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Resumo 

 

 

 

 

 

 

O escritor mineiro Campos de Carvalho publicou seus principais romances entre 1956 e 

1964 tendo uma recepção relativamente fria por parte dos críticos. Escrevendo em um 

momento em que o nacional-desenvolvimentismo reinava no país e sob a égide da 

literatura engajada, viu-se excluído das obras canônicas de seu tempo. Com o golpe 

militar de 1964 começaram a ocorrer modificações significativas no campo cultural 

brasileiro, quando o engajamento começou a ser contestado. Tal ruptura deu-se 

abruptamente no ano de 1968 quando, com o decreto do Ato Institucional nº5, o padrões 

da produção artística nacional passaram a refletir essa nova realidade. Com um Estado 

extremamente violento e com as liberdades democráticas limitadas por repressão e 

censura, foram necessários novos espaços de expressão artística como a chamada 

imprensa alternativa. Nesse novo contexto, marcado por movimentos como 

contracultura, marginalidade e Tropicalismo, Campos de Carvalho e sua obra passaram 

a ser ressignificados, encontrando novos horizontes interpretativos para sua literatura. 

Contribuindo como colunista do jornal O Pasquim, encontrou novos leitores. 

 

 

Palavras-chave: Campos de Carvalho; crítica literária; horizonte de expectativas; 

campo literário. 
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Abstract 

 

 

 

 

 

The writer Campos de Carvalho published his major novels between 1956 and 1964 

having a relatively indifferent reception from critics. Writing in a time when the 

national developmentalism reigned in the country and under the auspices of committed 

literature, he was excluded from the canonical works of his time. With the military coup 

of 1964 began to be significant changes in the Brazilian cultural field, when the 

engagement began to be challenged. This rupture occurred abruptly in 1968 when, with 

the decree of Institutional Act No. 5, the standards of the national artistic production 

began to reflect this new reality. With an extremely violent state and democratic 

freedoms limited by repression and censorship, it took new artistic expression of spaces 

such as call alternative press. In this new context, marked by movements such 

counterculture, marginality and Tropicalismo, Campos de Carvalho and his work began 

to be reevaluated, finding new interpretative horizons for its literature. Contributing as a 

columnist for O Pasquim, found new readers. 

 

Keywords: Campos de Carvalho; literary criticism; horizon of expectations; literary 

field. 
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Prólogo 

 

 

Minha trajetória acadêmica iniciou em 2001 quando entrei no curso de História 

na UFRGS. Através deste curso pude ter um contato maior com a área, além de ampliar 

minhas concepções a respeito das possibilidades da disciplina. Neste sentido, entra a 

questão da utilização de outras fontes que não aquelas mais tradicionais. Dentro disso 

entra a Literatura, que traz outras questões e outras respostas para o conhecimento 

histórico.  

A opção de abordar a Literatura como fonte para os trabalhos que deveria 

realizar dentro do curso abriu novos caminhos de análise, já que sempre tive grande 

interesse pela ficção. Partindo desta perspectiva realizei duas monografias no curso de 

Bacharelado em História: O Centauro no Jardim, nas disciplinas de Técnica da 

Pesquisa Histórica I e II; e A autoridade aponta os loucos: o caso de “O Alienista”, nas 

disciplinas de Seminário de Estudos Europeus e Técnica de Pesquisa em Estudos 

Europeus.  

Minha primeira experiência de pesquisa foi em Técnica de Pesquisa Histórica I e 

II analisando, sob a orientação do Professor Cesar Augusto Barcellos Guazzelli, o livro 

O Centauro no Jardim, de Moacyr Scliar. Nesta monografia busquei responder questões 

referentes à identidade judaica no Rio Grande do Sul. O tema da identidade judaica tem 

se mostrado bastante presente na historiografia. Isso se deve, sem dúvida, à constante 

necessidade de auto-afirmação de um grupo social que passou por diversos momentos 

de perseguições e deslocamentos que evidenciaram a necessidade da construção de uma 

auto-imagem que serve como elemento de coesão, manutenção e reprodução. 

Nesse caso, é relevante destacar a figura do centauro, ser mitológico que se 

caracteriza por ser metade homem e metade cavalo, adequadamente utilizada pelo autor 

para representar a situação do indivíduo judeu inserido numa cultura diferente da sua de 

origem, e que se obriga a se adaptar ao novo mundo. Ao mesmo tempo em que abre 
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mão de aspectos de sua identidade, o judeu passa a incorporar aspectos da nova 

realidade à qual tem de se adaptar.  

Já em A autoridade aponta os loucos: o caso de “O Alienista” – elaborado sob a 

orientação da Professora Carla Brandalise – me propus a buscar elementos de 

legitimação da autoridade atribuída ao personagem Simão Bacamarte, médico do conto 

“O Alienista”, de Machado de Assis. O objetivo dessa pesquisa foi estabelecer as razões 

que legitimavam discurso do médico e de como esse discurso, dito “científico” 

estabelece poder; e as razões pelas quais ele deixa de ser legítimo. 

A questão do poder adquirido pela figura do cientista dentro de uma 

sociedade onde se estão destruindo os antigos valores do romantismo, pode ser 

ricamente percebida e interpretada através da análise da idéia que Machado de Assis 

nos apresenta na fictícia cidade de Itaguaí. Com este trabalho pretendi traçar as 

linhas que estabelecem a validade do discurso do médico alienista Simão Bacamarte 

como autoridade respeitada e legitimada. Através do discurso dito “científico”, o 

alienista consegue se fazer ouvir pelo povo da cidade. Tratei de estabelecer, dentro 

do conto “O Alienista”, as relações entre alguns conceitos de “poder”, de 

“autoridade” e de “discurso”, e como essas relações se estabelecem entre os 

personagens do texto. 

Estes trabalhos iniciais possibilitaram o contato com os debates teóricos em 

relação à utilização de fontes ficcionais, em especial as vindas da Literatura, pela 

História. Ao mesmo tempo, abordei outras questões teóricas, como a questão da 

identidade e da autoridade.  

A partir do trabalho A autoridade aponta os loucos: o caso de “O Alienista” 

entrei em contato com a bibliografia sobre conceitos como loucura e sua 

interpretação pela História. Isto acabou influenciando o caminho que tomei no meu 

mestrado.  

Ao longo das pesquisas realizadas na Graduação, senti necessidade de 

aprofundar meus conhecimentos a respeito da teoria literária. Por esta razão optei por 

fazer o mestrado na Literatura Comparada, onde vi a possibilidade de novas 

abordagens. Uma das áreas da Literatura Comparada é a análise de obras sob a 

perspectiva de outros campos, como História, Cinema, Música e Psiquiatria.. Muito 
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surpreendeu-me o fato de encontrar nesta área um cuidado bastante presente em 

historicizar os conceitos da Literatura. 

Em 2007 defendi minha dissertação, A gargalhada mostra os dentes: o riso 

como instrumento de crítica em Campos de Carvalho, sob a orientação da Professora 

Lúcia Sá Rebello. Nela analisei as obras A lua vem da Ásia e O púcaro Búlgaro, do 

escritor mineiro Campos de Carvalho, sob a perspectiva de que, analisadas dentro de 

seu contexto histórico, são lentes através das quais podemos ver o que pensava  seu 

autor sobre a realidade que questionava, sem, no entanto, associar-se a nenhuma 

linha de pensamento pré-determinada. 

A análise da crítica social mordaz de Campos de Carvalho é feita através da 

perspectiva do riso e do risível nos dois romances analisados. O riso é visto como 

uma forma de apontar as falhas da sociedade massificante, consumista e belicosa que 

criticava. Os narradores de Campos de Carvalho podem ser lidos como gêmeos: 

“noite” / “dia”, e revelam seu descontentamento com o mundo através do controle 

das narrativas, respectivamente de A lua vem da Ásia e O púcaro búlgaro, e 

apontam, de formas diferentes sua desesperança frente ao mundo. 

Após um levantamento dos trabalhos acadêmicos a respeito da obra de 

Campos de Carvalho, notei que a sua totalidade foi realizada em cursos  de Letras. 

Percebi que nestas análises  não privilegiavam as relações e a importância do autor 

dentro de seu contexto. Minha dissertação, apesar de ser perpassada pela 

preocupação com uma problematização histórica, teve seu foco em uma análise 

literária das obras. 

Campos de Carvalho é um autor praticamente desconhecido dentro dos meios 

literários. Entretanto, sua obra é bastante expressiva em relação ao contexto de seu 

tempo. Conhecer o como e porque foi quase que completamente apagado dos 

manuais de literatura é uma forma de compreender a história da intelectualidade 

brasileira. Minha intenção ao “retornar” ao campo da História foi de abordar o autor 

partindo do estabelecimento das relações com dois contextos distintos: o do 

momento da publicação das obras e o momento em que vai ser “ressuscitado”. 
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Introdução 

 

[Os livros de História] tanto podem ser lidos de 

trás para diante como de diante para trás: o 

vazio é o mesmo 

(GURJAN, 1964, p. 18) 

 

 

A epígrafe de Campos de Carvalho foi extraída de entrevista concedida ao jornal 

Correio da Manhã em 1964. A premissa do vazio da história descrito por Campos de 

Carvalho me desafia a tentar preenchê-lo (o vazio).. E sua literatura nos dá um terreno 

fértil de possibilidades para dar um sentido à História, pois sua obra parece trazer alguns 

ares de seu tempo, já que dele Campos de Carvalho não pode escapar. 

  

* 

Ao trabalhar com autores de ficção como fonte de conhecimento há uma 

tendência para a escolha dos mais consagrados e mais comentados escritores da época 

que se pretende abordar. Esta tendência explica-se pela busca da representatividade que 

esses autores mostram enquanto signatários de características comuns a um determinado 

grupo, com características semelhantes. Ou seja, um movimento ou uma corrente 

literária que se aproxima estilística ou tematicamente. São considerados representativos 

porque seriam a “encarnação do espírito de uma época”. Em geral, são exaustivamente 

abordados na crítica especializada do período e são significativos para delinear o 

pensamento do grupo leitor.  

Pressupõe-se, assim, que o crítico é o leitor padrão da publicação. Ele é 

escolhido (o crítico) por “falar a língua” desse jornal. Numa via de mão dupla, ele 

influencia seus leitores e é influenciado por ele, numa relação que Pierre Bourdieu 

define como “resultado de uma correspondência estrutural” e não produto de uma busca 

consciente. (BOURDIEU, 1996, p. 191) Influencia porque esses leitores assim o 

permitem, por estarem “estruturalmente de acordo com ele em sua visão de mundo 

social”. Há, dessa forma, um lugar específico para os autores a serem publicados e 

comentados; um lugar que lhes garante “um público ajustado” e “críticos 

compreensivos”.  Espera-se, assim, que os leitores leiam as publicações com as quais 



11 

 

têm uma afinidade intelectual, e não se satisfaça consumindo um jornal, uma revista ou 

um livro de cujo conteúdo discorde completamente.  

Nesse jogo de convencimento “já convencido”, o crítico antecipa as reações de 

seu público, já que “domina os mecanismos que as engendram”. Assim, mesmo que 

essa estrutura seja velada e inconsciente, o crítico é responsável por conhecer o terreno 

em que está pisando; não lhe é permitido sair dessa zona de ação na qual seu discurso 

faz sentido e é compreendido e aceito por aqueles que o leem e têm nele confiança para 

lhes dizer o que e o porquê ler. O crítico escreve para leitores específicos e os conhece. 

A argumentação do crítico só terá lugar nos espaços em que se fizer compreender. Do 

contrário, não terá eficácia. 

A escolha dos autores que devem ou não ser comentados pelos críticos de uma 

publicação é o momento em que suas obras entram nesse sistema de aceitação/negação; 

inegavelmente, os fatores que determinam essa escolha passam pela influência de 

editores consagrados, relações estabelecidas entre estes e os críticos, poder econômico 

das editoras, entre outros. Entretanto, a consagração de escritores é um elemento que, 

não obstante os fatores supracitados, também tem um caráter subjetivo difícil de 

apreender. 

O que é bom? O gosto de quem deve avalizar as escolhas e as “não” escolhas de 

certos grupos? O caráter subjetivo da valoração estética é figura recorrente em 

discussões sobre literatura e arte. Não parece possível apreender uma fórmula que 

estabeleça qual literatura permanecerá e qual está fadada ao esquecimento. Pode-se, 

contudo, selecionar um grupo de indivíduos definidos como semelhantes, com visões de 

mundo parecidas e que compartilhem elementos de gosto; selecionado o grupo, pode-se 

tentar identificar tais elementos e, de forma relativamente objetiva apreender suas 

estratégias de seleção estética.  

