em vista a afirmação de Bakhtin de que todo dado se transforma em 

criado19, Dias Gomes estrutura O Santo Inquérito a partir de um dado, os autos de 

inquisição investigações em históricos documentais. Vejamos os procedimentos a 

partir dos quais Dias Gomes estruturou sua obra: 

 O sistema inquisitorial contava com pessoas designadas para funções 

específicas de vigilância e investigação que posteriormente contribuiriam para a 

execução dos Tribunais do Santo Ofício. 

 Os Oficiais do Santo Ofício eram pessoas que zelavam pela manutenção 

da unidade, ordem e equilíbrio das consciências. A função dos oficiais 

(inquisidores, deputados, notários, solicitadores, meirinhos, promotores, alcaides 

dos cárceres, porteiros, visitadores e revedores, familiares ou pessoal menor) 

consistia num trabalho de vigília e combate à heresia estruturado sobre uma rede 

hierárquica. 

                                                        
19 BAKHTIN, 2003, p.326 
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  De todos exigiam-se pré-requisitos morais: bondade, fidedignidade e 

virtude. A estas exigências somavam-se a limpeza do sangue, fidelidade, saber 

ler e escrever e, em alguns casos, era necessário ser membro da Igreja Católica. 

A limpeza do sangue era uma exigência essencial. Os oficiais não poderiam ter 

ascendência duvidosa ou serem cristãos convertidos. A designação de um oficial 

acontecia somente mediante a comprovação de que este fosse membro de uma 

família respeitada (e, em sua maioria, família de alto nível social). Os cristãos 

convertidos, advindos de ascendência muçulmana ou judaica eram 

desconsiderados no quesito limpeza de sangue. 

 Os notários escreviam todos os autos que passavam perante os juízes e 

mais os que a bem da justiça fossem necessários, escrevendo os termos dos 

feitos. Para ocupar o cargo, tinham que ser clérigos, de boa consciência e 

costumes e ter sangue livre de máculas. Eram encarregados do termo do 

recebimento dos presos, do inventário e do recebimento dos presos, dos autos-

de-fé. Cabia-lhes fazer traslados dos autos, quando pedidos, porém somente com 

autorização e visto dos inquisidores. 

 O notário da peça de Dias Gomes é representado como um homem irônico 

e provocador. No decorrer da investigação e julgamento de Branca Dias, o 

religioso demonstra caráter impiedoso e maquiavélico através de seus 

comentários e sugestões: 

 
PADRE 
De nada lhe adiantará negar-se a reconhecer os próprios pecados. Essa 
atitude só poderá perdê-la. 
 
NOTÁRIO 
Parece que é isso que ela está querendo. (Ibidem, p.86) 
 
 
BRANCA 
Estou de acordo. 
 
NOTÁRIO 
(Com ar de zombeteiro.) Ora viva!, enfim ela está de acordo com alguma 
coisa! (Ibidem, p.88) 
 

 O procedimento investigativo constava de visitações, censura a livros 

proibidos, investigação de áreas possivelmente habitadas por cristãos-novos, 
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publicação da legislação e do período em que os hereges deveriam 

voluntariamente se confessar.   

 As Visitações eram inspeções periódicas, que por determinações do 

conselho geral do Santo Ofício, eram realizadas por um delegado para inquirir 

sobre o estado das consciências em relação à pureza da fé e dos costumes. Uma 

patrulha de vigilância que oferecia misericórdia aos confitentes e, ao mesmo 

tempo, sob ameaça, incitava os denunciantes. 

 O Santo Ofício levava a justiça a domicílio. Os Visitadores mandavam 

apregoar o édito da Santa Inquisição num domingo ou dia santo de guarda. O 

édito de fé fazia o elenco dos desvios. O Édito da graça determinava um prazo 

para apresentação espontânea que garantia a isenção dos tormentos, da morte e 

do confisco de bens. 

 Os confitentes deviam confessar com simplicidade, sem disfarces, 

inteiramente. A mesa devia sentir que nada fora subtraído, que o confitente 

desvendara os mais ocultos ângulos da consciência. Prova de franqueza era a 

disponibilidade de indicar outros culpados no mesmo erro, principalmente se 

fossem pessoas ligadas ao confitente por laços de sangue ou afeição. As 

confissões eram feitas preferencialmente no tempo de Graça e colocavam 

inquisidor e confitente frente a frente.  

 O Inquisidor recebia a todos sem distinção de educação, instrução, riqueza 

ou posição. A matéria essencial da confissão era basicamente o crime de heresia, 

que consistia na adoção de dogmas contrários aos da Igreja Católica e apostasia, 

crime de abandono dos dogmas católicos, ou seja, deserção da fé. Constituíam 

práticas proibidas, o judaísmo, o maometismo e o luteranismo, a bigamia, a 

sodomia, molície e bestialidade, feitiçaria, superstições, culto ao diabo, 

adivinhações, leitura e posse de livros proibidos pelo Santo Ofício. O Visitador 

realiza a dupla função de investigador e Inquisidor, em O Santo Inquérito. A 

hierarquia dos oficiais é manifestada na peça através de uma didascália. A 

localização dos personagens nos dá a dimensão do nível de notoriedade da 

função de cada oficial. 
 
BRANCA 
...como eu proponho fazer com vosso auxílio. 
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Muda a luz. Surge o Visitador no plano superior. O padre e Branca ficam 
no plano inferior. Entram também o Notário e quatro padres, que se 
colocam nas laterais, enquanto o guarda surge e permanece ao fundo. 
(Ibidem, p.82) 

  

 Ao chegar a uma localidade, os Inquisidores proclamavam que todos 

seriam obrigados a assistir a uma missa especial, e ali ouvir o édito de graça da 

Inquisição lido em público. No fim do sermão, o Inquisidor erguia um crucifixo e 

exigia-se que os presentes erguessem a mão direita e repetissem um juramento 

de apoio à Inquisição e seus servos. Após este procedimento lia-se o "édito", que 

condenava várias heresias , além do Islã e o judaísmo, e mandavam que se 

apresentassem os culpados de "contaminação". Se confessassem dentro de um 

"período de graça" poderiam ser aceitos de volta à igreja sem penitência, porém 

teriam que denunciar outras pessoas culpadas que não tivessem se apresentado. 

Padre Bernardo convida Branca a se confessar  
PADRE 
Branca, o visitador da Santa Inquisição acaba de decretar um tempo de 
graça. Durante quinze dias, os pecadores que espontaneamente 
confessarem as suas faltas e convencerem o inquisidor da sinceridade 
de seu arrependimento, receberão somente penitências leves. (Ibidem, 
p.64) 

 

  Não bastava denunciar-se como herege para alcançar os benefícios do 

"édito", mas os sujeitos deveriar denunciar também os cúmplices e coniventes 

com as heresias. O ônus da justificação ficava com o acusado. A prisão era 

seguida do confisco dos bens dos acusados e enquanto estes eram mantidos no 

cárcere, seus bens eram vendidos para pagar sua manutenção na cadeia. Caso 

fossem soltos, encontrar-se iam na miséria. Nas sessões de interrogatório os 

Inquisidores esforçavam-se para evitar o derramamento de sangue a que foram 

proibidos nas torturas. Idealizavam, porém, tormentos adequados às restrições 

prevalecentes. 
O mecanismo da confissão era sempre o mesmo. O culpado que se 
apresentava falava, contava seus erros. Feita a confissão, era seu autor 
interrogado. O Inquisidor fazia-lhe perguntas para completar sua 
exposição ou para esclarecer-se melhor: o propósito com que foram 
cometidas tais ou quais faltas; condições atenuantes (integridade mental, 
perturbações causadas pela bebida, implicações de temperamentos 
coléricos), circunstâncias que poderiam ter influído no comportamento 
(frequência a terra de hereges ou infiéis, ou permanência nelas), 
passagem anterior pela Inquisição do culpado ou de membro da família; 
motivos da confissão, nomes de cúmplices e testemunhas (...) No caso 
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de haver quem tivesse presenciado o fato relatado, eram essas pessoas 
ouvidas para a comprovação do fato e suas circunstâncias. Perguntava-
se também sobre o tempo em que ocorreram os erros. Se a confissão 
fosse julgada boa, o passo seguinte era a reconciliação, que podia 
implicar em abjuração. Esta, quando inexistiam testemunhas, era feita 
em caráter secreto, apenas na presença dos componentes da Mesa, 
silenciados pelo juramento do segredo. Se houvesse testemunhas havia 
um mister de reconciliação pública.(...) Quando apresentados não 
contavam a verdade integral, o Inquisidor recomendava que não se 
ausentasse da cidade onde funcionava a Mesa, a fim de depois 
chamados e instados a confessar o que haviam omitido. Em alguns 
casos, mesmo o Inquisidor mandava efetuar a prisão para que no 
cárcere o confitente avivasse sua memória (...) Se o confitente acabasse 
de denunciar e pedisse perdão, o Tribunal usaria de misericórdia. No 
entanto eram réus suspeitos de malícia, principalmente quando 
conscientemente escondiam determinadas circunstâncias ou nomes de 
testemunhas ou cúmplices. (...) Se a confissão não fosse satisfatória, 
prosseguia o processo, mas o réu podia ainda falar, antes de ser 
acusado formalmente. Poderia confessar antes da acusação, antes da 
publicação dos ditos das testemunhas, antes da resposta que seu 
procurador apresentava à Mesa, antes de aplicação dos ditos das 
testemunhas, antes da aplicação do tormento, no tormento, antes da 
sentença definitiva, ou depois desta, quando o réu sabia - se condenado 
à morte (SIQUEIRA, 1993, p.230-235). 

 

 Percebemos a coação impingida no ato da confissão. A rede de vigilância 

criada pela inquisição não concede outra alternativa que não a de confissão. O 

tempo de graça era o momento em que os cristãos deveriam se confessar 

voluntariamente. O caráter voluntário das confissões é passível de dúvidas. 