Com estes fatores determinados explicitamente, marcados e delimitados 

podemos apontar o que esses indivíduos específicos liam, gostavam e reproduziam. Não 

é o “espírito de uma época” porque numa época há diferentes “espíritos”; nem mesmo é 

um espírito, apesar da palavra soar tentadora, já que o que evoca algo que está, mesmo 

sem ter um corpo, representado por uma forma (ainda que inconsistente).  É impalpável 

em sua totalidade, já que para torna-la mais objetiva, teríamos de limitá-la em demasia, 

até perdermos o conjunto e abraçarmos apenas o indivíduo: só, único, sem iguais, sem 

pares.  
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Olhar para o conjunto de regras e indivíduos que compõem o que Bourdieu 

chama de “campo” 1 é olhar também para o meio que representa: “é perceber que as 

determinações de gostos e escolhas não são aleatórios; são sim representativos para 

visualizar os “rastros” deixados pelo grupo de indivíduos em questão.”(1996, p. 185) 

Importante: nada mais que “rastro”, marca e não o objeto em si. Apreendê-lo (o objeto) 

é tarefa inglória.   

 

Em termos analíticos um campo, pode ser definido como uma rede ou 

uma configuração de relações objetivas entre posições. Essas posições 

são definidas objetivamente em sua existência e nas determinações 

que elas impõem aos seus ocupantes, agentes ou instituições, por sua 

situação (situs) atual e potencial na estrutura da distribuição das 

diferentes espécies de poder (ou de capital) cuja posse comanda o 

acesso aos lucros específicos que estão em jogo no campo e, ao 

mesmo tempo, por suas relações objetivas com as outras posições 

(dominação, subordinação, homologia, etc.) (BOURDIEU, 1990, 

p.90) 

 

Dentro do dito “campo literário” travam-se disputas pelo controle desse 

mecanismo: grupos diferentes com distintas propostas de pensamento, cada um tentando 

ser aquele que determinará os critérios seletivos do campo. Esses despontarão como 

“discurso dominante” entre as diversas possibilidades de discursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Analisar autores que tiveram suas obras “desconsideradas” em um certo 

momento também aponta um caminho para estabelecer as formas de pensamento que 

são ou não dominantes nesse momento. Autores que não são alinhados a esse 

pensamento dominante também são fonte para entender a época em que escreviam, pois 

mesmo não estando no topo do campo, estão presentes dentro dele.   

Aqui volto os olhos para um autor pouco, porém intensamente comentado, há 

tempos esquecido, mas de relevância peculiar para os olhos da história. Nascido em 

1916 em Uberaba, Minas Gerais, Walter Campos de Carvalho escreveu pouco, mas teve 

seus momentos dentro da imprensa e da crítica. Foi comentado pelo importante crítico 

Sérgio Milliet, quando da publicação de seu romance A lua vem da Ásia,2 foi 

colaborador do jornal O Pasquim durante a década de 1970, além de ser reeditado pela 

editora Codecri, vinculada ao mesmo periódico.  Formou-se em Direito em São Paulo 

                                                 

1 O conceito aparece em BOURDIEU, Pierre. Coisas Ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 90. 
2 Sua participação na imprensa será explicitada nos capítulos seguintes. 
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no ano de 1938. Trabalhou como Procurador do estado de São Paulo e tinha na 

literatura uma grande paixão.  

Em 1941 pagou pela publicação de seu primeiro livro, Banda Forra, que, 

juntamente com o seu segundo publicado, Tribo, de 1954, seria suprimido da reedição 

de sua Obra Reunida, publicada em 1995 pela Editora José Olympio. Suprimidos por 

sua própria vontade, pois atribuía-lhes características que dizia não fazerem mais parte 

de suas opiniões. A essa ausência de reedições pode-se atribuir a extrema dificuldade de 

acesso às obras.  

As suas principais obras são os quatro romances escritos entre 1956 e 1964: A 

lua vem da Ásia (1956), Vaca de nariz sutil (1961), A chuva Imóvel (1963) e O púcaro 

búlgaro (1964). Há uma continuidade temática e estilística nos quatro romances, 

narrados em primeira pessoa, que abordam questões como loucura, morte, guerra, 

bomba atômica, a sociedade de massa, o consumismo, o questionamento da autoridade, 

entre outras.  

É visível sua vinculação ao contexto da Guerra Fria, onde a possibilidade de o 

mundo ser destruído em uma catástrofe nuclear parecia uma certeza. Seus livros 

mostram essa preocupação, bem como a proximidade com o absurdo desse mundo que 

estava à mercê da morte, ao mesmo tempo em que encher a casa dos mais modernos 

eletrodomésticos parecia ser a ordem do dia.  

Os livros são carregados de um pessimismo agressivo, que encarna uma reação à 

própria sociedade brasileira, que via na modernização do país a alavanca para um 

desenvolvimento rápido.3 E, apesar dessa visão extremamente amargurada da realidade, 

Campos de Carvalho aborda-a regido por um olhar que destaca o risível desse mundo 

absurdo. O riso mostra-se a ferramenta mais eficaz em sua empreitada de evidenciar o 

que estava fora de lugar. 

Durante o percurso de minha pesquisa de mestrado, percebi que pouco ou nada 

se dizia sobre o fato de que Campos de Carvalho apresentava-se como um contumaz 

                                                 

3 Como veremos no Capítulo 2, a intelectualidade estava voltada para um grande projeto de modernização 

e desenvolvimento do país. Vinculados ao ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), instituição 

criada no governo de Café Filho em 1955, tinha o intuito de validar as ações do Estado através do 

fortalecimento da discussão em torno do desenvolvimentismo. Apontavam a necessidade de desenvolver 

a indústria na sociedade brasileira numa tentativa de diminuir as contradições sociais existentes. O ISEB 

estava vinculado ideologicamente à CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe)  

que foi criada em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Esta instituição foi criada 

com a intenção de incentivar a cooperação econômica entre os seus membros, e afirmava que o incentivo 

do Estado à industrialização tiraria a América Latina da condição de subdesenvolvimento.  
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contestador de seu tempo. Ao mesmo tempo constatei que a visão de que sua obra tinha 

esse sentido contestador era, antes de tudo, uma visão minha, que seja, uma visão de 

meu próprio tempo.  

Ao perceber tal anacronismo, dei-me conta de que houve um determinado 

momento em que modificou-se o tratamento e a interpretação acerca de sua obra. Notei 

isto a partir de leitura de críticas e comentários feitos na imprensa realizados ao longo 

dos 31 anos que separam o lançamento de seu último livro, de 1964, e a edição das 

obras reunidas, em 1995. Como meu foco na dissertação foi principalmente o aspecto 

literário, não abordei a questão do porquê desse enfoque estritamente literária de seus 

livros. Chamou-me a atenção o fato de não sublinharem suas posições contestadoras, 

logo, políticas.  A partir desse contato com as fontes emergiu a ideia de abordar a obra 

dentro de seu período histórico e a mudança de perspectivas sobre ela ocorridas em um 

dado momento.  

Surge aqui um recorte no qual ressalto as diferenças da imprensa em dois 

momentos distintos: o que vai da publicação das principais obras de Campos de 

Carvalho até 1964, e o período que sucede a ascensão do governo militar. Nesses dois 

momentos, Campos de Carvalho aparece de forma distinta: antes de 64 sua presença na 

imprensa era limitada às referências literárias e em jornais de circulação reduzida; 

depois de 64 é reeditado, além de receber relativa atenção em jornais e revistas de 

grande circulação; também ganha algum espaço como colaborador em publicações 

como O Pasquim. 

A questão principal que norteia esta pesquisa é, através da análise da relação que 

se estabeleceu entre Campos de Carvalho e a imprensa/ crítica literária entre 1956, ano 

da publicação de seu livro A lua vem da Ásia, e 1977, quando houve sua última 

contribuição em O Pasquim, compreender o contexto literário brasileiro do período em 

questão, utilizando, como marco referencial as menções referentes ao autor. A escolha 

do recorte temporal deve-se ao período em que se pode perceber sua presença na 

imprensa, quando da publicação de seus quatro principais romances (A lua vem da Ásia 

[1956], Vaca de nariz sutil [1961], A chuva imóvel [1963] e O púcaro búlgaro [1964]) e 

o período em que será reeditado depois de 1964 e no qual participará como colaborador 

em publicações como o tabloide Pasquim. Também data desse período a maior parte das 

reedições de seus livros em editoras como a Codecri, de O Pasquim, e a Civilização 

Brasileira. Este corte é acima de tudo um ponto de partida para análise dessas relações, 
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já que as referências ao autor são esparsas e não muito frequentes. Certamente Campos 

de Carvalho não foi o autor mais comentado de sua época, mas sua obra gerou reações 

entre os críticos e leitores, já que foi comentado em mais de uma publicação.   

Em seu caso particular, muito especulou-se sobre o fato de parar de publicar 

depois de 1964: ele próprio alimentou diversas teorias, que iam desde perseguição por 

parte da crítica, até a incapacidade do público de compreender seus textos naquele 

momento. Ele talvez tenha agregado significado à sua obra justamente por ter deixado 

de escrever; seu silêncio tornou-se mais significativo que sua voz. Assim, 

 

(...) dentre essas vozes esquecidas haverá os casos ainda mais 

intrigantes, e que dizem respeito àqueles que, impulsionando ainda 

mais as possibilidades da dissipação (em literatura muito mais 

freqüente que a canonização)  inexplicavelmente desdenham seus 

dotes e se calam, restando apenas como presenças longínquas que o 

futuro somente retomará por força de circunstâncias imprevistas, 

normalmente pelo fato da atitude extrema da renúncia estimular a 

curiosidade. (ARANTES, 2010, p. 12) 

 

Dentro desse campo, o surgimento e esquecimento de autores é constante. 

Campos de Carvalho teve seu breve momento de visibilidade ao ser comentado por 

críticos renomados à época da publicação de seus livros, o que já configura alguma 

representatividade. Mas o jogo de lembrar e esquecer é, nesse caso, muito mais 

complexo. 

Tudo isso faz surgirem diversas e pequenas questões que pretendem explicar o 

porquê dessa relação que se estabeleceu entre os meios de divulgação de autores, como 

imprensa, crítica, edições e reedições de suas obras no período que pretendo abranger.  

Desta forma, surgem outros problemas que me auxiliam em minha pesquisa. Em 

que momento vai haver uma mudança na forma como foi abordado por esses meios de 

divulgação? Aqui relaciono o momento de ascensão do regime militar instaurado no 

Brasil em 1964 com a mudança de perspectiva desses meios ditos “intelectuais” sobre o 

que é lido e por quê. De 1964 é o último livro publicado por Campos de Carvalho. A 

partir daí não haverá trabalhos inéditos do autor. Mas é evidente que sua obra continua 

sendo procurada, comentada e reeditada. O contexto vai se modificar radicalmente e 

isso vai implicar uma mudança de perspectiva ou visão de mundo desses intelectuais 
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que ditam o que editado e comentado. Como a obra de Campos de Carvalho vai se 

inserir dentro dessa nova perspectiva de realidade? 

Posso partir, assim, para os questionamentos vinculados ao primeiro período a 

que se propõe a análise dessa trajetória, ou seja, o que a crítica literária dizia a respeito 

dos livros de Campos de Carvalho antes do ano de 1964. Pelo  que  pude perceber, os 

críticos, neste momento não viam em Campos de Carvalho uma literatura engajada, ou 

seja comprometida com um dos grupos políticos presentes neste momento. O que era 

considerado literatura politicamente engajada antes do golpe militar? Quem eram os 

autores definidos como “políticos”? Qual era a relação dessa literatura com a crítica e 

como era definido esse engajamento? Autores como Graciliano Ramos, Jorge Amado e 

Raquel de Queiroz faziam o que era chamado de literatura engajada e em geral estavam 

associados ao Partido Comunista.4 No contexto pré-64 as pretensões políticas e a 

literatura que abordava tais temas tinha um perfil bastante distinto daquele que vai 

surgir com a ascensão dos militares ao poder. Quais eram essas diferenças? O que vai 

mudar então? Quero perceber essa modificação na maneira de pensar a literatura através 

da observação do que aconteceu com a obra de Campo de Carvalho.   

Assim, à medida que novos produtores ou produtos surgem, tendem a deslocar 

para um passado distante aqueles que antes ocupavam o centro do campo: passam a 

ocupar posições hierarquicamente inferiores frente ao novo, que desponta como melhor 

e mais legítimo. Jorge Luís Borges, em seu “Kafka e seus precusores”, nos diz 

reconhecer a voz de Kafka em autores das mais diversas épocas e dos mais variados 

tipos. Para ele “o fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica 

nossa concepção do passado, assim como há de modificar o futuro”. (2007, p.130). 

Aqui vemos Campos de Carvalho antecipando, de certa forma, a forma de pensar que só 

fará sentido dentro da realidade brasileira depois de 1968.   

Dentro de um sistema em que o consumo tem papel importante na delimitação 

de gostos, a ideia de renovação passa a fazer todo sentido: tudo tem um tempo para 

nascer e um tempo para desaparecer, dando lugar aos próximos e assim sucessivamente. 

(BOURDIEU, 1996, p. 184) 

O autor não escreve mais depois de 64, mas sua obra será retomada nesse novo 

momento da história. Essa data é o marco para uma nova perspectiva da literatura e 

outros setores da arte no Brasil. Contudo, será a partir de 1968 que essas modificações 

                                                 

4 A trajetória de alguns destes autores será retomada no Capítulo 2. 
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se cristalizarão em manifestações artísticas e na própria imprensa. Com o controle do 

Estado, todas essas manifestações serão cerceadas de modo que serão obrigadas a 

estabelecer mecanismos para se expressar sem serem afetadas pelos censores. Será um 

período difícil em que, apesar dos obstáculos, florescerão manifestações artísticas de 

grande criatividade.  

Na década de 1950, o grupo “nacionalista” estava comprometido com a 

construção de uma literatura “brasileira”, vinculada a um modelo de identidade nacional 

específica, era hegemônico dentro do campo literário. Este modelo delimitava o que era 

ser brasileiro, que era relacionado a um determinado tipo de códigos culturais vistos por 

eles como “verdadeiramente brasileiros”, e o que deveria ser uma “literatura 

autenticamente nacional”. Nesse modelo, havia uma preocupação com a ideia do que o 

Brasil devia ser, destacando padrões de modernização da realidade brasileira. 

Em 1964, esse projeto nacional-desenvolvimentista foi derrotado, em parte, pela 

ascensão dos militares ao poder, representando os interesses daqueles que não queriam 

dissociar o poder das antigas estruturas, antes hegemônicas. Em parte porque os 

militares mantiveram e incentivaram o desenvolvimento econômico do país, sem, 

entretanto, incluir nesse processo os grupos populares que durante o governo de João 

Goulart viam algumas de suas demandas atendidas (trabalhadores urbanos, operários, 

camponeses e muitos outros). Esse processo desencadeou uma reflexão por parte 

daqueles associados ao projeto nacional-desenvolvimentista. A esquerda brasileira 

entrou em crise, pois antes ela via essa plataforma democrática como a única forma de 

transformação da sociedade brasileira. 

Durante o período de “normalidade”, no qual a literatura “nacionalista” / “de 

esquerda” alinhada com um projeto político desenvolvimentista era dominante, uma 

literatura que não se identificava com este projeto, como foi o caso de Campos de 

Carvalho, estava à margem, ou subterrânea, dentro do campo literário. Com o golpe, 

começaram a surgir fissuras nessa estrutura político-literária, o que permitiu que 

brotassem outras formas de criação artística. Por esta razão, os livros de Campos de 

Carvalho serão, então, reavivados pelos novos ares que passam a soprar. Sua literatura 

passou a fazer sentido dentro dessa nova realidade, algo que não acontecia antes.  

Modifica-se a forma de fazer literatura. Modifica-se a forma de pensar os textos. 

Par analisar este período parto dos seguintes questionamentos: Quais eram as 

preocupações políticas desses autores nesse momento da história? Que tipo de literatura 
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passam a fazer? Pretendo aqui estabelecer as relações entre esse novo contexto com a 

produção literária que se passa a fazer então. E, partindo dessa nova perspectiva, 

vincular a literatura de Campos de Carvalho a esse contexto tão diferente daquele em 

que confeccionou suas obras.  

Suas obras serão lidas de outra maneira a partir de 1964, isso parece ser 

inegável. Apreender os mecanismos de percepção dos novos leitores, profissionais ou 

não, não parece ser possível, pois escapa aos limites metodológicos de um trabalho na 

área de História. Contudo, são apreensíveis as modificações de contexto e das 

manifestações culturais ocorridas no período, o que pode dar o caminho para perceber, 

como Campos de Carvalho foi recebido pelo meio histórico em que transitou.  

Uma obra literária será sempre uma obra aberta, ou seja, seu sentido será 

estabelecido também, e principalmente, pelos seus leitores. Num momento em que 

questionar o autoritarismo, o individualismo e a força de um Estado opressor parece ser 

a única alternativa de um grupo que não pode se manifestar, Campos de Carvalho 

aparece remoçado e carregado de novos significados, determinados pelo novo contexto. 

Não se trata aqui de arrancá-lo de seu próprio contexto histórico, o qual via com 

extremo pessimismo, mas sim de inseri-lo em um novo contexto no qual vai adquirir 

novos significados. Neste segundo período o autor terá um terreno mais fértil, o que 

pode ser percebido pelo fato de que ele passa a contribuir com uma publicação de 

grande relevância cultural, O Pasquim.   

Além disso, apesar da ruptura ideológica que aconteceu em meados da década de 

1960, essa ruptura não instaura um contexto descolado do tempo que a antecedeu, qual 

seja, é a decorrência de escolhas e caminhos tomados. Não há também a intenção de 

estabelecer determinismos históricos, mas pode-se dizer que o que aconteceu em 1964 

foi o resultado do que lhe precedeu, isto é, de uma disputa entre dois projetos políticos 

divergentes.  

Campos de Carvalho escreveu nesse contexto de pós-guerra, mostrando uma 

grande descrença em relação ao papel do homem no mundo e sua capacidade de destruir 

aquilo que toca. Encara a realidade como absurda e a loucura é uma das tônicas de sua 

literatura. Com a ascensão dos militares e com a demonstração da brutalidade do recém-

instaurado regime, as obras de Campos de Carvalho oferecem respostas pertinentes para 

esse novo mundo que surge, ou melhor, que emerge, pois suas raízes já estavam ali 

quando escreveu. 
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Sua presença no cenário cultural neste segundo período será percebida através de 

alguma colaboração na imprensa. A partir de então, que tipo de referência se fará sobre 

sua obra? O que o novo contexto acrescentará à leitura de sua trajetória literária? Novos 

leitores, novo sentido? De que forma esse contexto vai modificar a compreensão de seus 

livros? E como isso vai aparecer na imprensa? Quais serão os autores que terão o 

mesmo tipo de espaço nessa imprensa?  

Além de seus livros, que são reeditados nesse período, há também o espaço que 

terá como colaborador na imprensa nesse momento. Qual era essa imprensa e por que 

Campos de Carvalho teve esse espaço? Colaborou com O Pasquim a partir de 1973 em 

colunas intituladas “Cartas de Campos de Carvalho” e “Anais do Campos de Carvalho”. 

Qual era o papel desse jornal nesse momento? O que significava ter uma coluna em  O 

Pasquim? Quem eram os colaboradores desse jornal e qual o seu perfil? Definido como 

imprensa “alternativa”, O Pasquim foi um jornal de grande circulação e tiragem. O que 

significava ser “alternativo” nesse momento? E, mais uma vez, por que Campos de 

Carvalho se enquadrava nessa categorização? 

Considerando os dois momentos em que há essa atenção à obra de Campos de 

Carvalho, surge um questionamento que vai perpassá-los como que uma linha de análise 

possível: há referências à sua literatura como sendo “marginal” a partir de 1968. O que 

esse termo significa nesse momento? Há uma valoração aparentemente positiva nesse 

adjetivo, o que lhe atribui características que são desejáveis nesse momento. O que era 

ser marginal então? E por que vai assumir essa carga positiva depois de 1968? 

Estabelecer essas relações de valoração desse termo parece indicar um caminho de 

análise do que era a literatura que se “enquadrava” dentro de um sistema de valores que 

deveria ser contestado. Portanto, não se “enquadrar”, estar “à margem” parecia adquirir 

uma valoração positiva para esse grupo de intelectuais5 que se propunha a questionar o 

que estava acontecendo.  

Determinar quem eram esses intelectuais que se levantavam contra o regime e as 

formas que se utilizavam para fazê-lo é uma proposição tangencial deste trabalho. 

Quem eram e quais eram essas literaturas? Por que eles podiam ser definidos como 

“enquadrados”? Este não é o principal eixo deste trabalho, mas são questionamentos 

necessários para estabelecer o contraste entre a margem e o centro da produção cultural 

                                                 

5 Me aproprio aqui da definição de intelectual proposta por Luiz Renato Vieira: “(...) integrante de uma 

categoria portadora de um arcabouço de conhecimentos que a torna capaz de elaborar e difundir visões de 

mundo e interpretações sobre a vida social capazes de orientar a ação coletiva” (1996, p. 15). 
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do período. Além disso, conduz a questionamentos que se referem também ao 

estabelecimento desse contraste antes do golpe militar. Havia espaços expressivos para 

a manifestação desses autores “marginais” antes de 1964? Quais eram? Que imprensa os 

comentava?  Essas perguntas também despertam outra questão: Campos de Carvalho 

era visto como um autor “à margem” antes de 1968? Existem críticas datadas desse 

período escritas por críticos reconhecidos, como Sérgio Milliet, indicando sua presença 

nos círculos literários “não-alternativos”.  

 

 

* 

As publicações de e sobre Campos de Carvalho são raras tanto na academia 

quanto nas editoras comerciais. A exploração das obras de Campos de Carvalho é 

relativamente recente dentro das universidades. Data de 1989 a dissertação de mestrado 

de Alfeu Sparemberger, pela Universidade Federal de Santa Catarina, na qual aborda a 

questão da relação dos livros Tribo, de 1954 e A lua vem da Ásia com o movimento 

modernista de 1922. Destaco aqui a intenção de associá-lo a um movimento cujos 

pressupostos eram a contestação da ordem vigente e a negação da legitimidade do status 

quo.  

 

A obra de Campos de Carvalho pode ser vista como uma literatura do 

contra. Contra a ordem social e o aniquilamento dos espaços que 

acabam impossibilitando a constituição da individualidade. Contra 

uma lógica narrativa realista, de concatenação dos elementos e de 

obediência à hierarquia, que resulta, no trabalho do ficcionista 

mineiro, em ausência de razão e de recusa de uma expressão de 

sentido. Nesta tentativa de superação do pacto realista, imprime a 

introjeção do insólito no texto literário, reconhecendo, assim, a 

inviabilidade da representação. (SPAREMBERGER, 1989, p. 4)  

 

Além disso, Sparemberger também faz uma associação do tipo de narrativa de 

Campos de Carvalho com a ficção brasileira da década de 80, que chama de discurso 

direto descovencionalizado. A narrativa em primeira pessoa aproxima, sem 

intermediação, o narrador e a matéria que se propõe a narrar.  
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Em seguida, temos Juva Batella, que defendeu sua dissertação A corda de 

quatro pontas, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2001, que, 

posteriormente, foi adaptada para publicação em livro pela editora 7Letras em 2004.  

Nesse livro tive o primeiro acesso à análise da obra de Campos de Carvalho. 

Batella perpassa os quatro últimos livros publicados pelo autor, dando-nos um mapa de 

leitura que facilita bastante a compreensão das obras e suas inter-relações. Esse talvez 

seja o ponto mais relevante da obra de Batella: o estabelecimento do narrador único nos 

quatro romances. Eles são associados pela sua perspectiva pessimista da realidade e sua 

maneira mordaz de abordá-la. A narrativa em primeira pessoa, a não localização do 

tempo e do espaço, a introspecção amargurada dos reflexos sobre a vida e o mundo, a 

inconformidade, a incapacidade de se adaptar são diversos os elementos que os 

associam.  

Minha pesquisa e análise parte desse pressuposto sem, no entanto, concordar 

totalmente com ele: penso ser a figura de um mesmo narrador, mas com uma bipartição 

em sua personalidade e ponto de vista. Como se fossem gêmeos opostos que disputam a 

voz narrativa. Alternadamente, se revezam para contar a história, ou para observá-la, ou 

para interpretá-la. Temos o binômio noite e dia, a luz e a sombra, a lucidez e a loucura, 

sempre disputando pelo direito de se expressar.  

Juva Batella apresenta diversas possibilidades de análise da obra de Campos de 

Carvalho. No entanto, por ser um trabalho relativamente curto, não se aprofunda muito 

em nenhum dos pontos que apresenta: o humor, a crítica social, a amargura do autor 

frente ao mundo. Dá-nos um ótimo panorama de porquê devemos ler Campos de 

Carvalho e ajuda-nos a compreender seus pontos de vista. Entretanto, deixa diversas 

possibilidades em aberto, o que já tem grande mérito.  

Além disso, seu campo de análise perpassa o ponto de vista da linguagem e da 

construção do texto, como se propõe, visto que é um estudioso de Letras. Por minha 

formação ser de historiadora, tendo a analisar as obras sob a perspectiva social, não 

deixando de abordar relações com o contexto. 

Há também a dissertação de mestrado defendida por Geraldo Noel Arantes em 

2004 pela Universidade Estadual de Campinas, Campos de Carvalho: inéditos, 

dispersos e renegados. Essa dissertação aborda os trabalhos do autor que não chegaram 

a ser publicados, como algumas poesias, cartas publicadas na década de 70 pelo jornal 
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O Pasquim, além do seu livro Tribo, o qual Campos de Carvalho de certa forma 

renegou. 