Muitos sujeitos, na iminência de supostas acusações, realizavam suas confissões.  
SIMÃO 
De certo modo, acho que sim. Devo apenas levar essa cruz na roupa 
durante um ano. É humilhante, mas ainda é uma sorte. Se você abjurar, 
pode ser que lhe dêem pena semelhante e estaremos livres. 
 
BRANCA 
Se eu abjurar... o senhor quer que eu também seja cúmplice. 
 
SIMÃO 
Cúmplice de quê? 
 
BRANCA 
Da morte de Augusto. 
 
SIMÃO 
Absurdo. Você não tem nada com isso. 
 
BRANCA 
Tenho. Todos nós temos. Quem cala, colabora. 
 
SIMÃO 
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Não tem sentido o que você está dizendo. Não é possível que você não 
entenda que está perdida se não ceder ao que eles querem, se não 
confessar e abjurar tudo. (GOMES, 1982, p.118) 
 

Outra questão problemática era a veracidade e intencionalidade das 

confissões na Inquisição. Denúncias eram usadas por muitos como vingança 

pessoal contra vizinhos e parentes, para eliminar rivais nos negócios ou no 

comércio. A fim de adiantarem-se a uma denúncia de outros, muitas pessoas 

prestavam falso testemunho contra si mesmas e denunciavam outras. Em 

Castela, na década de 1480, diz-se que mais de 1500 vítimas foram queimadas 

na estaca em conseqüência de falso testemunho, muitas delas sem identificar a 

origem da acusação contra elas. As prisões da Inquisição viviam abarrotadas de 

presos. As vítimas podiam ficar encarceradas durante anos sem ao menos saber 

as transgressões que lhes eram atribuídas. 

 O fato de a confissão ser objeto de julgamento faz com que a palavra do 

confitente seja questionada pela mesa à revelia. Este fato implica na submissão 

da confissão a uma legitimação que poderia estar fundamentada em questões 

pessoais, políticas, ou em instâncias que não fossem necessariamente religiosas. 

 Caso a Mesa acreditasse que o acusado não tivesse dito toda a verdade, 

este era convocado novamente a confessar fatos omissos. A prisão e o tormento 

eram as técnicas utilizadas para extrair do confitente a verdade. Este é um 

processo de indução forçada à confissão. Diante das torturas físicas e 

psicológicas, o sujeito não encontrava outra solução a não ser dizer o que a mesa 

desejava ouvir, ainda que o que fosse dito não correspondesse à verdade. 

 Por trás da misericórdia concedida ao confitente caso este agisse como um 

vigilante delator, percebe-se a obsessão da Inquisição pela denúncia. Os sujeitos 

eram obrigados a se denunciar e o faziam incessantemente. A vigília e a denúncia 

eram atos valorizados pela Inquisição. O perdão dado aos que denunciavam era 

uma forma de incentivar e enobrecer a denúncia. 

 Dias Gomes se utiliza de um material dado, a partir do qual deseja realizar 

uma criação, imprimindo nesta um novo olhar, que não o meramente descritivo. A 

obra parte de um dado para reorientar o leitor acerca da Inquisição. Os autos de 

fé são analisados e Dias Gomes respeita todo o sistema hierárquico da 

composição do tribunal do Santo Ofício. Sua obra, porém, é multifacetada no que 
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tange a questão enunciativa: o julgamento de Branca segue os procedimentos 

oficiais, demonstrando a arbitrariedade da Igreja Católica e induzindo o leitor 

(espectador) da era militar a estabelecer conexões entre a arbitrariedade contida 

na repressão militar através da reincidência de uma velha prática condenada. 

 O Santo Inquérito aproxima-se da realidade vivida por sujeitos acusados de 

subversão durante o período militar. A aproximação acontece através da 

revelação dos dispositivos discursivos utilizados pelos membros do Santo Ofício 

visando à incriminação dos supostos hereges. 

 A concepção dialógica de Mikhail Bakhtin implica no destaque do caráter 

coletivo, social da produção de idéias e textos. Bakhtin atenta para a 

intertextualidade dentro das relações sociais, em que as experiências dos sujeitos 

se entrecruzam e interpenetram. O dialogismo bakhtiniano designa a escrita, ao 

mesmo tempo, como subjetividade e comunicação, tendo em vista que o texto é 

escrito com o propósito de comunicar algo a alguém e dentro desse mesmo texto 

as impressões ideológicas do autor se manifestam.  

A heroína da peça de Dias Gomes questiona os procedimentos ordinários 

da Inquisição, atribuindo ao cárcere a função de aproximação com o Diabo ao 

invés da salvação de uma alma herética. A verdade absoluta imposta pela Igreja 

Católica é desafiada em suas próprias postulações. Branca Dias desenvolve uma 

argumentação que nos remete ao diálogo socrático, que segundo Bakhtin  
se baseia na concepção socrática da natureza dialógica e do 
pensamento humano sobre ela. O método dialógico de busca da verdade 
se opõe ao monologismo oficial que se pretende dono de uma verdade 
acabada, opondo-se igualmente à ingênua pretensão daqueles que 
pensam saber alguma coisa. (BAKHTIN, 1981, p.94) 

 

As indagações de Branca aparecem carregadas por uma nuance dupla em 

que o argumento utilizado pelos representantes do Santo Ofício é colocado à 

prova. Quando Branca questiona a postura dos oficiais, colocando-a “nas trevas” 

e obrigando-a a encarar o “Diabo”, sem ao menos saber por qual motivo encontra-

se encarcerada, a relação dialógica aparece para delimitar dois pontos de vista 

distintos: o da justiça pautada em princípios religiosos e o da contradição contida 

dentro de tais princípios na execução da justiça.  

  
BRANCA 
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[...] Será que esta é a melhor maneira de salvar uma criatura do Diabo? 
Foi por isso que me prenderam aqui e me tiraram o sol, o ar, o 
espaço?Tirar-lhe o sol, o ar, o espaço e cerceá-la de trevas, trevas onde 
o Diabo é rei?(dirige-se à platéia) Vêem o que estão fazendo 
comigo?Estão me encurralando entre o Cão e a parede. (GOMES, 1982, 
p.75) 

  

 Num segundo momento, percebemos nos questionamentos de Branca a 

preocupação com a legalidade e justiça dentro do procedimento inquisitorial. Não 

há uma preocupação com os postulados da Inquisição, mas a preocupação com o 

julgamento em si e o apontamento das possíveis falhas do mesmo. 

 
VISITADOR 
Sim, Branca. Castigar os que erram é uma obra de misericórdia. 

 
BRANCA 
E começam logo a castigar-me; isto quer dizer que já me consideram 
culpada antes de ouvir-me. 

 
PADRE 
Você ainda não sofreu nenhum castigo, Branca; a prisão é uma medida 
exigida pelo processo. 

 
NOTÁRIO 
Essa medida foi tomada com base nas denúncias e provas que temos 
contra ela. 

 
BRANCA 
Denúncias e provas? De quê? 

 
VISITADOR 
De heresia e prática de atos contra a moralidade. 

 
BRANCA 
(Mostra-se perturbada com a acusação) Heresia... Atos contra a 
moralidade... Talvez essas palavras tenham outra significação para os 
senhores. Pelo que eu entendo que querem dizer, não posso, de modo 
algum, aceitar a acusação. 
O Notário tem um gesto de reprovação. 

 
PADRE 
Branca, pense bem no que está fazendo, meça com cuidado suas 
palavras e atitudes. Como disse o senhor bispo, estamos aqui para 
tentar reconciliá-la com a fé. Mas isso depende muito de você. 

 
BRANCA 
Mas que querem? Que eu me considere uma herege, sem ser? (Ibidem, 
p.85-86) 

 

Em O problema do texto (1992), Bakhtin atenta para a consideração do 

texto como enunciado e os elementos fundamentais à constituição do mesmo, 
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que são a intenção e a realização dessa intenção. Enquanto enunciado as 

relações dialógicas do texto aparecem. A irreprodutibilidade textual introduz no 

texto o problema do segundo sujeito que reproduz o texto do outro e cria um texto 

emoldurador. O Santo Inquérito reproduz um auto da Inquisição sob o ponto de 

vista crítico de um autor. A escrita de Gomes é constituída por um texto que 

funciona como objeto, um auto da inquisição, e um contexto, que implica na 

enunciação do autor, a injusta condenação de Branca Dias. A recriação de um 

texto factual possibilita a Dias Gomes a inscrição de suas impressões sobre os 

autos inquisitoriais e a avaliação de um processo ordinário do Santo Ofício. 

 A representação do autor na obra, segundo Bakhtin, acontece de maneira 

natural. O autor dissocia-se do personagem, mas este emana do autor. Essa 

afirmação pode ser exemplificada através do diálogo entre Branca Dias e seu 

noivo. A crítica de Dias Gomes ecoa através das ponderações de Augusto contra 

práticas intolerantes e incoerentes da Igreja Católica: 

 
BRANCA 
Mas ele devia ter culpa. Muita culpa. Se padre Bernardo o julgou. Se o 
santo Ofício o condenou. Padre Bernardo tem o olhar transparente das 
pessoas de alma limpa. E o Santo Ofício é misericordioso e justo. 
 
AUGUSTO 
Não é o santo Ofício. É que em nome dele, em nome da Igreja, do 
próprio Deus, às vezes cometem-se atos que Ele jamais aprovaria. Em 
nome de um Deus-misericórdia, praticam-se vinganças torpes, em nome 
de um Deus-amor, pregam-se o ódio e a violência. Os rosários são 
usados para encobrir toda sorte de interesses que não são os de Deus 
nem da religião (Ibidem, p.38).  

 

 As palavras de Augusto funcionam na peça como mediador da crítica ao 

duplo viés da palavra, no que concerne a palavra usada a favor da violência. 

Augusto assume posição revolucionária e crítica, e a distância entre autor e 

personagem diminui. 

 O ponto-chave que confere à peça teatral O Santo Inquérito o caráter de 

subversividade é a maneira como Dias Gomes expõe o diálogo ingênuo entre 

Branca e Padre Bernardo, num tom de conversa descomprometida e ingênua: 
 
 
BRANCA 
Não gosto de lembrar. Foi o meu primeiro encontro com a morte. Toda 
vez que me recordo, sinto a mesma coisa... 
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PADRE 
Quê? 
 
BRANCA 
Um cheiro ativo de azeitonas e um frio aqui acima do estômago. Mas 
nunca vou poder esquecer... era um velho cheio de manias. Pediu que 
botassem uma moeda na sua boca, quando morresse. 
 
PADRE 
E cumpriram sua vontade? 
 
BRANCA 
Sim, meu pai me deu uma pataca e eu coloquei sobre seus lábios. 
 
PADRE 
(Murmura.) Virgem Santíssima! 
 
BRANCA 
Fiz mal? (Ibidem, p.63) 

  

 Segundo a prática judaica, o ritual de luto judaico é envolve a refeição em 

mesas baixas, que traz no cardápio de ovos e azeitonas. Os judeus também 

tinham o costume de ficar atrás da porta depois de sepultar seus entes envoltos 

em roupas novas, em terra virgem e em covas muito fundas. Faz parte do ritual 

fúnebre depositar, na boca da pessoa morta, uma pérola ou moeda de ouro para 

que pagassem a primeira pousada.   

 As confidências de Branca aparecem sob o tom de conversa, sem que 

exista aí um sentimento de culpa ou prática pecaminosa. Branca Dias não 

percebe em suas práticas a ligação com a heresia. Para a personagem de Dias 

Gomes, colocar uma moeda sobre os lábios de seu avô é apenas um hábito 

cultural, sem um significado específico de heresia.  

  A conversão forçada dos antepassados de Branca revela a falha da Igreja 

Católica em seus Aparelhos Ideológicos, o que denota a necessidade de utilizar 

os aparelhos repressores como alternativa à expansão de outras religiões. A 

prática judaica, porém, dentro do núcleo familiar de Branca Dias já não aparece 

com caráter religioso, mas cultural, devido à dificuldade de disseminação do 

judaísmo e conversão religiosa em terras de domínio português.   

 O convite de padre Bernardo sugerindo que a mesma se confesse durante 

o tempo de graça transforma as confidências de Branca em confissões. A 

conversa, anteriormente descomprometida, começa a adquirir um novo 
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significado. As práticas culturais da família de Branca começam a adquirir caráter 

herético segundo o olhar de Padre Bernardo. Assistimos, pois, à palavra em sua 

duplicidade na luta ideológica em que de um lado os relatos de Branca são 

expostos inocentemente e posteriormente transformados em matéria de acusação 

sob o caráter de confissão de heresia. 

 Branca Dias é então acusada de prática de judaísmo e levada ao tribunal 

do Santo Ofício através das denúncias de Padre Bernardo. A partir de então o 

espectador (leitor) assiste a uma reviravolta na trama. As palavras de Branca são 

usadas contra ela no tribunal. Ocorre então a manipulação das confissões que a 

personagem realizou, explorando-se a dupla possibilidade de interpretação da 

palavra. 

 
BRANCA 
Acho que é uma coisa idiota alguém querer que lhe ponham uma moeda 
sobre os lábios quando morrer, mas todo desejo de um moribundo é um 
desejo sagrado! 
 
VISITADOR 
Acho que ela não sabe, realmente, o que está dizendo. 
 
BRANCA 
O que eu não sei é aonde os senhores querem chegar com essa estória 
de meu avô, patacas e azeitonas. 
 
VISITADOR 
Aquele gesto que você fez há pouco, é como os judeus abençoam as 
crianças. 
 
NOTÁRIO 
Quando morre alguém, eles passam a noite comendo azeitona. 
 
PADRE 
A pataca que você pôs na boca de seu avô era para ele pagar a primeira 
pousada, segundo a crença judaica (Ibidem, p.90-91).  
 

  No Santo Ofício o ato de salvamento do padre Bernardo é interpretado 

como atentado ao pudor e os comentários de Branca acerca das práticas culturais 

de sua família são interpretados como práticas judaizantes. Até mesmo os hábitos 

de higiene pessoal são ressignificados no Tribunal do Santo Ofício. Pequenos 

ritos cotidianos podiam servir para indicar o judaísmo: a guarda dos sábados, por 

exemplo, revelava-se através do uso de roupas limpas ou jóias neste dia, ou na 

preparação da casa de véspera, limpando-a e cozinhando os alimentos, 
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acendendo candeeiros com mechas novas, para que não houvesse necessidade 

de trabalhar no dia seguinte.  
 
PADRE 
(Volta a um tom mais brando, mais humano) Branca, seu pai costuma 
banhar-se às sextas-feiras? 
 
BRANCA 
Ora, senhores, sou uma moça e não fica bem estar observando quais os 
dias em que meu pai toma ou não banho. 
 
PADRE 
E você? Costuma banhar-se às sextas feiras? 
 
BRANCA 
Costumo banhar-me todos os dias; acho que é assim que deve fazer 
uma pessoa asseada. (Ibidem, p.92). 

 

 Os dispositivos utilizados pelos oficiais do santo Ofício para ressignificar os 

atos confidenciados por Branca começam a surgir, à medida que o visitador e o 

padre realizam insinuações sobre as palavras ditas por Branca. 

 
VISITADOR 
Não ouviu alguma voz? 
 
BRANCA 
Como?... 
 
VISITADOR 
Uma voz incentivando-a a despir-se... 
 
BRANCA 
Não senhor, não ouvi voz nenhuma. Em minha casa todos dormiam.  
 
PADRE 
O fato de não ter ouvido não quer dizer que não estivesse possuída pelo 
demônio. (Ibidem, p.94) 
 
 
PADRE 
(chegando ao máximo da exacerbação) Se não estava possuída pelo 
demônio, por que aproveitou-se do meu desmaio para beijar-me na 
boca? [...] 
 
BRANCA 
Fiz isso para que não sufocasse, para que não morresse! 
 
PADRE 
(Grita) Cínica! Foi esse o pretexto que Satanás arranjou para o seu 
pecado! (Ibidem, p.95). 
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 A denúncia de Padre Bernardo tange o sentimento de vingança pelo fato 

de ele enquanto padre não poder vivenciar uma relação carnal com Branca e 

carregar consigo o sentimento de culpa por desejá-la. A solução encontrada para 

que o religioso expurgue seus pecados obedece aos Aparelhos Ideológicos e 

Repressores de Estado. A impossibilidade de realização do desejo carnal de 

Padre Bernardo leva o mesmo a se reprimir ideologicamente através da 

repressão física de Branca. 

 A problemática sobre a qual se concentra o autor Dias Gomes é o 

questionamento da veracidade e intencionalidade das confissões. Para Bakhtin, a 

enunciação é a unidade da cadeia verbal que está em constante evolução, já que 

as relações sociais estão também sempre em evolução. A enunciação como um 

todo se realiza no discurso como atividade de linguagem ininterrupta, que atende 

aos objetivos sociais de comunicação.  O ano de 1966 confere a’O Santo 

Inquérito um outro significado que não o de mera reprodução de um auto 

inquisitorial. O momento no qual o texto foi concebido foi caracterizado por um 

tempo de denúncias contra a arbitrariedade militar. A censura, porém, 

resguardava a imagem do Estado através da proibição de textos subversivos. Era 

necessário criar dispositivos de denúncia que não representassem, 

aparentemente, um ato de subversão. O Santo Inquérito é um enunciado porque 

ultrapassa a forma fonética e morfológica e conduz a palavra a um sentido 

específico: o de denunciar a arbitrariedade judicial. 

 O princípio da enunciação nos conduz à conclusão de que o texto de Dias 

Gomes pretende dizer alguma coisa a alguém, servir de comunicação.  Tal 

objetivo revela, pois, no texto um dos problemas discutidos por Bakhtin: a 

presença do autor na obra. É evidente que o autor enquanto criador imprime 

inevitavelmente traços de sua vivência pessoal e suas convicções ideológicas. 

Segundo Bakhtin, “a palavra objetivada é igualmente orientada para seu objeto 

referencial, mas ao mesmo tempo, ela própria é objeto de outra orientação, a do 

autor”. Percebemos nas peças teatrais Calabar e o Santo Inquérito a presença da 

voz dos autores ecoando através da voz do personagem Augusto. Como 

exemplo, citamos o diálogo em que Branca e Augusto discutem a legitimidade dos 

atos do Santo Ofício: 
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AUGUSTO 
A mim eles não conseguiram e não conseguirão jamais convencer de 
que você não é a criatura mais pura que já nasceu. Ainda que tenha 
cometido erros, ainda que tenha feito confusões, ainda que tenha 
pecado. 
 
BRANCA 
Você diz isso porque me ama. Nós não podemos ver as nossas 
imperfeições, porque estamos um dentro do outro. Mas eles, eles nos 
olham de fora e de cima. Eles sabem que eu não sou assim. E é 
egoísmo da minha parte permitir que você e papai sofram o que estão 
sofrendo, quando bastaria concordar com tudo, reconhecer todos os 
pecados, mesmo aqueles que fogem ao meu entendimento, e cumprir a 
pena que me for imposta.  
 
AUGUSTO 
Não, Branca, não. 
 
BRANCA 
(Está de pé, muito excitada.) Era o que eu já devia ter feito. Assino em 
branco que reconheço todas as culpas de que me acusam ou venham 
acusar-me e pronto. Assim, talvez devolvam a vocês a liberdade e a mim 
a luz do sol! (Sobe ao plano superior e grita) Guarda! Guarda! 
 
AUGUSTO 
Branca, por Deus, não faça isso! Por que terei então resistido a todas as 
torturas? Para quê?(Ibidem, p.118). 