Em relação a essa dissertação pode-se destacar o fato de que não menciona os 

demais trabalhos publicados anteriormente sobre Campos de Carvalho. Não há 

nenhuma menção às duas dissertações publicadas anteriormente à sua. Contudo, chama 

a atenção para que os que estudaram Campos de Carvalho antes dele apenas se ativeram 

às suas obras principais e de forma superficial. Destaca ainda, que teve acesso 

privilegiado a escritos do autor de forma que isso não foi possível a outros estudiosos. 

Ora, aparentemente, teve conhecimento dessas publicações, já que as comenta. No 

entanto, não estão presentes em sua bibliografia.  

Geraldo Noel Arantes aponta para o fato de que Campos de Carvalho fez um 

grande esforço para criar uma imagem pública de si mesmo, na qual destaca sua 

personalidade excêntrica, que tentaria associar aos personagens de seus livros: louco, 

mal humorado, avesso a contatos sociais, entre outras características. Arantes chama 

essa construção de “pseudobiografia teatralizada”, como se essa construção social de si 

mesmo fosse uma interpretação deliberada de Campos de Carvalho para chamar a 

atenção para seus livros.  

Já abordei esse ponto em minha dissertação de mestrado: em primeiro lugar, 

questiono o fato de, se há um Campos de Carvalho “teatral”, Geraldo Noel Arantes tem 

a pretensão de, através do conhecimento que travou de seus escritos não publicados e de 

sua esposa Lygia Rosa Campos de Carvalho, conhecer o “verdadeiro” Campos de 

Carvalho. Por si só, essa ideia já parece absurda, como se fora possível destacar um 

homem de toda construção, deliberada ou não que faz de si mesmo.  

O mesmo Geraldo Noel Arantes defendeu em 2010 sua tese de doutorado 

intitulada Campos de Carvalho: Literatura e deslugar na ficção brasileira do século 

XX, onde aprofunda seus estudos sobre textos inéditos encontrados no acervo pessoal da 

viúva de Campos de Carvalho. O interessante desse trabalho está em seu esforço por 

desmistificar a figura do autor como possível vítima de uma estrutura que ativamente o 

tenha renegado. Destaca as questões de consagração e esquecimento de autores como 

parte “natural” dentro dos meios de crítica literária. Não se propõe, entretanto, a 

aprofundar as questões de consagração literária, fazendo apenas menções às 

particularidades do meio. Mais uma vez me chama a atenção o fato de questionar 

pesquisadores do autor sem ao menos apontá-los em sua bibliografia, que parece ser 
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muito aproximada da bibliografia citada em seu mestrado. A exceção se faz em alguns 

momentos em que menciona outros pesquisadores, sem, no entanto, lista-los em sua 

bibliografia.  

Por fim, há também a dissertação que apresentei como requisito para a obtenção 

do título de Mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, A 

gargalhada mostra os dentes: o riso como instrumento de crítica em Campos de 

Carvalho, que trata da abordagem de duas obras literárias como fonte de conhecimento 

histórico e as implicações dessa forma de olhar para a história e para a literatura. (2007) 

A lua vem da Ásia e O púcaro Búlgaro, obras do escritor mineiro Campos de Carvalho, 

são vistas sob a perspectiva de obras que, analisadas dentro de seu contexto histórico, 

são lentes através das quais podemos ver o que pensava o seu autor sobre a realidade 

que questionava, sem, no entanto, associar-se a nenhuma linha de pensamento pré-

determinada. Isso fez com que seus livros desaparecessem das prateleiras e das análises 

de críticos especializados, numa época em que o engajamento político direto era 

condição determinante para ser lido. A análise da crítica social mordaz de Campos de 

Carvalho é feita através da perspectiva do riso e do risível nos dois romances 

analisados. O riso é visto como uma forma de apontar as falhas da sociedade 

massificante, consumista e belicosa que criticava. Os narradores de Campos de 

Carvalho podem ser lidos como gêmeos: “noite”/ “dia”, e revelam seu 

descontentamento com o mundo através do controle das narrativas, respectivamente de 

A lua vem da Ásia e O púcaro búlgaro, e apontam, de formas diferentes sua 

desesperança frente ao mundo. 

 A questão da interdisciplinaridade também é discutida neste trabalho, num 

momento em que as diversas áreas de conhecimento dialogam entre si para enriquecer-

se mutuamente. De narrativas ficcionais podem-se extrair informações válidas para a 

pesquisa em história.  

Em minha dissertação vi a possibilidade de abordar o autor sob a perspectiva da 

história e em como e por que sua relação com a crítica e com a imprensa modificou-se a 

partir da ascensão do regime militar no Brasil. O contato com as fontes indicou esse 

caminho, já que a maior parte do material existente sobre o autor está justamente em 

jornais e suplementos literários. 

Campos de Carvalho me pareceu significativo por representar um tipo de 

literatura que não obteve reconhecimento quando de sua publicação. Mesmo sendo 
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percebido pela crítica, passou relativamente desapercebido. Mas quando houve uma 

drástica mudança política no país, ele é retomado. 

Esse caminho pareceu profícuo considerando-se o fato de que o tratamento dado 

pela crítica em momentos diferentes foi distinto. Tratado como um autor “alienado”, 

busquei em minha dissertação argumentos que desmentissem essa proposição 

associando seu discurso corrosivo com uma crítica contumaz à sua sociedade. Dessa 

análise surgiu o argumento com o qual pretendo nortear minha pesquisa: o julgamento 

do que era ou não engajado deve-se ao seu contexto e a mudança de perspectiva acerca 

de sua obra deve-se à modificação estrutural que se dará no Brasil em 1964. 

Neste trabalho fontes que abordam diretamente Campos de Carvalho no período 

de 1956 a 1977, e também fontes que tratam do contexto de suas publicações. Assim, 

mais do que traçar um conjunto de dados sobre o autor, quero, ao contrário, partir de 

Campos de Carvalho para alcançar seu entorno.  

Parto de uma avaliação qualitativa e interpretativa de alguns casos escolhidos 

como representativos para meus questionamentos; também as críticas que, em espaço 

semelhante, tratam de outros autores do período. Também quero tratar dos textos do 

próprio Campos de Carvalho; tanto seus livros como seus textos publicados na 

imprensa, bem como entrevistas concedidas pelo autor. Apesar de não ser o principal 

enfoque de meu trabalho, essa abordagem faz-se necessária para se estabelecerem as 

relações entre seus escritos e seu contexto.  

A análise sobre as fontes de crítica é qualitativa porque busco a maneira como 

foi recebido e não o número de vezes que foi mencionado. A partir dessas fontes 

também pretendo fazer a comparação com críticas feitas a obras de outros autores e que 

ocupavam espaços semelhantes, já que quero vinculá-lo ao seu contexto histórico e 

cultural.  

 

 

* 

 

 

No primeiro capítulo, pretendo estabelecer uma discussão teórica mais 

aprofundada sobre questões como “campo literário” e suas interações com o “campo 

político”. Além de estabelecer uma discussão entre os limites analíticos possíveis entre 
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a produção de uma obra literária e a forma como foi recebida por seus leitores. Para isto 

aprofundarei discussões teóricas acerca de conceitos como “campo literário” de Pierre 

Bourdieu, conectando-o com a ideia de “horizonte de expectativas”, conceito 

compartilhado por Koselleck, historiador, e Jauss, filologista que se dedicou à Estética 

da Recepção.  

Tais conceitos servem para articular as regras de funcionamento do campo 

literário -  as formas de consagração de escritores em determinado tempo – com as 

possibilidades históricas de formação desse campo.  

O segundo capítulo versa sobre o contexto da publicação de seus romances. 

Parto de uma crítica publicada por Sérgio Milliet no jornal Tribuna da Imprensa para 

tentar alcançar quem eram e quais as principais estratégias dos autores para serem lidos. 

(1957, p. 1) Nele surgem as ideias de construção de uma concepção de nação brasileira 

modernizada e livre de seu passado arcaico e agrário, além da intenção de se fazer a 

revolução comunista no Brasil. Ambos os projetos refletiam-se na literatura, que deveria 

ser engajada com os projetos de mudança. 

O texto de Milliet foi publicado em 1957, pouco tempo depois do lançamento do 

livro mais conhecido de Campos de Carvalho, A Lua Vem da Ásia. O renomado crítico 

não dedicou ao livro uma análise aprofundada, mas o simples fato de dedicar-lhe este 

espaço é significativo.  

Em seu texto, percebemos uma relação ambivalente em relação ao livro, já que 

reconhece seu talento, sem, entretanto, deixar de apontar suas falhas. Para Geraldo Noel 

Arantes, Milliet talvez tenha sido o fundador do paradigma crítico que vai depois ser 

perpetuado sobre o autor: a linha interpretativa que levanta a questão da loucura do 

autor, refletida em seu texto. Esta será uma interpretação recorrente aplicada às obras de 

Campos de Carvalho. (ARANTES, 2004, pp. 63-64) 

O que Milliet representa para o campo da produção literária nesse momento 

reflete significativamente nas estruturas que representava: a grande imprensa e o 

cânone. O fato de Campos de Carvalho ser mencionado pelo canônico é relevante pois 

indica que, de algum modo, foi lembrado. Entretanto, pelos diversos aspectos que fazem 

com que um autor permaneça ou seja esquecido, ele não respondia às demandas do 

campo naquele momento e não avançou. Não escreverá mais livros, mas será 

relembrado no novo contexto que surgirá depois do golpe civil- militar de 1964, mais 
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especificamente depois do enrijecimento das estruturas repressivas a partir do Ato 

Institucional nº5, em 1968.   

O terceiro capítulo partirá também de uma publicação sobre Campos de 

Carvalho, que será o ponto de referência para se estabelecer uma ideia do contexto 

desse outro momento onde as ideias sobre literatura e arte estão agora completamente 

modificadas. Trata-se de uma entrevista que Campos de Carvalho concedeu a Edney 

Silvestre para a revista O Cruzeiro, em outubro de 1969. Nesse momento, pode-se 

perceber uma ruptura severa do que era o campo literário pré-golpe; o projeto de 

engajamento de escritores com o Estado desenvolvimentista já não é a tônica do cânone. 

O Estado passou a ser agora a representação daquilo que deve ser combatido; o escritor, 

agora, devia almejar a mudança, o rompimento de tabus e conceitos antigos; a 

sexualidade e a família  passavam por transformações e o país deveria mudar também.  

Aí vemos Campos de Carvalho refrescado por novos leitores, e o texto de Silvestre nos 

dá boas indicações disso. 

Nesse capítulo, pretendo estabelecer relações da obra de Campos de Carvalho 

com movimentos artísticos como o Tropicalismo e a “literatura marginal”. Entenda-se 

por marginal, aqui, um conceito que adquiriu contornos desejáveis no contexto da 

grande repressão exercida durante os chamados “Anos de Chumbo” da ditatura civil-

militar instaurada em 1964.  

A questão do posicionamento de sua obra frente ao papel que o Estado 

desempenha em relação ao indivíduo parece soar adequada agora: seus livros são 

carregados de críticas frente ao controle dos indivíduos pelo Estado; a guerra, a bomba, 

o homem submetido a vontades de outros homens etc. Até 1964, a sociedade brasileira 

estava passando por grandes transformações estruturais proporcionadas pelo Estado que 

pretende a modernidade e o progresso. Dentro dessa perspectiva, a intelectualidade 

brasileira estava, em sua parcela mais expressiva, engajada nesse ideal de modernização 

da sociedade. Naquele momento, a problemática desses intelectuais limitava-se à busca 

de como essa modernização deveria ser efetuada, já que concordavam que o progresso 

era necessário. Os questionamentos de Campos de Carvalho, que soavam fora de foco 

no momento de sua publicação, estranhamente passaram a fazer sentido quando o 

Estado mostrava sua faceta mais sombria.  

De forma alguma pretendo descolá-lo de seu contexto, pois trata-se apenas de 

perceber que dentro do campo literário bourdieano configuram-se vozes distintas que 



27 

 

tentam se afirmar simultaneamente. Há, entretanto, a predominância de um discurso em 

detrimento de outros; Campos de Carvalho estava fora do discurso dominante no 

contexto da escritura de suas obras. Contudo, o campo refez-se e o que era pensado 

deixou de fazer sentido dentro de um meio tão distinto. Com a ruptura radical do regime 

em 1968, configura-se um novo campo no Brasil.  

 

* 

 

Optei por anexar ao fim do trabalho algumas das importantes fontes com as 

quais trabalhei por motivos preocupantes: ao longo da pesquisa, deparei-me com um 

tristonho e sucateado Museu Hipólito José da Costa, espaço de referência no Estado 

como detentor de uma maravilhosa hemeroteca. Não há funcionários e nem estagiários 

em todos os turnos – sendo que o setor de imprensa disponibiliza apenas três turnos na 

semana, com limite de oito pesquisadores por turno. Além disso, as coleções 

deterioram-se a olhos vistos, dadas as péssimas condições de armazenamento do acervo 

– com inundações e falta de climatização.  

O nosso trabalho e a manutenção da memória dependem desses espaços, e o 

poder público os negligencia sistematicamente. Portanto, para garantir o acesso de 

pesquisadores a esse pequeno recorte, optei por dar voz as fontes sobre Campos de 

Carvalho.  
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Capítulo 1 – Campo literário e o horizonte de expectativa 

 

1.1 - As expectativas no horizonte 

 

Ao partir para a busca dos rastros deixados por Campos de Carvalho dentro do 

panorama da literatura brasileira, deve-se, necessariamente, andar pelos caminhos 

traçados pela crítica literária, já que representam a intersecção do autor com possíveis 

leitores. A crítica nada mais é do que a manifestação da voz de seus respectivos pares, 

ou seja, a crítica é o momento em que vemos o que determinado meio de comunicação 

pensa sobre certo autor ou livro. 

 

(...) a qualidade e a categoria de uma obra literária não resultam nem 

das condições históricas ou biográficas de seu nascimento, nem tão-

somente de seu posicionamento no contexto sucessório no 

desenvolvimento de um gênero, mas sim dos critérios da recepção, do 

efeito produzido pela obra e de sua fama junto à posteridade. (JAUSS, 

1994, p.8) 

 

A crítica literária tem, portanto, uma grande representatividade histórica, já que 

reflete a visão de mundo de um determinado grupo social num dado momento. Assim, 

seu estudo serve para tentar apreender tal visão.  

Para tanto, podemos nos servir da visão de Jauss (1994) sobre a relação entre 

leitores -  nesse caso, leitores especializados – e literatura: ele se baseia tanto em seu 

caráter estético quanto histórico. Para ele, o valor estético pode ser apreendido por meio 

de comparações com outras leituras; e o valor histórico, através da compreensão da 

recepção de uma obra a partir de sua publicação, bem como pela maneira como foi 

recebida pelo público ao longo do tempo. 

Ao abordar um determinado recorte temporal, pode-se considerar as diferentes 

manifestações culturais como relevantes para uma análise histórica. Obviamente, uma 

determinada época não produz apenas um estilo de produção literária, mas encontramos 

uma tendência de definir esse tempo pelas produções “mais significativas”. Aqui, 

proponho-me a olhar para uma parcela que não é mencionada em grandes histórias da 

literatura. 
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(...) a perspectiva de uma história da recepção sempre de novo se 

depara com conexões funcionais entre a compreensão de obras novas 

e o significado de obras mais antigas, também deve ser possível traçar 

um corte sincrônico por um momento da evolução, articular a 

multiplicidade heterogênea das obras sincrônicas em estruturas 

equivalentes, opostas e hierárquicas, descobrindo destarte um sistema 

de referência abrangente na literatura de um momento histórico. 

(HESSE, 1981, p. 25) 

 

Pode-se estabelecer uma comparação entre dois conceitos semelhantes utilizados 

tanto pela Historiografia como pela Teoria Literária: o “Horizonte de expectativas”. O 

conceito foi utilizado por Heinhardt Koselleck e por Hans Robert Jauss, 

respectivamente.  

Koselleck estabelece uma dicotomia entre os conceitos de “experiência” e 

“expectativa”: a experiência é a ideia de passado e de história construídos sob 

acontecimentos que já foram incorporados e, portanto, podem ser lembrados. “Na 

experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto as formas inconscientes de 

comportamento, que não estão mais, ou que não precisam estar presentes no 

conhecimento.” Além disso, não precisa ser vivida e pode basear-se em conhecimento 

de experiências alheias e pode ser transmitida por gerações e instituições. (2006, p.309) 

A expectativa, aquilo que se espera, somente se pode basear em experiências 

passadas, o que já aconteceu dá possibilidades àquilo que vai acontecer. 

 

Expectativas baseadas em experiências não surpreendem quando 

acontecem. Só pode surpreender aquilo que não é esperado. Então, 

estamos diante de uma nova experiência. Romper o horizonte de 

expectativa cria, pois, uma experiência nova. O ganho de experiência 

ultrapassa então a limitação do futuro possível, tal como pressuposta 

pela experiência anterior. Assim, a superação temporal das 

expectativas organiza nossas duas dimensões de uma maneira nova. 

(...) é a tensão entre experiência e expectativa que, de uma forma 

sempre diferente, suscita novas soluções, fazendo surgir o tempo 

histórico. (KOSELLECK, 2006, p.313) 

 

Dessa forma, as possibilidades contidas no passado, representado por uma 

experiência já concretizada, oferecerão modelos de futuro possíveis. Contudo, quando 

esse modelo não se concretizar de acordo com as expectativas previamente formuladas, 

haverá uma ruptura, uma mudança.  
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Há, contudo, uma limitação de “visualização” desse futuro: por não ter sido 

vivida ainda, a expectativa baseia-se apenas em possibilidades: 

 

(...) é mais exato nos servirmos da metáfora do horizonte de 

expectativa, em vez de espaço de expectativa. Horizonte quer dizer 

aquela linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de 

experiência, mas um espaço que ainda não pode ser contemplado. A 

possibilidade de se descobrir o futuro, apesar de os prognósticos 

serem possíveis, se depara com um limite absoluto, pois ela não pode 

ser experimentada. (KOSELLECK, 2006, p.311) 

 

 

As experiências dão a ideia e a probabilidade de repetição, ou seja, espera-se que 

delas se possam extrair “previsões” racionais de um futuro. A expectativa especula, não 

pode ser comprovada ou materializada, já que não pode ser experimentada, pois “o que 

distingue a experiência é o haver elaborado acontecimentos passados, é o poder torná-

los presentes, o estar saturada de realidade, o incluir em seu próprio comportamento as 

possibilidades realizadas ou falhas.” (KOSELLECK, 2006, p.311-312)  

A experiência é o “algo realizado” enquanto a expectativa é o “algo a 

possivelmente realizar-se”.  

 

Algo semelhante se pode dizer da expectativa: também ela é ao 

mesmo tempo ligada à pessoa e ao interpessoal, também a expectativa 

se realiza no hoje, é futuro presente, voltado para o ainda-não, para o 

não experimentado, para o que apenas pode ser previsto. Esperança e 

medo, desejo e vontade, a inquietude, mas também a análise racional, 

a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a 

constituem.  

Apesar de se relacionarem, não são conceitos simétricos 

complementares, que coordenem passado e futuro como se fossem 

imagens especulares recíprocas. (KOSELLECK, 2006, p.310) 

 

A experiência é, assim, algo completo já que suas causas são passadas e 

imutáveis. O futuro, e as expectativas, estão abertos a uma gama variada de 

possibilidades. Assim, é praticamente impossível que ambos coincidam completamente, 

já que a experiência encerra apenas alguns elementos da expectativa, mas jamais todos 

eles.  
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Em Jauss podemos encontrar o conceito aplicado à literatura, e ambos servem 

para perceber que os representantes da intelectualidade dos recortes abordados nesse 

trabalho também existem em suas temporalidades, logo, com seu próprio horizonte de 

expectativas. Para ele, horizonte de expectativa seria um  

 

 (...) sistema de referências que se pode construir em função das 

expectativas que, no momento histórico do aparecimento de cada 

obra, resultam do conhecimento prévio do gênero, da forma e da 

temática de obras já conhecidas, bem como da oposição entre 

linguagem poética e a linguagem prática. (JAUSS, 1994, p. 27) 

 

Aqui se percebe a criação dos modelos de expectativa baseados em suas 

experiências prévias como leitores. As referências dos leitores – experiências -  

constituirão o universo de possibilidades com os quais se deparam ao ler um texto –

expectativas . 

 Esse horizonte nada mais é do que o limite das possibilidades de interpretação 

da realidade que a sua historicidade vai determinar. Assim, analisar o que diziam sobre 

algum tema é também analisar as perspectivas possíveis daquele contexto sobre esse 

tema.  

 

A obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num 

espaço vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e 

invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu 

público para recebê-la de uma maneira bastante definida. Ela desperta 

a lembrança do já lido, enseja logo de início expectativas quanto a 

“meio e fim”, conduz o leitor a determinada postura emocional e, com 

tudo isso, antecipa um horizonte geral da compreensão vinculado, ao 

qual se pode, então – e não antes disso –, colocar a questão acerca da 

subjetividade da interpretação e do gosto dos diversos leitores ou 

camadas de leitores. (JAUSS, 1994, p. 28) 

 

 

Dessa forma, todo o leitor detém um horizonte de expectativas, que 

“inicialmente é o limite do que é visível, sujeito às alterações devidas às mudanças de 

perspectiva do observador” (ROSSETO, 2010, p. 4). Podemos dizer que essas 

alterações baseiam-se em suas “experiências” já vividas que acrescentam possibilidades 

a esse horizonte.  
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Para Jauss, aquilo que o leitor sabe previamente à leitura é o seu horizonte de 

expectativas. Podemos contrapor aqui a ideia de experiência de Koselleck, na qual se 

pode associar o saber prévio às experiências do grupo ou indivíduo. Jauss não traz a 

contraposição entre o acontecido e o esperado. Mesmo assim, Koselleck, afirma que as 

expectativas são formadas pelas experiências prévias.  

Em Jauss vemos que esse horizonte de expectativas do leitor vai determinar a 

forma como receberá a obra. A novidade na literatura vai dialogar com a vivência do 

leitor, com aquilo que ele já conhece. A nova obra suscita expectativas, desperta 

lembranças e “conduz o leitor a determinada postura emocional e, com tudo isso, 

antecipa um horizonte geral da compreensão”. (JAUSS, 1994, p. 28).  

Penso, portanto, que a maneira como a obra será lida será para o autor um fato 

tanto social quanto histórico, já que o indivíduo está inserido em um contexto do qual 

não pode escapar e que será semelhante a outros homens que vivem em seu tempo. Não 

escapar de seu contexto será também não fugir de seu horizonte de expectativas, já que 

são as experiências vividas e construídas a determiná-lo.     

A obra em si pressupõe um sistema de expectativas por parte de seus leitores, já 

que essa relação é necessária para a compreensão do texto em questão. Se não houver 

essa correspondência, a obra encerra-se em si mesma. Ao ir ao encontro de uma 

determinada obra, há uma intencionalidade por parte de seus receptores que buscam 

suprir suas próprias expectativas. Se não houver satisfação por parte dos receptores da 

obra, pode dar-se um rompimento. Jauss chama de “distância estética” a desigualdade 

entre as expectativas do público e as expectativas daquele que produziu a obra.  

 

 O horizonte de expectativas de uma obra (...) permite determinar seu 

caráter artístico pela maneira e pelo grau de seu efeito sobre um 

público pressuposto. Caso se designe distância estética a que separa o 

horizonte de expectativas previamente dado e o aparecimento de uma 

obra nova, cuja recepção, por negação de experiências familiares ou 

por conscientização de experiências relatadas pela primeira vez, pode 

ter como conseqüência uma mudança de horizonte; então essa 

distância pode ser historicamente objetivada no espectro das relações 

do público e juízo da crítica (sucesso espontâneo, recusa ou choque, 

aprovação isolada, compreensão lenta ou tardia). (HESSE, 1981, p. 

22) 
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Aqui pode haver uma ruptura de horizontes, desencadeando o novo.  Havendo 

essa correspondência a obra satisfaz seus espectadores.  

 

[...] pelo fato de não exigir nenhuma mudança de horizonte, mas sim 

de simplesmente atender a expectativas que delineiam uma tendência 

dominante do gosto, na medida em que satisfaz a demanda pela 

reprodução do belo usual, confirma sentimentos familiares, sanciona 

as fantasias do desejo, torna palatáveis – na condição de “sensação” – 

as expectativas não corriqueiras ou mesmo lança problemas morais, 

mas apenas para “solucioná-los” no sentido edificante, qual questões 

já previamente decididas. (JAUSS, 1994, p.32) 

 

Nesse caso, minha proposição parte da análise das diferentes perspectivas com 

que a obra de Campos de Carvalho vai ser percebida dentro de um recorte temporal 

específico, dentro do meio intelectual, representado aqui pela crítica literária e, partindo 

dessas modificações, na sua inserção na imprensa depois de 1968. 

 

(...) de um lado aclarar o processo atual em que se concretizam o 

efeito e o significado do texto para o leitor contemporâneo e, de outro, 

reconstruir o processo histórico pelo qual o texto é sempre recebido e 

interpretado diferentemente, por leitores de tempos diversos. A 

aplicação, portanto, deve ter por finalidade comparar o efeito atual de 

uma obra de arte com o desenvolvimento histórico de sua experiência 

e formar o juízo estético, com base nas duas instâncias de efeito e 

recepção. (JAUSS, 1979, p. 46) 

 

Como hipótese de trabalho pressuponho que a alteração na forma como Campos 

de Carvalho foi interpretado antes e depois da ascensão do regime militar, mais 

especificamente a partir do ano de 1968, deve-se à mudança na perspectiva sobre a 

relação dos indivíduos com a nova forma de Estado que surgia agora.  