 

 A passagem supracitada do texto revela uma fusão de vozes entre autor e 

personagem. É evidente que Dias Gomes dá vida própria a Augusto, conferindo a 

ele suas especificidades, pois a imagem do autor é dissociável da imagem do 

personagem. Porém, essa imagem emana do autor. As semelhanças entre o 

personagem Augusto e Dias Gomes acontecem no fator ideológico. Dias Gomes 

é membro do Partido Comunista e em algumas de suas obras questiona o 

posicionamento político da Igreja em contradição com os princípios 

comportamentais por ela difundidos como, por exemplo, a peça O pagador de 

promessas. Nessa peça o dramaturgo conta a história de Zé-do-Burro, um 

sertanejo que deseja pagar uma promessa religiosa, mas é impedido de cumprir 

seu objetivo pelos próprios representantes da Igreja, devido a confusões 

suscitadas pelo sincretismo religioso, que fogem à compreensão do próprio Zé. 
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3.2 – Calabar: o elogio da traição 

  

 A trama Calabar focaliza a traição como palavra suscetível a 

questionamentos e implicações variadas. As relações políticas ditam alianças 

controversas movidas por um contínuo jogo de interesses. Como conseqüência 

desta multifacetada valoração conferida à traição, encontramos uma outra 

construção ambígua: a imagem de Calabar. 

 A história oficial, difundida em escolas, trata Calabar como um traidor da 

pátria devido à postura do mesmo em relação ao conflito entre portugueses e 

holandeses no século XVII no Brasil. Após a criação da Companhia das Índias 

Ocidentais, a Holanda pretendia invadir o nordeste brasileiro devido às rentáveis 

plantações de cana-de-açúcar. A primeira invasão às terras brasileiras foi mal 

sucedida.  Apesar de o governador Mendonça Furtado ter sido preso e enviado a 

Amsterdã e seu lugar ter sido ocupado pelo holandês Van Dorth, os colonos se 

reagruparam e começaram a resistência. Essa luta guerrilheira que então se 

iniciou, contabilizou alguns êxitos, entre eles a morte do próprio governador 

holandês, Van Dorth. Enfim, os holandeses foram repelidos por uma esquadra 

luso-espanhola, conhecida com o nome de Jornada dos Vassalos.  

 O sucesso da segunda invasão holandesa, em 1630, em parte se deve a 

Domingos Fernandes de Calabar. Apesar de os holandeses estarem mais bem 

armados e contarem com um contingente apreciável de soldados, a resistência 

luso-brasileira possuía a seu favor o fator surpresa aliado ao melhor 

conhecimento do terreno. Porém, essa situação se alterou com a passagem de 

Calabar para o lado holandês. 

 Várias são as suposições atribuídas à atitude de Calabar, dentre elas o 

recebimento de propinas. Na peça teatral de Chico Buarque e Ruy Guerra, a 

razão pela qual Calabar se alia aos holandeses é a crença num Brasil melhor sob 

a gestão da Holanda. A postura de Calabar é o fio condutor da luta ideológica 

entre holandeses e portugueses. 

 A peça tem início com o relato da história da invasão holandesa proferida 

pelo frei, que assume a voz de narrador e introduz um discurso carregado de 

lirismo e nostalgia. Em contrapartida, as didascálias do texto inserem um novo 
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olhar sobre o contexto histórico da Invasão Holandesa. A riqueza, prosperidade e 

beleza encontradas no Brasil, ao se tornarem objeto de disputadas, criaram um 

ambiente de intrigas e derramamento de sangue segundo as palavras do Frei. 

 
FREI 

 
Era o Brasil, antes da chegada dos holandeses, a mais deliciosa, 
próspera, abundante, e não sei se me adiantarei muito se disser a mais 
rica de quantas ultramarinhas o reino de Portugal tem embaixo de sua 
coroa e cetro. 
 
Mathias, rosto ensaboado, navalha na mão e bandeira rubro verde 
servindo-lhe de babador. Um vassalo segura um espelho que o reflete de 
corpo inteiro. Mais adiante, o escrivão, pena de pato na mão. Noutro 
canto, dois soldados garroteiam um prisioneiro louro, que solta um grito 
lancinante. Soldados adormecidos, fuzis ensarilhados. Tudo sugere um 
acampamento militar. (GUERRA; HOLANDA. 1985, p.2) 
 

 
  Os autores da peça recorrem à quebra de ritmo contrastando a imagem 

paradisíaca do Brasil com os bastidores de uma guerra. Paraíso e sangue são 

contrastados numa primeira demonstração sugestiva de que a ideologia tem o 

poder de modelar as representações daquilo que se deseja através do enunciado 

da narrativa. 

 Logo no início da peça Mathias de Albuquerque, o governador de 

Pernambuco, dita ao escrivão uma intimação em que requer de Calabar a volta ao 

posto de militar a serviço do rei. As recusas de Calabar provocam a irritação e 

sede de vingança de Mathias. Calabar é representado na peça de Buarque e 

Guerra como um importante membro do corpo militar20 instalado no Brasil a 

serviço de Portugal. A queixa para com a perda de Calabar denota a importância 

deste como sendo um dos melhores guerreiros a serviço dos portugueses.  
MATHIAS 

 
Por que é que ele foi para lá? 
Era um mulato alto, pêlo ruivo, sarará. 
Guerreiro como ele não sei mais se haverá. 
Onde punha o olho, punha a bala. 
Lia nas estrelas e no vento . 
Sabia dos caminhos escondidos. 
Só sabidos dos bichos desta terra (Ibidem, p.4).  
 
 

                                                        
20 Abordamos aqui a representação de Calabar no contexto da peça teatral, pois existem outras 
referências biográficas que afirmam ter sido Calabar um senhor de engenho.  



 94 

 Mathias lamenta a ausência de Calabar e indaga qual teria sido motivo pelo 

qual o militar se aliou aos holandeses. 

 O Frei, também no início da peça, faz sua representação de Calabar: 

 
FREI 
 
Nesse tempo estava metido com os holandeses um mestiço mui atrevido 
e perigoso chamado Calabar. Conhecedor de caminhos singulares 
nesses matos, mangues e várzeas, levou o inimigo por esta terra 
adentro, rompendo o cerco lusitano, para a desgraça e humilhação do 
comandante Mathias de Albuquerque [...] (Ibidem, p.5). 

 

 Atentemos, pois, para as palavras utilizadas pelo frei. A expressão “mestiço 

mui atrevido” denota o desprezo com o qual Calabar é qualificado pelos 

portugueses. A palavra mestiço carrega em si a idéia de mistura ou impureza, o 

que preconiza a construção da imagem de Calabar como sendo um homem do 

qual se poderia esperar tudo, devido à sua audácia e à sua impureza. 

 Calabar evidencia a traição como palavra suscetível de questionamentos e 

implicações variadas. As relações políticas ditam alianças controversas movidas 

por um contínuo jogo de interesses. Como conseqüência desta multifacetada 

valoração conferida à traição, encontramos uma outra construção ambígua: a 

imagem de Calabar. 

 Tendo em vista que a explicação implica duas consciências, podemos 

comparar a Invasão Holandesa enquanto fato histórico e a peça Calabar como 

dois textos enunciativos: o primeiro de caráter supostamente impessoal e o 

segundo de caráter evidentemente político. Ao construir a imagem de um herói, 

os autores da peça teatral indicam que a imagem de Calabar foi tecida pela 

história de maneira tendenciosa em seu caráter coercitivo.  

Os textos históricos que abordam a Invasão Holandesa se assemelham à 

peça teatral, quando reconhecemos em ambos o papel de narrar um fato 

histórico.  A função de cada texto, tanto a narrativa de historiadores quanto a dos 

autores da peça teatral, se modifica ao pensarmos em seu formato, contexto e 

objetivo. O texto histórico tem por caráter a informação e conseqüente revelação 

de fatos passados, fundamentais à compreensão do sujeito inserido num 

determinado contexto social. Já o texto teatral traz a abordagem de um fato sob a 
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roupagem ficcional com o objetivo de alcançar a consciência do sujeito, seja por 

envolvimento emocional ou crítico.  

 Bakhtin preocupa-se fundamentalmente com a consideração da 

questão ideológica no que tange as relações dialéticas. Pautado na investigação 

do materialismo dialético de Marx, Mikhail Bakhtin combate o pensamento de que 

a ideologia é situada somente no nível da consciência. Bakhtin insiste no estudo 

dos signos e da semiótica para que se compreendam os processos de 

instauração da ideologia. Segundo ele, a compreensão é uma resposta a um 

signo por meio de signos21. O signo surge em Calabar à medida que um histórico 

vilão é transformado em herói por ter a coragem de se aliar às tropas inimigas. O 

leitor (espectador) de Calabar, tanto o simpatizante de facções políticas contrárias 

aos militares quanto o leitor que compactua com a ordem vigente, encontram na 

obra de Chico Buarque e Ruy Guerra traços de subversão. 

 A constituição dramatúrgica de Calabar denota constantes embates 

tendo, de um lado, os oficiais e militares portugueses e, do outro lado, a milícia 

holandesa e como palco a invasão holandesa ao Brasil. A traição é o tema 

escolhido por Chico Buarque e Ruy Guerra para que se definam os esteios 

ideológicos dos quais surgirão a crítica ao governo do Brasil em determinados 

momentos históricos e também nos anos 70. Tendo em vista que “os signos só 

aparecem em terreno interindividual” (BAKHTIN, 1992, p.35). O terreno 

interindividual a que Bakhtin atribui o aparecimento dos signos é o ambiente 

dentro do qual os sujeitos se identificam.  