Analisar as relações atuais de um texto com a época de sua publicação foi uma 

das propostas de Jauss. (1994) Para tanto, propôs-se a verificar qual o horizonte de 

expectativas dos leitores no momento de publicação das obras e quais as perspectivas 

dos leitores de então. Assim, propõe estabelecer um diálogo entre os dois tempos nos 

quais a obra inseriu-se. Com esse diálogo, recupera a historicidade do texto literário 

atribuindo-lhe um contexto, pois as novas perguntas feitas à obra vêm oferecer novas 

respostas, o que marca a obra temporalmente. Jauss possibilita-nos interpretar a obra de 

acordo com o tempo em que foi lida. 
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Ao propor analisar elementos de um certo período através da literatura, o 

pesquisador se depara com vozes que podem apontar diversos aspectos da época em 

questão: o escritor pertencia a que  classe social? Quem eram os leitores de suas obras? 

A que tipo de demanda respondia a produção dessa obra em questão? O que determinou 

que esse e não outro tipo de literatura fosse lido nesse momento? 

Partindo desse ponto de vista, olhar para a opinião dita especializada presente 

em jornais e periódicos da época pode nos dar muitas respostas referentes ao assunto. É 

claro que se deve buscar nesse tipo de fonte a representatividade de um determinado 

grupo social e a formação de suas próprias estruturas de gosto e interesses. Assim, 

buscar o que “era lido” num determinado período perde essa carga generalista à medida 

em que a busca fica restrita a específicas fontes. 

O texto parte, para Jauss, de uma relação de diálogo entre ele mesmo e seus 

leitores. Esses leitores não são, contudo, descolados de seu contexto, mas socializado e 

contextualizado: um público. Esse processo nos serve para   

 

[...] de um lado aclarar o processo atual em que se concretizam o 

efeito e o significado do texto para o leitor contemporâneo e, de outro, 

reconstruir o processo histórico pelo qual o texto é sempre recebido e 

interpretado diferentemente, por leitores de tempos diversos. A 

aplicação, portanto, deve ter por finalidade comparar o efeito atual de 

uma obra de arte com o desenvolvimento histórico de sua experiência 

e formar o juízo estético, com base nas duas instâncias de efeito e 

recepção. (JAUSS, 1979, p. 70)  

 

Esses novos leitores inseridos nesse novo contexto trarão também outras visões 

sobre os livros do autor. A leitura de um texto literário é também a atribuição de 

sentidos determinados pelos leitores, apensos ao seu contexto e determinados por ele.  

 

Luiz Renato Vieira, em sua tese de doutorado intitulada Consagrados e 

Malditos: os intelectuais e a Editora Civilização Brasileira, entende por “intelectual” 

como o “(...) integrante de uma categoria portadora de um arcabouço de conhecimentos 

que a torna capaz de elaborar e difundir visões de mundo e interpretações sobre a vida 

social capazes de orientar a ação coletiva” (1996, p. 15). Atribui ao intelectual certa 

autonomia frente aos princípios éticos vigentes, sem, contudo, descolá-lo de seu 

contexto.  
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As determinações dessa nova postura decorrente da modificação radical do 

contexto cultural ocorrida com o golpe militar de 1964 serão também ilustrativas quanto 

às mudanças num campo mais amplo da intelectualidade, nesse caso representada pelos 

críticos, conceito escorregadio, porém de grande utilidade para a compreensão desse 

recorte social.  

 

 

1.2 - O crítico, seu horizonte e a luta no campo literário 

 

Esse grupo de leitores especializados está representando o conjunto de valores 

que está contido no meio no qual ele se insere, e, portanto, assume o ponto de vista do 

jornal, revista ou qualquer outro meio ao qual representa.  

 

(...) assim também um crítico apenas pode ter ‘influência’ sobre seus 

leitores na medida em que eles lhe concedem esse poder porque estão 

estruturalmente de acordo com ele em sua visão do mundo social, em 

seus gostos e em todo o seu habitus. (BOURDIEU, 1996, p. 191) 

 

Atribuir ao intelectual certa autonomia frente aos princípios éticos vigentes o 

colocaria em posição privilegiada em relação ao seu próprio meio, justamente por estar 

aparentemente livre de pressões sociais.  Entretanto, é nesse jogo de esconder-se atrás 

da neutralidade que podemos encontrar suas motivações.  

A crítica literária será também uma intersecção do autor com possíveis leitores, 

pois nada mais é do que a manifestação da voz de seus respectivos pares, ou seja, a 

crítica é o momento em que vemos o que determinado meio de comunicação pensa 

sobre certo autor ou livro. “(...)todo produtor cultural é irremediavelmente situado e 

datado enquanto participa da mesma problemática que os seus contemporâneos”. 

(BOURDIEU, 1996, p. 267) 

 Por ter essa representatividade histórica, reflete a visão de mundo de um  grupo 

social dentro de certo momento, e é de extrema relevância se a proposta for o estudo 

dessa visão de mundo específica. 

A relação que se estabelece entre a crítica especializada e seu público provável é 

detalhada por Bourdieu em As regras da arte, no qual ele trata de questionar a suposta 

autonomia da literatura, o dito campo literário, frente ao seu contexto. Não há, em sua 
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opinião, a arte pela arte, o gênio criativo que faz com que alguns escritores se 

destaquem em detrimento de outros: o aparecimento ou o esquecimento dos escritores é 

historicamente determinado pelas condições específicas de seu meio.  

Bourdieu destaca o fato de que o estabelecimento de um escritor e a legitimidade 

atribuída a ele pela crítica e por seus pares representa, em uma escala reduzida ao seu 

próprio campo, as lutas no campo do poder6, que são externas ao campo literário: “(... ) 

as lutas internas dependem sempre, em seu desfecho, da correspondência que podem 

manter com as lutas externas – trata-se das lutas no seio do campo do poder ou no seio 

do campo social em seu conjunto.” (1996, p. 148)  

As classes sociais dominantes e que, por conseguinte, detiverem os meios de 

produção de bens simbólicos tenderão a reproduzir sua visão de mundo através desses 

bens: é na luta pela imposição de sua própria visão de mundo que se estabelece esse 

campo simbólico.  

Dentro dessa constante luta por afirmação, haverá uma batalha pelo “monopólio 

da legitimidade literária”, qual seja, a autoridade de poder afirmar quem é capaz de 

autoproclamar-se escritor ou não. Ao travar a disputa, diferentes grupos dominantes 

digladiam uma luta simbólica pela afirmação e consagração de seu poder.  

Essa luta constante não é reconhecida pelo próprio campo, que a dissimula em 

busca de uma legitimidade autêntica, propalada em nome de uma autonomia que 

represente valores universalizantes. Pois se não houver dissimulação, os significados 

perdem seus sentidos como “essência”, e passam a então a assumir o sentido de “ponto 

de vista”, “opinião”. Ao perderem seu caráter de “universal”, os valores dessas classes 

dominantes poderiam ser questionados como ilegítimos ou impostos.  

 

(...) conluio invisível, ou seja, a produção e a reprodução permanentes 

da illusio, adesão coletiva ao jogo que é a um só tempo causa e efeito 

da existência do jogo, pode-se colocar em suspensão a ideologia 

carismática da ‘criação’ que é a expressão visível dessa crença tácita e 

constitui sem dúvida o principal obstáculo a uma ciência rigorosa da 

produção do valor dos bens culturais. (BOURDIEU, 1996, p. 193)  

                                                 

6  “O campo de poder é o espaço das relações de força entre agentes ou instituições que têm em comum 

possuir o capital necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes campos (econômico ou 

cultural, especialmente). Ele é o lugar de lutas entre detentores de poderes (ou de espécies de capital) 

diferentes que, como as lutas simbólicas entre os artistas e os “burgueses” do século XIX, têm por aposta 

a transformação ou a conservação do valor relativo das diferentes espécies de capital que determina, ele 

próprio, a cada momento, as forças suscetíveis de ser lançadas nessas lutas.” (BOURDIEU, 1996, p. 244)  



37 

 

 

Essa crença produzida costuma induzir o olhar para o produtor aparente, 

desviando a atenção dos elementos que possibilitaram o aparecimento do artista. Esse 

artista é construído por esses elementos externos à obra e que determinam se terá ou não 

legitimidade. Esse chamado “conluio” não é aparente e o esforço por dissimulá-lo, 

constante. E sua obra  

 

(...) não seria nada mais que um gesto insensato ou insignificante sem 

o universo dos celebrantes e dos crentes que estão dispostos a produzi-

lo como dotado de sentido e de valor por referência a toda a tradição 

da qual suas categorias de percepção e de apreciação são o produto. 

(BOURDIEU, 1996, p. 195)  

 

Assim, a enunciação das falas que vão celebrar e apreciar determinada obra não 

será apenas uma forma de divulgação e destaque: será um elemento importante na 

produção de sentido da própria obra: constitui também o significado daquela obra 

dentro daquele contexto. Pode-se aferir, assim, que não há uma definição 

universalmente aceita do que é um escritor ou um bom escritor, já que qualquer 

definição apontará apenas para o estado das disputas travadas naquele momento 

histórico. (BOURDIEU, 1996, p. 254) No caso de Campos de Carvalho, ter sua obra 

citada e comentada por Sérgio Milliet num jornal de grande circulação trouxe o autor “à 

tona” do campo literário. O comentador Milliet interpretou e significou a obra para o 

seu contexto. Em geral, a interpretação feita por críticos de grande vulto podem gerar 

uma interpretação relativamente definitiva de sua compreensão pelos leitores, que a 

tomam por verdade absoluta. Essa interpretação só veio a modificar-se em outro 

contexto, quando novas interpretações foram feitas sobre sua obra. 

Os caminhos para a construção de uma pesquisa através da análise da crítica 

literária, publicações ou livros mais vendidos de uma época serão encontrados através 

da busca pela determinação de quais eram as disputas ideológicas travadas então: para 

Bourdieu, “construindo um modelo do processo de canonização que leva à instituição 

dos escritores, através de uma análise das diferentes formas de que se revestiu o panteão 

literário nas diferentes épocas”. (BOURDIEU, 1996, p. 255) 

Assim, será “a herança acumulada pelo trabalho coletivo” que possibilitará aos 

agentes um universo dos possíveis, um “conjunto de sujeições prováveis”. Ao pertencer 
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ou entrar em um campo específico de ação, nesse caso o literário, o indivíduo vai 

deparar-se com um “universo finito das liberdades sob coação e das potencialidades 

objetivas que ele propõe, problemas a resolver, possibilidades estilísticas ou temáticas a 

explorar, contradições a superar, ou mesmo rupturas revolucionárias a efetuar.” 

(BOURDIEU, 1996, p. 267) 

Então, quando há uma mudança significativa dentro do campo literário, ou seja, 

a busca por outros tipos de autores, com outras perspectivas ou outras formas de 

escrever, o que motiva essa mudança? Será que o estabelecimento de novos conceitos 

significa o rompimento total com os que os que o precederam? A resposta nos parece 

evidente quando colocamos a questão sob a perspectiva da comparação: novas 

características sempre surgirão por contraste com as características antigas; o 

estabelecimento de um rompimento só será possível se o sistema anterior assim o 

permitir.  

Há dentro do campo literário (assim como em outros campos) a constante 

modificação, recorrente da luta eterna travada na afirmação das posições sociais de seus 

produtores. Contudo, “(...) é já existir em um campo aí produzir efeitos, ainda que sejam 

simples reações de resistência ou de exclusão.” (BOURDIEU, 1996, p. 255) Assim, um 

certo campo comporta em si os argumentos que, em algum momento, irão sobrepujá-lo.  

 

As transformações radicais do espaço das tomadas de posição (as 

revoluções literárias ou artísticas) podem resultar tão-somente de 

transformações das relações de força constitutivas do espaço das 

posições que se tornam possíveis, elas próprias, pelo encontro entre as 

intenções subversivas de uma fração dos produtores e as expectativas 

de uma fração do público (interno e externo), logo, por uma 

transformação das relações entre o campo intelectual e o campo do 

poder. (BOURDIEU, 1996, p. 265)  

 

Assim, haverá um momento em que determinados autores surgirão como 

relevantes dentro do campo literário dominante dentro de seu contexto, aparentemente 

invertendo atribuições que antes não eram desejáveis. 