 A interindividualidade a que Bakhtin se refere trata da organização 

social dos indivíduos, que no contexto militar foi delimitada pelo governo em dois 

grupos: os revolucionários – desordeiros e inimigos da pátria – e os brasileiros 

nacionalistas. Os censores dos “anos de chumbo”, sob o comando de Ernesto 

Geisel, atacaram a liberdade de expressão dos sujeitos porque identificaram em 

determinadas manifestações artísticas a possibilidade da conscientização 

interindividual através de elementos metafóricos e metonímicos. Assim como em 

qualquer governo absolutista, o povo não deve ser estimulado a criticar o poder. 

  

                                                        
21 BAKHTIN, 1992, p. 34 
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A Invasão Holandesa é desconstruída por Chico Buarque e Ruy Guerra 

nas questões referentes ao nacionalismo. Devemos observar a questão 

fundamental utilizada pelos autores como ponto de partida. À época da Invasão 

Holandesa, Portugal foi anexado à Espanha, através da conquista do rei Dom 

Manuel, formando a União Ibérica, que subsistiu de 1580 a 1640. Apesar da 

aparente autonomia política, definir os domínios territoriais do Brasil tornava-se 

uma tarefa complexa. A conquista de Pernambuco pelos holandeses provocava 

uma dúvida acerca do pertencimento nacional. A qual país pertencia o Brasil, 

afinal? Portugal, Espanha ou Holanda? A relevância dessa questão é que a 

mesma abre precedentes para criticar e desmitificar o sentido de herói e de 

nação. 

 Dentro dessa proposta, os autores apresentam a entrega de Calabar como 

produto de uma negociação entre Mathias de Albuquerque e o Holandês. 

Inicialmente, Mathias ameaça o Holandês, caso este não entregue Calabar: 

 
HOLANDÊS 
 
Não aceito imposições. 
 
MATHIAS 
 
Aceita sim. E eu imponho que Calabar me seja entregue, mãos e pés 
atados, como despojo de guerra. Essa é a cláusula um da rendição de 
Porto Calvo. 
 
[...] 
 
MATHIAS 
 
Pois bem... Eu queria evitar mais derramamento de sangue, mas Vossa 
Excelência me obriga a isso. (Levanta-se) Vou ordenar imediatamente o 
ataque a Porto Calvo. 
 
HOLANDÊS 
 
Um momento... (Apanha a bandeira) Em nome da Companhia das Índias 
Orientais... (GUERRA; HOLlANDA. 1985, p.21-22) 

 

 O processo de negociação se inicia com a proposta de concessão de 

ações da Companhia das Índias Orientais em troca da captura de Calabar e 

rendição pernambucana. 
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MATHIAS 
 
Como disse? 
 
HOLANDÊS 
 
Cada ação está cotada a 3 mil florins. Eu posso lhe confidenciar que a 
Companhia pretende investir 2 milhões e meio na conquista do Brasil, 
sendo que a previsão da retirada é da ordem dos 8 milhões de florins 
anuais. Logo, fazendo os cálculos rapidamente... 
 
MATHIAS 
 
Vossa excelência tem noção do que está me propondo? 
 
HOLANDÊS 
 
Perfeitamente. Vossa Excelência estará jogando no par e ímpar, no 
vermelho e no preto ao mesmo tempo. Vitorioso na guerra, será um herói 
com déficit. Em caso de derrota, ficará simplesmente milionário. 
 
[...] 
 
MATHIAS 
Humm... Me entrega o traidor e parte com seus oficiais, bandeiras, 
insígnias e todas as honrarias.(Ibidem, p.2). 
 

 A venda da guerra demonstra a influência do fator econômico sobre o 

Aparelho de Estado. A defesa da pátria perde o sentido quando as vantagens 

econômicas superam a necessidade de se tornar um herói. As preocupações com 

a traição são dissolvidas em prol de uma justificativa romantizada. 
HOLANDÊS 
 
Que merda... Que é que os historiadores vão dizer de mim se eu entrego 
Calabar 
 
MATHIAS 
 
Que o entregou a um homem de uma só palavra. A um fidalgo 
português. As minhas barbas como penhor (O Holandês fita Mathias, 
que imberbe, logo acrescenta:) Fica bonito! Um dos meus antepassados 
fez isso nas Índias, o Afonso (Ibidem, p.23-24) 
 

 A ironia manifesta-se tanto na didascália quanto na afirmativa de Mathias. 

Ambas revelam as contradições ocultadas pelo discurso nacionalista.  Mathias 

não é homem de uma só palavra porque aceita forjar uma derrota em troca de 

propina. A garantia do penhor das barbas do comandante português é uma forte 

ironia, visto que o mesmo é imberbe, fato que reforça o caráter corrupto de 

Mathias.    
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 As questões relativas à adoção ideológica quase sempre envolvem 

interesses financeiros, conforme o trecho a seguir: 
 

DIAS 
 
Escuta, moça. Meus pais foram escravos e eu sofri na carne a chibata e 
a humilhação. Mas disse que ia vencer e venci. E daqui eu saio pra 
seguir vencendo, até que não sobre um holandês nesta terra de Deus. E 
quando a guerra acabar, bem, aí serei um homem respeitado. 
 
                     BÁRBARA 
 
Senhor de muitos engenhos e com seus próprios escravos. 
 
        DIAS 
 
Por que não? A minha dinastia começa comigo mesmo. E lhe garanto 
uma coisa: filho meu não vai conhecer a chibata nem humilhação. Meus 
filhos vão ser quase iguais aos brancos (Ibidem, p.50).  

 

 O texto dramatúrgico aborda constantemente a legitimação ideológica 

através de interesses financeiros. A ambição por ascensão social leva o Holandês 

e Dias a agirem na contramão da atitude que se esperaria de ambos. A traição é 

desconstruída. Ser fiel à própria classe é um fato relativizado em Calabar e ligado 

a outros fatores, que não são necessariamente ideológicos. 

 O enfoque dado às contraditórias posturas dos personagens da peça é a 

base sobre a qual o autor constrói a imagem heróica de Calabar. O herói 

distancia-se dos demais personagens porque age de acordo com seus ideais. 

Esse é o ponto principal abordado na argumentação de Bárbara em defesa de 

seu marido. A aliança de Calabar com os holandeses é legitimada a partir do 

momento em que aquele age de acordo com seus princípios ideológicos e não 

teme enfrentar as conseqüências de sua escolha. 

 A representação da manipulação da guerra em Calabar invoca o leitor 

(espectador) a repensar as estruturas dos Aparelhos Ideológicos de Estado. Os 

discursos nacionalistas inflamados, proferidos pelos militares, mereciam um novo 

olhar. A desconstrução da imagem do bom chefe de Estado que se manifesta a 

serviço da pátria invoca a necessidade de transcender o que se faz aparente em 

favor de uma segunda interpretação dos fatos. 
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As provocações de Bárbara quanto à legitimidade da execução de Calabar 

promove nos espectadores indagações acerca do processo de julgamento dos 

sujeitos na sociedade reprimida do pós-64. 

 
BÁRBARA 
Eu sei... estou bêbada. O mundo é perfeito, e eu estou bêbada. E   
Calabar morto. 
 

FREI 
Porque merecia. 
 
BÁRBARA 

É... porque acreditava no Holandês... E agora o Padre aí com eles pra 
cima e pra baixo, bem alimentado e em paz com a sua consciência... 
 

FREI 
Calabar traiu... 
 

BÁRBARA 
Para se ver o traidor é preciso mostrar a coisa traída.  
(Ibidem, p.113 - 114) 

 

A defesa de Calabar realizada por Bárbara carrega uma segunda 

indagação, que questiona a legitimidade do significado de traição e de julgamento 

dos sujeitos considerados traidores, e critica a ausência da imparcialidade no 

julgamento de tais sujeitos. De fato histórico, a morte de Calabar passa a figurar 

como signo. 

  A obra Calabar foi retida pela censura e liberada somente em 1980. A 

censura é o moderador do poder, do qual se pressupõe a capacidade de 

eliminação dos possíveis perigos que colocam em risco a política ditatorial. Chico 

Buarque afirma que em muitas músicas o que se trocavam em prol da liberação 

eram palavras, mas não o sentido das mesmas.  

 
Muitas vezes, havia tantas metáforas e tantos meios de escapar da 
censura na década de 70, que, eu mesmo, quando ouço músicas que 
escrevi, não entendo o que eu quis dizer.22  

 

As referências ao Estado militarista são sugestivas na peça de Buarque e 

Guerra. A censura à peça Calabar é um fator indispensável à compreensão do 

que Bakhtin denomina “consciência verbalmente constituída”. A consciência só 
                                                        
22 Auster "entrevista" Chico Buarque em NY. Folha de São Paulo, 18/04/05. Disponível em 
http://chicobuarque.uol.com.br/texto/index.html. Capturado em17/09/2007 
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pode ser verbalmente constituída através da compreensão do signo cultural. As 

manifestações ideológicas contra o governo são comunicadas 

interindividualmente através de determinados signos, metaforizados em 

roupagens aparentemente descomprometidas. Estas, por sua vez, serão 

compreendidas tanto pela população reprimida quanto pelo setor repressor.  

Calabar se utiliza de referências satíricas ao desenvolvimentismo. Maurício 

de Nassau é um personagem que representa o político demagógico. Ele realiza 

promessas de grande desenvolvimento das terras de Pernambuco, quando na 

realidade planeja controlar o poder. O discurso de Nassau é o de um colonizador 

que promete mudanças, mas vincula tais mudanças à colonização.  

O discurso ditatorial reproduz o discurso colonial. Os militares realizam o 

sonho de transformar o Brasil em potência, importam tecnologia e industrializam, 

mas não abrem mão da “ordem e progresso”. Seu discurso é permeado pela idéia 

de que é necessário existir ordem e disciplina para o crescimento do país. Mas o 

desenvolvimentismo é sufocado pela dívida externa e pela inflação, fato 

reproduzido por Chico Buarque no diálogo entre Maurício de Nassau e seu 

consultor: 

 
NASSAU 
 

Em breve teremos aviários, jardins botânicos e zoológicos, orfanatos, 
hospitais, o primeiro observatório astronômico do Novo Mundo, que 
mais... uma universidade... (GUERRA; HOLANDA. 1985, p.65) 

 
 
 
CONSULTOR 
 

Como interventor da Companhia das Índias e dos Estados Gerais, queria 
anunciar-lhe oficialmente que a sua gestão... 