 

O valor da obra de arte como tal – fundamento do valor de qualquer 

obra particular – e a crença que lhe serve de fundamento se 

engendram nas incessantes e inumeráveis lutas travadas com a 

finalidade de fundamentar o valor desta ou daquela obra particular, ou 
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seja, não só na concorrência entre agentes (autores, atores, escritores, 

críticos, encenadores, editores, marchands, etc), cujos interesses (no 

sentido mais amplo) estão associados a bens culturais diferentes – 

teatro burguês ou teatro intelectual,  pintura estabelecida e pintura de 

vanguarda, literatura acadêmica e literatura avançada 

(...).(BOURDIEU, 2008, p.25) 

 

 Há de se destacar também o fato de que sempre haverá disputas dentro do 

campo; logo, ele não será unívoco e nem homogêneo. Contudo, é interessante notar 

como certos grupos dentro desse campo eventualmente se tornam mais ou menos 

expressivos e destacados.  

O que vai desencadear essa nova configuração do campo? O campo literário não 

é um organismo autônomo, apesar de possuir certas características que regem seu 

mecanismo. Há vínculos concretos entre esse campo e aqueles a quem representa, bem 

como com aqueles aos quais se destina (o campo produz obras para aqueles que a 

compreendem e com os quais tem relações de significado comuns). O caso de Campos 

de Carvalho nos mostra como uma obra produzida para um determinado contexto 

estabeleceu relações de compreensão e significado com um público diferente daquele 

para o qual foi escrita. 

Para Hesse, o leitor tem um papel fundamental na determinação do sentido de 

uma dada obra, agregando seu próprio contexto na atribuição de significados. Para ele, 

ao mudarem os leitores, nesse caso o contexto, mudará o significado geral da obra.  

Esses novos leitores inseridos nesse novo contexto trarão também outras visões 

sobre os livros de um autor. A leitura de um texto literário é também a atribuição de 

sentidos determinados pelos leitores, apensos ao seu contexto e determinados por ele. 

 

De fato, a história da literatura pode ser descrita como uma 

interconexão processual de eventos quando se concebe como um 

diálogo ininterrupto, e voltando sempre sobre si mesmo entre autores 

e público. É com muita justiça que nessa conexão se acentua, também 

precisamente, a função produtiva do leitor como interlocutor quase 

com igualdade de direitos. Pois o leitor não é apenas receptor, não só 

recipiente. Dando respostas e questionando, ele é ao mesmo tempo um 

doador, tornando o autor recebedor. (HESSE, 1981, p. 28)  

 

É claro que apreender os mecanismos de percepção dos novos leitores, 

profissionais ou não, não parece ser possível, pois escapa aos limites metodológicos de 
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um trabalho de história. Contudo, na busca por uma compreensão mais restrita do 

contexto, são apreensíveis as modificações nas manifestações culturais ocorridas no 

período, partido da análise das estruturas do campo literário, como críticas em jornais. 

revistas e publicações especializadas.  

Bourdieu atribui ao comentador (ou crítico) a capacidade de recriar o sentido de 

uma obra : “(...) aí, diretamente revelada, a injeção de sentido e de valor operada pelo 

comentador, ele próprio inscrito em um campo, e pelo comentário, e pelo comentário do 

comentário – e para a qual contribuirá por sua vez o desvendamento, ingênuo e ardiloso 

a um só tempo, da falsidade do comentário.” (BOURDIEU, 1996, p. 198)  

O novo sentido é, portanto, criado de acordo com as novas demandas que vão 

surgir dessa nova configuração das lutas simbólicas pelo poder. Não há um sentido 

“natural” para a literatura e para a arte. Esse novo significado é construído de forma 

racional respondendo a certas demandas. 

 

Quando uma obra ‘encontra’, como se diz, seu público, que a 

compreende e aprecia, isso é quase sempre o resultado de uma 

coincidência, de um encontro entre séries causais parcialmente 

independentes e quase nunca – e, em todo caso, nunca inteiramente – 

o produto de uma busca consciente do ajustamento às expectativas da 

clientela, ou às sujeições da encomenda ou da demanda. 

(BOURDIEU, 1996, p. 282)  

  

Não se deve esquecer que esse público alvo das obras é também o determinante 

dessas novas atribuições de significado: os editores, a crítica especializada, a academia: 

serão eles a atribuir legitimidade a outros escritores, ou ressuscitar outro que fora 

esquecido. Nenhum autor será sequer publicado se não estiver enquadrado dentro de 

alguma rede de influências que possa legitimá-lo. Logo, não se pode dizer 

ingenuamente que alguém foi “descoberto” sem que já estivesse dentro das regras do 

campo literário.  

 

É por demais evidente que os críticos colaboram também com o 

comerciante de arte no trabalho de consagração que faz a reputação e 

– pelo menos, a prazo -  valor monetário das obras: ao “descobrirem” 

os “novos talentos”, eles orientam a escolha dos vendedores e 

compradores por seus escritos ou conselhos(...), por seus vereditos 

que, apesar de pretenderem ser puramente estéticos, são 
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acompanhados por consideráveis efeitos 

econômicos(...).(BOURDIEU, 2008, p.24) 

 

O crítico constrói o valor da obra ao dar-lhe o aval e legitimando-o. Contribui, 

dessa forma, para o estabelecimento ou desaparecimento de um autor ou artista. 

A produção da obra de arte, apesar de propor-se desligada das questões de 

mercado, não está afastada dele. Serão os intermediários como vendedores, 

compradores, editores e outros que se encarregarão desse processo.  

O papel do editor, por exemplo, também adquire significado como mediador 

entre o público e o autor/texto, pois será ele o responsável por determinar o que será 

lido. O editor determinará a edição ou a reedição de determinado autor e fará sua 

escolha baseado em critérios que vão desde as determinações econômicas da publicação 

(terá retorno financeiro) passando por suas vinculações ideológicas. 7 

 

O editor é sempre uma figura-chave no mercado intelectual. A editora 

divide com a universidade, com as instituições de pesquisa e com 

determinados segmentos da mídia o poder de legitimar um intelectual 

em ascensão, de reforçar ou alterar posições no campo, sendo mesmo 

capaz de interferir de maneira privilegiada nas próprias regras que 

estruturam esse campo. (BOURDIEU, 1996, p. 82) 

 

As edições e reedições de Campos de Carvalho foram julgadas adequadas ao seu 

momento de publicação por razões estabelecidas certamente por algum tipo de 

demanda: havia público para lê-lo naquele momento. Perceber as relações entre editora 

e autor cabe aqui para estabelecer esse vínculo entre edição e público. 

 

O comerciante de arte não é somente aquele que outorga à obra um 

valor comercial, colocando-a em relação com um certo mercado; não 

é somente o representante, o empresário, que “defende, com [SIC] se 

diz, os autores que lhe agradam”. Mas, é aquele que pode proclamar o 

valor do autor que defende (...) e, sobretudo, “empenhar, como se diz, 

seu prestígio” em seu favor, atuando como “banqueiro simbólico” que 

oferece, como garantia, todo o capital simbólico que acumulou (e, 

realmente, passível de ser perdido em caso de erro). Este 

investimento, cujos investimentos “econômicos” correlatos não 

passam em si mesmos de uma garantia, é o que leva o produtor a 

penetrar no ciclo da consagração. (...) o editor faz parte do número dos 

                                                 

7 Sobre este assunto, ver ROSA, 2011. 
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padrinhos prestigiosos (ao lado dos autores de prefácio, críticos, etc.) 

que garantem os testemunhos obsequiosos de reconhecimento. 

(BOURDIEU, 2008, p.22) 

 

Desta forma, quando há a modificação dentro do campo literário brasileiro a 

partir de meados da década de 1960, esses mercadores de arte estavam dando o seu aval 

para novos artistas que tentavam explicar a nova realidade surgida a partir do golpe 

militar, o que foi o caso do “remoçado” Campos de Carvalho. O campo cultural 

modificou-se porque o contexto modificou-se.  

A intelectualidade brasileira formada entre os anos 30 e 1964, como nos diz 

Vieira está “umbilicalmente ligada ao Estado”, pois desenvolve o arcabouço teórico que 

vai legitimar a modernização do Brasil através das mãos do Estado. Essa é a 

preocupação central desse grupo de indivíduos. As possibilidades de industrialização, o 

capitalismo nacional, a ideia de nação, entre outros fatores, acabam adquirindo 

significado na formação desse grupo intelectualizado que balizará as ações do Estado à 

frente desse processo modernizador. Desta forma muitos deles vão se dedicar a 

instrumentalizar o Estado para atingir este propósito.  

 

Embora não se possa afirmar ter havido a monopolização, por parte da 

fração intelectual, de certas carreiras, constata-se, não obstante, que os 

intelectuais tenderam a se concentrar naqueles cargos que dispunham 

de padrões de vencimento elevados e de uma série de regalias e 

vantagens na hierarquia burocrática (...).  

Tais cargos conferiam a seus ocupantes acesso direto aos núcleos de 

poder em que tinham participação efetiva no processo decisório em 

matérias de sua alçada. Além de contarem com o prestígio de que 

desfrutam os funcionários capazes de oferecer as garantias mais 

sólidas de legitimação, o traço característico que permite identifica-los 

como os mandantes do estamento consiste nas múltiplas posições e 

atribuições de que são investidos. (MICELI, 2001. p. 208-209) 

 

Assim, esse grupo de intelectuais associado ao Estado brasileiro detinha o poder 

balizador sobre o campo cultural brasileiro, legitimando seus próprios interesses através 

das posições de prestígio que ocupavam.  

Nesse momento as discussões acerca de que classe social seria a responsável 

pelo desenvolvimento do país não estavam presentes, já que era consenso que o Estado 
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junto com esses intelectuais deveriam alavancar o desenvolvimento e a substituição de 

uma sociedade embasada em traços oligárquicos por outra mais moderna.  

Há uma auto-vinculação da intelectualidade com as classes dominantes, já que 

seu espaço de atuação está associado a elas. Contudo, a partir do momento em que, com 

a tomada de poder pelos militares em 64 e com a acentuação de seu caráter autoritário e 

controlador em 68, esse vínculo desaparece, ou ao menos há um esforço para desfazer 

essa imagem pelos grupos de intelectuais de esquerda.8 Privados do direito de 

expressar-se, vão se reorganizar e revisar os conceitos pelos quais norteavam sua 

produção: revolução, burguesia nacional, cultura popular, revisam inclusive sua própria 

função dentro desse novo universo.  

Assim,  

 

(...) o Golpe de Estado de 1964 figura, no âmbito da produção 

intelectual de esquerda no Brasil, como um importante ponto de 

inflexão rumo a análises que buscam identificar os ‘equívocos’ de 

avaliação política no período anterior e traçar estratégias mais realistas 

para a ‘revolução brasileira’, que, de resto, continua na ordem-do-dia. 

(VIEIRA, 1996, p. 43) 

 

A intelectualidade de esquerda9 toma um rumo diferente do daquele tomado até 

então: passa a pensar mais em sua aproximação com as mazelas da população. Redefinir 

o papel do intelectual foi nesse momento crucial, pois a busca da modernização, agora 

ancorada em uma ditadura, não podia mais ser a tônica de suas ideias. E será em torno 

da ideia de democracia que intelectuais de diversas correntes unir-se-ão. Pois com os 

militares surge um Estado que limita as noções de democracia e cidadania, através da 

diminuição ou eliminação de instituições que representam estes conceitos, como 

sindicatos, partidos e organizações estudantis.  

Com o ano de 1968 virá o Ato Institucional nº 5, responsável pelo 

endurecimento do regime através do recrudescimento dos mecanismos repressivos: 

prisões ilegítimas, impossibilidade de habeas corpus, censura aos meios de 

comunicação, ou seja, o controle absoluto de Estado sobre seus cidadãos. Se antes ainda 

                                                 

8 Havia, entretanto, um grupo significativo de intelectuais associados à direita e à legitimação do Golpe 

Militar: Alberto Dines, Carlos Heitor Cony e Carlos Drummond de Andrade  escreviam abertamente 

sobre seu apoio à derrocada de Jango e à ascensão do novo regime.  
9 A intelectualidade de esquerda estava vinculada a setores políticos relacionados a partidos que 

propunham o desenvolvimento da economia brasileira para que as reformas sociais pudessem se efetivar.  
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havia espaços de manobra para manifestações de opiniões que se opunham ao regime, 

agora ficava tudo mais difícil.  

Afastados das redações dos grandes jornais, muitos desses intelectuais se 

encaminharão ao recurso da constituição da chamada “imprensa alternativa”:  

 

(...) a função dessa imprensa era realmente fazer uma alternativa. 