 
NASSAU 
 

Foi um fracasso 
 
CONSULTOR 
 

O orçamento... 
 
NASSAU 
 

Estourou (Ibidem, p.115). 
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 Outro recurso utilizado pelos autores para ressaltar a manipulação do 

discurso é a sentença de condenação de Tiradentes, que é parafraseada e 

empregada no texto teatral antes da execução de Calabar. O recurso utilizado por 

Chico Buarque coloca Calabar e Tiradentes num mesmo patamar, induzindo o 

espectador a perceber os possíveis traços heróicos por trás da imagem de um 

traidor e as múltiplas possibilidades de interpretação de uma narrativa. 

 Vejamos a sentença de Tiradentes e, em seguida a sentença de Calabar: 
 
Portanto condenavam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha 
o Tiradentes Alferes que foi da tropa paga da Capitania de Minas, a que, 
com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da 
fôrça (sic) e nella morra morte natural para sempre, e que depois de 
morto, lhe seja cortada a cabeça e levada a Villa Rica aonde em lugar 
mais publico dela será pregada, em um poste alto até que o tempo a 
consuma, e o seu corpo será dividido em quatro quartos, e pregados em 
postes pelo caminho de Mina,s no sitio da Varginha e das Cebolas, onde 
o Réu teve as suas infames práticas e os mais nos sítios de maiores 
povoações até que o tempo também os consuma. Declaram o réu 
infame, e seus filhos e netos tendo-os, e os seus bens, aplicam para o 
Fisco e Câmara Real e a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e 
salgada, para que nunca mais no chão se edifique e não sendo própria, 
será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados e no mesmo 
chão se levantará um padrão, pelo qual se conserve em memória a 
infamia deste abominavel réu.23 

 
OFICIAL 
 
... Que seja morto de morte natural para sempre na forca... 

(Rufos)... por traidor e aleivoso à sua Pátria e ao seu Rei e Senhor... 
(Rufos)... e seu corpo esquartejado, salgado e jogado aos quatro 
cantos... (Rufos). (GUERRA; HOLLANDA. 1985, p.40) 
 

 Encontramo-nos diante de uma relação dialógica. Ambos os enunciados 

podem ser pressupostos como sendo desconhecidos um do outro do ponto de 

vista histórico, visto que a Invasão Holandesa foi um fato anterior à Inconfidência 

Mineira. O Recurso de alusão ao tempo futuro (em se tratando da cronologia 

histórica) através da alusão ao passado (em se tratando do resgate histórico 

realizado pelos autores da obra) é uma relação dialógica em que se confrontam 

dois sentidos: o sentido da legitimação de um mártir e o sentido da traição.   

 Do ponto de vista lingüístico, as sentenças supracitadas são similares. É 

preciso, porém investigar ambas sob dois prismas: a temporalidade e a 

intencionalidade. Em diferentes épocas e sob diferentes concepções de mundo a 
                                                        
23CASTRO, Therezinha de. História Documental do Brasil. Rio de Janeiro: Record, s.d. 
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compreensão responsiva do supradestinatário superior ganha diferentes 

expressões ideológicas. Tiradentes é um personagem cronologicamente posterior 

a Calabar, fato que evidencia a intenção dos dramaturgos de reconstruir a história 

inserindo elementos ideológicos.  

 A sentença de Calabar induz o leitor (espectador) a realizar uma releitura 

histórica a partir do resgate memorial. Calabar aproxima-se de Tiradentes em 

diversos pontos: a postura esquerdista movida por uma ideologia, a delação por 

um companheiro e a sentença de morte. Instaura-se, pois, um novo enunciado a 

partir da mesma sentença, do ponto de vista lingüístico: a sentença de um 

condenado traidor, agora adquirindo a roupagem de mártir.   

 Bárbara discute os procedimentos adotados no julgamento de Calabar, e, a 

partir desse momento, a imagem de traidor é reorientada, agora sob a nuance de 

mártir: 

 
BÁRBARA 
 
Não lhe deram nem a satisfação de morrer na guerra. Ele morreu na 
forca. Não foi julgado nem nada, não pôde reagir, não teve defesa, nem 
foi condenado. Foi executado e ponto final. [...] O que houve foi um 
assassinato! Um prisioneiro de guerra morto a sangue-frio! (Ibidem, p.48) 

 

 As declarações de Bárbara provocam no leitor/espectador a revisão 

conceitual acerca da legitimidade de execução de Calabar. Os indícios de 

arbitrariedade indicados por Bárbara no julgamento de seu amado provocam no 

espectador (leitor) a solidariedade para com Calabar. De mestiço atrevido, 

Calabar passa a figurar como mártir. A abordagem textual tecida por Chico 

Buarque segue uma trajetória em que o leitor é sensibilizado, a traição é 

desconstruída e Calabar é heroicizado.  

 
BÁRBARA 
 
Por mais que se esforce, você ainda não compreendeu o Calabar. 
Calabar não marcharia contigo, Sebastião, porque ele dava um sentido à 
guerra. Calabar lutava pra vencer, entende? (Ibidem, p.99) 

 

 Um fato interessante em Calabar é o esforço de Bárbara para resguardar a 

memória de Calabar. Tendo em vista a representação historiográfica de Calabar 
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como sendo um sujeito que foi condenado à morte devido à traição, Chico 

Buarque concede a Bárbara o direito de reestruturar esse discurso.  

 Em Memória, esquecimento e Silêncio, Michael Pollack (1989) aborda 

situações em que os povos retomam fatos históricos e reinventam os mesmos 

sob uma nova realidade. O sociólogo compactua com o pensamento de Maurice 

Halbwachs acerca da memória no tocante ao caráter da ”negociação”. Pollack 

desenvolve seu texto ancorando-se em três fatos diferenciados: a reescrita da 

história no processo de desestalinização; o silêncio dos sobreviventes dos 

campos de concentração que retornaram à Áustria e Alemanha; e o recrutamento 

forçado dos soldados da Alsácia anexada. Esses fatos ocultam ocorrências 

silenciadas no passado, tais como o medo de enfrentar e questionar o governo 

Stalin, a desconfiança em relação à aceitação dos alemães prisioneiros do 

nazismo dentro da área alemã e austríaca, e o mal entendido causado pela 

denominação de desertores dada aos alsacianos, pelos soldados nazistas 

alemães. Esses três fatos convergiam para um ponto: o não-dito, ou seja, 

ancoravam-se nos relatos proibidos, clandestinos daqueles discursos que não 

participavam da narrativa oficial. Pollack afirma que  

 
A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, 
separa, em nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da 
sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória 
coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade 
majoritária ou o Estado desejam passar e impor.24  

  

 A peça de Chico Buarque, assim como o texto de Pollack, discorre sobre a 

memória em disputa, ou seja, as mudanças do discurso da memória coletiva no 

decorrer do tempo e das implicações políticas. Bárbara impõe a si mesma a 

missão de modificar a imagem manchada de Calabar: 

 
BÁRBARA 
 
Uma amiga... Anna, eu vou contar uma coisa só para você. Sabe, é até 
bom eles pensarem que mataram Calabar. Esquartejaram Calabar e 
espalharam por aí seus pedaços. Mas Calabar não é um monte de sebo 
não. Eu sei que Calabar deixou uma idéia derramada na terra [...] Depois 
essa idéia maldita vai começar a aperrear e aperrear o pensamento 

                                                        
24 POLLACK, Michael. Memória, esquecimento e silêncio. Disponível na internet via 
http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/43.pdf. Capturado em: 14/11/2006 
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desses senhores no meio da noite. Eles vão dizer: que porra de idéia é 
essa? Eles então vão querer matar a idéia a pau, Vão amarrar a idéia 
pelos pés e pelas mãos, vão pendurar a idéia num posto, vão querer 
partir a espinha dessa idéia. Mas nem adianta esquartejar a idéia e 
espalhar seus pedaços por aí, porque ela é feito cobra-de-vidro [...] que 
quando se corta em dois, três, mil pedaços, facilmente se refaz 
(GUERRA; HOLANDA. 1985, p.59).  

 

 Bárbara eterniza Calabar através da disseminação do ideal de seu 

companheiro, que, por ser imortal, tem o poder da permanência ao longo de 

gerações e gerações e pode redimir o apagamento de Calabar, imposto pelos 

portugueses. 

 Michel Pollack também ressalta o trabalho de enquadramento da memória, 

visto que esta não se constrói arbitrariamente e necessita de uma justificativa que 

satisfaça o objetivo de manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo 

que um grupo tem em comum, em que se inclui o território, no caso de Estado.25  

 Após a cansativa luta pela memória de Calabar e posterior morte de 

Sebastião Souto, seu segundo marido, Bárbara sente-se frustrada e quase 

abandona seu ideal, mergulhando momentaneamente no jogo do não-dito 

incentivado pelo Estado: 
 
BÁRBARA 
 
Conhece mais alguém que tenha conhecido Calabar? Não. É claro que 
não. Pois se Calabar nunca existiu... Pode perguntar por aí...Alguém vai 
dizer que ouviu falar de alguém, que ouviu falar de alguém, que um dia 
viu uma alucinada gritando um nome parecido. Então fica provado que 
Calabar nunca existiu, para descanso de todos. Me pinta mais. 
 
ANNA 
 
Agora você está falando certo, mulher. Porque há uns tempos, vou te 
contar. Você não dizia coisa com coisa... Só mais um pouco desse pó... 
(GUERRA; HOLANDA. 1985, p.106). 
 

 Durante a execução de Calabar, Bárbara canta a música “Tatuagem”, em 

que declara amor eterno ao militar: 

 
BÁRBARA 
 
Quero ficar no seu corpo feito tatuagem 
Que é pra te dar coragem 
Pra seguir viagem 

                                                        
25 Id.,  Ibid.  
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Quando a noite vem 
E também pra me perpetuar  
Em tua escrava 
Que você pega, esfrega, nega 
Mas não lava (Ibidem, p.40) 

 

 A escolha pela tatuagem demonstra a maneira como a mesma encara o 

seu relacionamento com Calabar. Ser uma tatuagem pressupõe um amor 

contínuo e indelével. A impossibilidade de apagamento da tatuagem reforça o 

caráter insistente de Bárbara, que durante toda a trama defende Calabar sem 

desviar-se da missão de reivindicar, em lugar da traição, a postura de herói para 

seu marido. 

O que faz da peça teatral Calabar um texto “subversivo” é a ambigüidade 

por ele suscitada. A temática que envolve o enforcamento de um traidor poderia 

ser aceita pela censura como reafirmação de seu poder, mas a linguagem que faz 

de Calabar um herói martirizado coloca em risco a legitimidade do poder 

concentrado nas mãos dos militares. 

A comparação de Calabar com Tiradentes não é uma escolha aleatória. 

Tiradentes é tido na História como um mártir. Calabar, ao contrário, é 

representado historicamente como um traidor. Ao compararmos as duas figuras, 

colocamo-nos diante de um questionamento. O que faz de Tiradentes um mártir e 

de Calabar um traidor se ambos traíram as ambições coloniais de Portugal? Chico 

Buarque recorre à Invasão Holandesa para reconstruir a imagem de Calabar. A 

peça revisa os conceitos históricos anteriormente instituídos. De traidor, Calabar 

passa a ser reinventado como um herói insurgente.  A lição da forca perde sua 

força pedagógica quando o enforcado é martirizado.   

 A peça teatral revela as contradições existentes dentro das adoções 

ideológicas. O texto demonstra que nem tudo o que se diz favorável a tal 

ideologia realmente o é. Esse fato é importante na medida em que constitui a 

desconstrução da traição. Percebe-se na atitude do holandês protestante o 

sentimento de culpa por estar traindo sua verdadeira religião, a católica. 

A traição aparece em Calabar sob variados focos. Portugueses acusam 

Calabar de trair a pátria, num momento em que o próprio conceito de nação é 

duvidoso, visto que Portugal estava submetido ao domínio espanhol. Índio e 

negro são apontados por Bárbara como traidores de sua própria classe. Bárbara 



 106 

segue em defesa de seu finado marido, mas rende-se aos apelos amorosos de 

Sebastião Souto, delator de Calabar. Chico Buarque e Ruy Guerra constroem um 

texto em que a traição não é avaliada sob formas binárias. Os personagens da 

Invasão Holandesa são representados sob a égide da inconstância. Não se 

representam em Calabar sujeitos plenamente fiéis às suas ideologias, que se 

apresentam manipuladas por interesses sociais. O único sujeito representado de 

maneira unilateral é Calabar, fato que faz com que o mesmo seja elevado à 

categoria de herói.  

 
 
SOUTO 
 
E qual é a guerra que tem sentido? A de Calabar, você vai dizer... Não, 
não diga não, que eu não agüento mais. Calabar servia ao holandês, por 
isso foi enforcado pelo português. Eu servi ao português, por isso sou 
caçado pelo holandês. Agora que os exércitos holandês e português 
estão de mãos dadas e casamento marcado, como é que nós ficamos 
hein? Ficamos mal com todos, seremos sempre malditos. Olha, se 
Calabar estivesse vivo, marcharia comigo, não sei pra onde, mas 
marcharia. Formaria comigo o exército dos trouxas, o exército dos 
traídos, o exército dos cornos de guerra. E gritaria comigo: a paz é falsa! 
(Ibidem, p.99). 

 

 A execução de Calabar sob a alegação de traição ressignifica a imagem do 

mesmo perante a historiografia oficial. Diante da desconstrução da traição, os 

limites entre traidor e coisa traída se dissolvem, e o que se evidencia é uma 

complexa rede de relacionamentos em que as alianças políticas são formadas de 

acordo com as conveniências do momento. 

Analisando o contexto histórico dos anos 70, percebemos que a sociedade 

de 1973 é organizada sob os moldes de um governo moderador e repressivo. É 

importante também pensar em outros dois momentos históricos: a Inconfidência 

Mineira e a Invasão Holandesa, fatos reapropriados pelos autores de Calabar 

para que se estabeleça um diálogo que critica a construção do herói e do traidor. 

Atentemos para a palavra traição.  

A palavra em si é neutra e adquire caráter ideológico quando assume 

alguma função. Em Calabar a palavra traição é o palco de uma luta ideológica 

travada entre os portugueses e Bárbara. Os portugueses consideram Calabar um 

traidor da pátria, por ter ele se tornado um aliado holandês. Bárbara, por sua vez, 
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questiona a culpa atribuída a Calabar e ressignifica a traição quanto critica o 

posicionamento social de índios e negros que oprimem e traem seu próprio povo: 
 

CAMARÃO 
 
Ele está certo, dona. Sabe, o erro do teu homem foi 

desrespeitar a lei das coisas. As letras que ele aprendeu, os números, a 
inteligência, tudo isso foi obra de jesuíta português. Teu homem 
recebeu a cama feita e mijou em cima. 

 
BÁRBARA 
 
Certo Dom Camarão. É escusado perguntar por que é que você 

luta ao lado do Branco. 
 
CAMARÃO 
 
De todos os lados é uma guerra de brancos. Mas foi o 

português quem me deu o uniforme, o mantimento e o evangelho. E 
daqui eu saio com ele até o fim da guerra. 

 
BÁRBARA 
 
Eu sei de índios que lutam a luta dos índios. A luta contra os 

brancos (Ibidem, p.50). 
 
BÁRBARA 
 
Escuta, Sebastião Souto, eu preciso entender uma coisa. Você 

não é nem comandante, não está todo espetado de medalhas, não 
senta à mesa das autoridades, você é um subalterno. É pouco mais que 
um menino, tem toda a vida pela frente. Então me explica, você que 
marchou com Calabar, conviveu, compreendeu, imitou Calabar, ouviu 
os sonhos dele, que motivo o levou a trair Calabar? (Ibidem, p.53).  

   

 A palavra traição em Calabar, enquanto fenômeno ideológico, representa 

para o governo ditatorial uma ameaça, pois seu conteúdo é questionado 

constantemente por seus autores e incitam o leitor a repensar o significado de 

“trair”. Além das construções discursivas que envolvem o questionamento da 

traição, somos impulsionados a pensar como são construídos os discursos do 

poder, a quem serve a lição da forca para o traidor, quem é o traidor e quem é o 

herói. 

 O conceito fundamental ao estudo da escrita censurada é que a 

unilateralidade e as limitações do ponto de vista da posição do observador 

sempre podem ser transformadas com o auxílio das mesmas observações 

levadas a outros pontos de vista. Este é o cerne da escrita censurada. Não 
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existem fronteiras dentro de um enunciado. As peças teatrais de cunho histórico 

não deixavam de contar a mesma história contada pelos historiadores, porém 

assumia um novo olhar.  As peças não constituíam-se como uma história, mas 

como ficção portadora de novas abordagens historiográficas. 

 O olhar de Bakhtin sobre o enunciado nos remete à múltipla possibilidade 

da linguagem. Lidar com a obra é um ato complexo porque implica múltiplos 

significados dentro da palavra. A escrita censurada foi o alvo do Estado militarista 

não somente porque poderia ameaçar a ordem e o progresso através da palavra. 

É importante atentar para o fato de serem esses textos objetos de encenação. A 

subversão se fortalece quando a palavra, já carregada de elementos metafóricos, 

assume, em cena, múltiplas vozes e ressignificações.  
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O fenômeno do populismo em alguns países da América Latina, junto ao 

autoritarismo, traz como conseqüências transformações econômicas que 

influenciam diretamente o trânsito comercial e cultural entre nações. Tal 

fenômeno faz parte de um momento histórico de redefinição dos caminhos da 

América Latina, frente aos interesses que regem as relações internacionais neste 

início de milênio e constitui-se como um embate entre o acelerado processo de 

globalização, defensor de uma completa integração entre as diferentes regiões do 

planeta, inclusive cultural, e os particularismos regionais.  

  É preciso, pois, voltar os olhares às lições do passado, a saber: as 

reformulações culturais provocadas pela reforma governamental. Para que se 

ultrapassem as fronteiras impostas por questões externas que afetam diretamente 

o Brasil, é necessário compreender o contexto de produção da escrita censurada 

e os mecanismos utilizados no passado pelos quais a informação transitava sem 

intervenções.  

 Os dramaturgos que fizeram parte da classe artística combatida nos “anos 

de chumbo” da ditadura militar brasileira tinham como local de produção o 

ambiente de censura. As palavras que pudessem representar ameaça ao governo 

militar eram duramente silenciadas, a princípio sob o domínio da censura, e 

posteriormente sob ameaças de exílio e morte.  A vigília a que eram submetidos 

os formadores de opinião desde o golpe de 64 era tão constante que não era 

possível saber se um companheiro de ideais políticos era mesmo um 

companheiro ou um espião militar infiltrado no grupo.   

 A censura imprimiu à arte um novo olhar. Considerando a característica 

enunciativa de um texto, os artistas da era militar não cessaram suas produções 

ou se acomodaram ao modelo de produção cultural requerido pelo Estado. Novos 

caminhos foram abertos através da mutilação da censura. Se, por um lado, 

tornara-se difícil lidar com palavras limitadas, por outro lado, era necessário 

buscar palavras que satisfizessem dois objetivos: a conscientização política e as 

sanções do Estado. Na escrita censurada, a palavra encontrava-se literalmente 

em jogo. 

 A luta política por melhores condições de vida, num momento de crise 

econômica e violência, alcançou um alto nível de adesão. Cada classe, artistas, 
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estudantes, trabalhadores rurais ou sindicalistas, mobilizava-se contra a 

arbitrariedade militar. A fragilidade do discurso oficial preparado pelos militares 

abriu precedente para medidas políticas de amplo Poder de Estado, como o AI5. 

O florescimento de novas correntes político-ideológicas no Brasil, tais como o 

comunismo e o anarquismo, gerou a necessidade de ação do Aparelho Repressor 

de Estado, quando os Aparelhos Ideológicos já não exerciam sua função de 

manter a ordem.  

 Finalmente, testemunhamos a recorrência do artista à História. É sabido 

que o poder disciplinar investigado por Foucault não constitui uma prática recente. 

A cronologia nos mostra que na História, muitos são os fatos reincidentes. 

Respeitando o dialogismo de Bakhtin, na história assistimos a situações de 

arbitrariedade em que se mudam os personagens e o tempo, mas o enunciado 

permanece e se identifica com fatos subseqüentes.  

 A arte do pós-64, por seu caráter natural de induzir o sujeito à reflexão, 

tornou-se o alvo contra o qual o Estado atira suas imposições. À classe artística 

formadora de opinião era proibida qualquer manifestação estética que aludisse a 

critica à política militarista. Aproveitando-se das fissuras deixadas pelo Estado, 

com seus discursos nacionalistas inflamados, os dramaturgos do Teatro de 

Militância produziram a escrita censurada. Buscando atender às exigências dos 

censores e apropriando-se da História os artistas construíram uma nova 

linguagem artística, em que a denúncia não deixava de se revelar. 

 A escrita censurada estabelece relações dialógicas entre estilos, à medida 

que se apropria de temáticas históricas em sua construção, visto que as mesmas 

eram permitidas e incentivadas pelo governo. Através da abordagem de heróis 

martirizados sob a insígnia da injustiça, a escrita censurada realiza uma relação 

intertextual com produções artísticas amparadas pela ditadura, como o Cinema 

Novo, que foi usado como veículo de reprodução ideológica, mesmo quando 

retratava acontecimentos do passado. 

 As relações ideológicas encontram-se imbricadas nos textos de Dias 

Gomes e Chico Buarque. Não podemos ignorar o contexto histórico ao qual os 

dramaturgos pertenciam, bem como suas particularidades políticas. A fala 

objetivada a que Bakhtin se refere, aparece desde a escolha temática até os 
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argumentos utilizados pelos personagens para reforçar sua opinião acerca da 

situação em questão, bem como a opinião do autor. Tendo em vista o fato de que 

o signo faz parte de um sistema de comunicação organizado, as peças teatrais 

aqui analisadas tornam-se perigosas aos olhares da censura. A organização 

social requerida para a realização do signo provoca a compreensão daquele signo 

porque possui referências que permitem esta compreensão. Se o signo ideológico 

é marcado pelo horizonte social de uma época, os sujeitos pertencentes à 

sociedade pós-64 identificam na dramaturgia da época, que tende a abordar em 

suas tramas temas relacionados à vida de mártires da história do Brasil, como 

Zumbi, Tiradentes, Calabar e Branca Dias, os mesmos procedimentos de 

repressão, violência e combate à liberdade de expressão pelos quais estão 

passando.  

 No artigo intitulado O texto histórico como artefato literário, Hayden White 

(2001) afirma a existência da ligação inevitável entre a narrativa histórica e as 

estruturas literárias. O crítico apresenta uma argumentação que coloca a 

atividade do historiador como sendo ao mesmo tempo poética, científica e 

filosófica, incorporando em sua narrativa argumentativa modelos de análises 

literárias, como citando as obras de alguns pensadores, destacando seus enredos 

(romance, comédia, tragédia e sátira), seus tropos retóricos (metáfora, metonímia, 

sinédoque e ironia) e relacionando-os a modos de explicação e atitudes políticas.  

 Para Hayden White, a narrativa histórica é construída a partir da coleta de 

dados e a organização dos mesmos só se dá através de operações literárias. As 

relações que White propõe entre História e Literatura consistem também na 

relação existente entre estória e história. Estória pressupõe uma certa 

particularidade de algo que se conta e a História é tida como a ciência dos fatos. 

A sutileza entre estória e história reside no ato de contar.  

 O artista da era militar não poupa criatividade quando através da história de 

figuras reais, como Branca Dias e Calabar, reinventa a história inscrevendo na 

mesma novos olhares. Se a História consiste na organização de eventos a fim de 

que sejam esclarecidos determinados acontecimentos, a transmissão dos 

mesmos acontecerá somente através do ato de contar. O ato de contar fatos 

históricos é o que vai fazer da escrita censurada a arte da denúncia.  
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  A presença das particularidades do artista é evidenciada no modo como 

este enfatiza um ou outro evento o qual organizou e a História que, neste 

momento, passa a ser também um conjunto de estórias. A escrita censurada, 

assim como a história, passa pela tessitura desse fio que deve juntar os 

acontecimentos, mesmo aqueles aparentemente desconexos, a fim de conferir 

novos sentidos a um todo maior que não é um simples agregado de elementos, 

mas sim um quadro coerente, no qual se pode ver uma imagem inteligível. Cada 

evento abordado pelo artista acrescido às suas ênfases pessoais corresponde a 

uma estória.  

 O fato histórico não corre perigo: datas e fatos estão assegurados. A 

maneira de contar e a atenção do autor à organização do conjunto de eventos, 

bem como a algum evento em particular, produz a pluralidade de leituras. Se o 

historiador age como detetive, o temor às várias versões do fato pode impor um 

fato único como legítimo, e ainda que o seja pode ocultar detalhes importantes no 

desenvolvimento de suas investigações. Visualizar a História sob variados 

ângulos amplia a capacidade crítica do historiador.  

 No que concerne às relações entre arte, teatro e política, a escrita 

censurada inaugurou um novo momento no contexto cultural do Brasil. A 

exploração do texto enquanto obra, dos enunciados desse texto e do dialogismo, 

os dramaturgos Gianfrancesco Guarnieri, Dias Gomes, Chico Buarque e Ruy 

Guerra desenvolveram uma linguagem artística que buscou a solução para o 

embate entre militância e censura.  

 A utilização da História tratada como estória demonstrou que a arte, em 

seu caráter multifacetado, pode transformar, mas também ser transformada. A 

abordagem da vida dos trabalhadores em Eles não usa black tie apontou para a 

proximidade entre palco e platéia. Para Guarnieri e seus contemporâneos, a arte 

não poderia ser um agente de mudança dos sujeitos se não fosse explorado o 

processo de identificação. Já em O Santo Inquérito e Calabar, o ato de revisitar a 

história propôs à platéia a desconfiança em relação ao discurso oficial.    

 Black-tie não só se constituiu um grande sucesso de mais de um ano em 

cartaz, como iniciou uma linha de prestígio da dramaturgia brasileira que ainda 

traria à cena peças de Augusto Boal e Vianinha. Nas palavras de Sábato Magaldi: 
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A partir do êxito de Eles não usam black-tie, achava-se que nossos 
atores deveriam se voltar para a realidade nacional, em seus múltiplos 
aspectos. Por isso, sucederam-se em cartaz obras que foram 
desnudando parcelas específicas da realidade (MAGALDI, 1992, p. 
260). 

 Dessa maneira, embora o grupo tenha iniciado seus projetos em cima de 

modificações cênicas, será mais reconhecido pelo projeto ideológico de suas 

representações, destacando-se mais pelo prisma temático e não tanto pela 

questão da pesquisa e da inovação formal. 

 Seguindo a linha inovadora de uso do teatro como ferramenta contra a 

política ditatorial, a peça teatral O Santo Inquérito foi encenada pela primeira vez 

em setembro de 1966, no Teatro Jovem do Rio de Janeiro. Kleber Santos, diretor 

artístico do grupo, deixava claro em suas entrevistas e depoimentos que para 

uma transformação social no país, era preciso haver um entendimento entre 

estudantes e operários através do teatro, o qual necessitaria de uma nova 

dramaturgia, capaz de refletir a realidade brasileira. Diante de uma situação 

política conturbada em que já não se permitiam críticas contundentes ao Estado, 

os grupos teatrais tinham como alternativa a elaboração de uma nova linguagem 

ou o arquivamento de projetos que poderiam ser censurados devido ao caráter 

nitidamente subversivo. O grupo e sua sede se mantiveram como local de 

encontro de jovens insatisfeitos com o país e com o teatro convencional, o que 

deu a eles a marca de uma linguagem teatral pautada, sobretudo, na luta social 

contra o conformismo.  

 Na gradual fase de redemocratização brasileira a peça Calabar, 

originalmente escrita em 1973 para que fosse encenada no mesmo ano, foi 

finalmente liberada pela censura e levada aos palcos em 1980. A encenação de 

Calabar marcava um novo momento da produção cultural brasileira. No cenário 

político de 1980 – marcado pela Lei da Anistia, pela eclosão de movimento 

grevista de diversas categorias profissionais e pelo esgotamento do modelo 

econômico adotado pelos governos militares – a peça Calabar já adquiria um 

novo significado: o triunfo da classe artística engajada. Apesar de estar ainda sob 

tutela dos militares, a estréia da peça de Buarque e Guerra não representava 

ameaça ao Estado porque o mesmo já se encontrava em crise.  
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 A escrita censurada percorreu uma trajetória determinada por 

reivindicações, denúncias e limitações. Ao longo desse percurso, percebemos a 

importância da palavra e suas inferências no cenário político brasileiro. 

Diferentemente da ditadura, que impôs a hierarquização dos sujeitos, a escrita 

censurada propôs a participação desses sujeitos na história.   
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