Alternativa não apenas de noticiário, mas de mercado, de postura, de 

organização acionária. E Aurélio Buarque de Holanda em seu Novo 

Dicionário consagrou a expressão ‘imprensa alternativa’ como 

exemplo do termo ‘alternativo’. (CHINEM, 1995, p. 30) 

 

Nesse momento, essa era a possibilidade de manifestação quando os grandes 

jornais estavam alinhados com o regime. Em muitas vezes, não o apoiavam 

explicitamente, contudo, omitiam-se de emitir qualquer opinião contrária. E assim seria 

“alternativa” a imprensa que tivesse uma circulação relativamente grande, com 

distribuição em bancas inclusive, e que contivesse algum tipo de resistência contra-

cultural. (CHINEM, 1995, p. 38)  

Nesse conceito enquadra-se a publicação O Pasquim, na qual Campos de 

Carvalho passa contribuir em 1973. Humoristas do Rio de Janeiro perceberam que 

precisavam de uma publicação que refletisse um humor não comprometido com a 

imprensa à qual serviam até então. Não nasce como um jornal político, mas contestador, 

indignado, que precisava sair do sufoco, irreverente, “moleque”, com uma linguagem 

desabrida, bastante atrevida para os padrões de comportamento da imprensa na época. 

(CHINEM, 1995, p. 43)  

 Importa saber a importância que o tabloide adquiriu para destacar, por 

conseguinte, a relevância de um autor relativamente pouco conhecido participar da 

elaboração de um periódico de sua representatividade. Segundo Arantes, no caso de 

Campos de Carvalho, 

 

(...) a aproximação do escritor com O Pasquim procedeu, mais do que 

de uma coincidência de propósitos, de uma visceral identificação entre 

os ingredientes de seu discurso e as fórmulas do discurso sobre as 

quais o periódico se sustinha. Foi uma feliz coincidência para ambos. 

O jornal foi para ele mais do que um espaço para a publicação de seus 

textos e o seu conseqüente retorno à convivência com o público. 

(ARANTES, 2004, p. 132) 
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No período que sucede o golpe, a arte deve ser manifesta, deve ter algo a dizer 

sobre o assunto, não deve ser neutra, “(...) uma geração sensibilizada pelo desejo de 

fazer da arte não mais um instrumento repetitivo e previsível de uma veiculação política 

direta, mas um espaço aberto à invenção, à provocação, à procura de novas 

possibilidades expressivas, culturais, existenciais”.  (HOLLANDA & GONÇALVES, 

1984, p. 65) 

O tropicalismo é um movimento que representa bem essa nova forma de 

manifestação artística. As obras de Campos de Carvalho têm evidentes pontos em 

comum com esse momento da cultura brasileira. Os tropicalistas também questionavam 

a realidade brasileira, mas não se detinham à critica à situação econômica. Viam a 

sociedade brasileira como uma mistura de culturas diferentes, fragmentada. Os 

costumes, a cultura, as tradições , a rigidez da sociedade burguesa, tudo era alvo para as 

críticas desse movimento. Propunham uma nova forma de viver, valorizando 

sentimentos, mudando as relações entre homens e mulheres, recusavam dogmas, tanto 

os da direita quanto os da esquerda, ambos representantes de posturas autoritárias.  Não 

tinham vinculação partidária, pois desejavam criar de forma livre. Eram, inclusive, 

tratados pelos movimentos de esquerda como sendo alienados em relação à política, 

justamente por não se enquadrarem dentro dos padrões desses grupos. Questionavam as 

posturas autoritárias do regime instituído, de direita, e também o autoritarismo dos 

militantes de esquerda, que dificilmente aceitavam padrões comportamentais diferentes 

dos tradicionais. Essa esquerda era para eles pouco revolucionária, pois não se propunha 

a modificar estruturas mais profundas da sociedade, como comportamento e sexualidade 

(NERCOLINI, 1997) 

Nesse momento, as relações com a postura de Campos de Carvalho frente à 

vinculação partidária, ao autoritarismo e à destruição de verdades pré-concebidas são 

claras. Essa afinidade será estabelecida na crítica literária que comenta Campos de 

Carvalho depois de 68. Essa postura pode ser uma explicação para o resgate de suas 

obras nesse contexto diferenciado.  

Contestar a sociedade era palavra de ordem para esse grupo de artistas 

intelectualizados e, em geral, nascidos no seio da mesma cultura burguesa que 

criticavam.  Costuma-se associar o dito movimento com o modernismo na literatura 

brasileira e também com a chamada “contracultura”.  
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A obra de Campos de Carvalho vai, a partir desse momento, ser encarada como 

representativa por enquadrar-se justamente nessa abordagem desencantada da realidade. 

Dentro de novas perspectivas sua obra terá um sentido certamente diferente daquele que 

se encaixava em seu próprio contexto. Não será a obra a mudar, mas seu entorno, os 

seus leitores.  
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Capítulo 2 – Carvalho em campos vermelhos e verde-amarelos? Campos de 

Carvalho e o campo literário brasileiro da década de 1950 e 1960 

 

A consagração de escritores dentro de um determinado cenário passa por 

diversos fatores. No Brasil da década de 1950, fazer parte do seleto grupo de artistas e 

intelectuais que tinham seu trabalho reconhecido por um certo número de indivíduos era 

tarefa árdua, já que o mercado consumidor de cultura estava sendo apenas gestado até 

então.  

Numa população composta por um grande número de analfabetos, além de 

recentes classes médias urbanas não habituadas a consumir cultura, ser um escritor 

reconhecido era uma regalia para poucos.  

No contexto da década de 1950, havia um cenário bastante peculiar dentro da 

sociedade brasileira. Por um lado, o clima de modernidade e avanço tomava conta do 

país. A indústria nacional estava crescendo, nossos centros urbanos se desenvolvendo, 

abandonávamos um passado arcaico e rural e o substituíamos pelo futuro. Por outro, o 

mundo polarizado entre o capitalismo norte-americano e o comunismo soviético 

estabelecia a necessidade de posicionamento político muito claro por parte de artistas e 

escritores.  

Dessa forma, fazer parte de um grupo político bem delineado trazia, sem dúvida 

uma possibilidade grande de obter reconhecimento de seus pares. Mas escolher um 

grupo também implicava em certas condições e determinações, diretrizes que deveriam 

ser seguidas para se alcançar um objetivo maior. No caso dos comunistas, esse objetivo 

era a Revolução.10 

Inicialmente, ater-me-ei aos grupos de escritores associados ao Partido 

Comunista Brasileiro. Em seguida, tratarei do envolvimento dos intelectuais brasileiros 

com o projeto “nacional-desenvolvimentista”. E, por último, analisarei a questão da 

função da crítica literária para a compreensão do contexto da arte, além da crítica de 

Sérgio Milliet do livro A lua vem da Ásia, quando de sua publicação. 

 

 

 

                                                 

10 Depois da morte de Getúlio Vargas, o Partido Comunista Brasileiro aliou-se a setores “progressistas” 

da sociedade brasileira afirmando que a Revolução Socialista no Brasil dar-se-ia por etapas: primeiro o 

país construiria uma sólida burguesia nacional para depois almejar a Revolução. 
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2.1 - Os “vermelhos” 

 

 Em 1934, o I Congresso de Escritores Soviéticos definiu que o realismo era a 

única forma de arte realmente comprometida com o socialismo. Entretanto, parece ter 

ficado claro que a ênfase deveria ser maior na palavra “socialismo” do que em 

“realismo”, pois a arte associada à propaganda ideológica fortaleceu a burocracia do 

Partido Comunista (PC) e estimulou, então, os preconceitos contra as correntes de 

vanguarda da época, e que estavam associadas à sociedade capitalista. (MELLO, 2010, 

pp. 124-125) 

 A construção do modelo estético e suas especificidades fez com que o campo 

artístico ficasse umbilicalmente associado ao campo político-partidário. Por este ponto 

de vista, a arte deveria servir unicamente às demandas do PC.  

 Assim o modelo de produção de arte serviria para denunciar as características 

criticáveis da sociedade, além de pressupor um engajamento completo do artista. A 

forma da arte deveria subordinar-se ao seu conteúdo. A arte serviria, nesse momento, 

como poderoso arsenal ideológico para garantir e legitimar o regime soviético. 

(COSTARD, 2010, p. 203)  

 A produção de arte dentro de uma determinada sociedade está, também, 

vinculada às lutas de classe, pois também está associada aos modos de produção. A arte 

da sociedade industrial retrata o “auge do aprisionamento do homem, a coroação do 

processo de estranhamento”. (COSTARD, 2010, p. 201)  

No Realismo Socialista, somente o proletariado teria capacidade para produzir a 

verdadeira “arte revolucionária”, e esta serviria para mostrar o que era a verdadeira 

cultura soviética. Substituindo a chamada “cultura de classe”, o proletariado tomaria o 

poder para dar caminho à “cultura da humanidade”. (COSTARD, 2010, p. 204-205) 

O processo de definição do que é autenticamente uma “arte revolucionária”, na 

qual ao proletário é atribuída a legitimidade da arte, parte dos intelectuais do PC. Os 

intelectuais, por sua vez, não fazem parte do proletariado, o que soa como uma 

imposição dos padrões das “elites” soviéticas às características que deveriam “nascer do 

povo”.  

Por esta razão Trótsky, Lênin e Rosa Luxemburgo viam essa “cultura proletária” 

como uma artificialidade, pois as novas formas de cultura deveriam nascer 
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espontaneamente, e não por decreto, e sim como parte de processos históricos. 

(COSTARD, 2010, p. 206) 

No Brasil, as orientações para o uso dos preceitos do Realismo Socialista seriam 

seguidas a partir de 1945, pois na década de 1930, com o Partido Comunista do Brasil 

desestruturado pelas perseguições do governo Vargas, não assumiram essas demandas.  

Alguns artistas associados ao então chamado Partido Comunista do Brasil (PCB) 

11 tiveram de enquadrar-se nessas orientações: os compositores César Guerra Peixe e 

Cláudio Santoro foram atrás das raízes populares da nossa música, e o samba foi 

reconhecido pelo “Partidão” como a música verdadeiramente do povo. Os cineastas do 

Partido eram Nelson Pereira dos Santos, Alex Viany e Carlos Ortiz. Nesse momento, o 

teatro brasileiro sofria certo desprestígio durante a fase em que o Realismo Socialista foi 

preponderante, pois estava associado às comédias de costumes e vaudevilles, formas de 

arte consideradas alienadas. (MELLO, 2010, p. 128) 

O projeto e as demandas do Realismo Socialista fizeram com que muitos artistas 

do PCB aderissem às suas diretivas. Outros, entretanto, as criticaram e se negaram a 

aplicá-las ao seu trabalho. 

Podem-se citar dois casos significativos referentes a dois escritores de grande 

porte associados ao Partido Comunista do Brasil, bem como de grande importância para 

a história de nossa literatura: Graciliano Ramos e Jorge Amado.  

Graciliano Ramos mostrou-se contrário ao uso das normas do Realismo 

Socialista em sua obra. Convencido por Luís Carlos Prestes a ingressar no Partido em 

1945, não era um militante organizado até então. Não participou do levante de 1935, 

mas foi preso sem acusação formal em 1936 por perseguição indiscriminada. Depois de 

filiado ao Partido, escreveu apenas dois livros: Viagem, de 1952, onde relata sua visita à 

União Soviética, e Memórias do Cárcere, que foi publicado após sua morte em 1953, 

mas foi escrito entre 1936 e 1937, durante o período em que esteve preso. (MELLO, 

2010, p.133)  

                                                 

11 Neste momento o PCB tinha seu nome de fundação, Partido Comunista do Brasil. Para facilitar um 

possível registro em uma volta a legalidade, em 1961 foi modificado o nome para Partido Comunista 

Brasileiro. O termo “do Brasil” havia sido utilizado como pretexto para o encerramento das atividades 

legais da entidade, sendo interpretado pelo Tribunal Superior Eleitoral que o partido não seria 

“brasileiro”, e sim a seccional “do Brasil” de um partido estrangeiro, no caso soviético. Em 1962, um 

grupo de militantes do PCB liderado por João Amazonas se desvincula do partido formando um novo 

com o nome de Partido Comunista do Brasil (PCdoB).  
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Desde que se filiou ao Partido até sua morte, não concordava com as orientações 

do PCB em relação à produção artística. Não achava que pudesse, através de seus livros, 

colaborar na construção da Revolução Socialista. Foi, inclusive, acusado por não ter 

conseguido atingir o Realismo Socialista, pois “(...) seus livros eram marcados por um 

pessimismo que não apontaria para transformações sociais. Apontavam-se excessos de 

subjetivismo em seus romances, em detrimento da análise social objetiva participante.” 

(MELLO, 2010, p. 136) 

O próprio Graciliano afirmava que escrevia daquela maneira porque no mundo 

em que vivia havia muita miséria e cadáveres, realidade muito diferente daquela 

supostamente vivida na União Soviética pós-revolucionária. Sua intenção era colocar 

seu modo de escrever a serviço do realismo de seu próprio tempo histórico. Além disso, 

não aceitava que a forma de sua literatura fosse subordinada a um conteúdo de 

propaganda política em que o fim lógico das histórias seria a Revolução Socialista. 

(MELLO, 2010, p. 137) 

 Para Graciliano, a arte teria o dever de preocupar-se em expor a realidade, sem 

necessariamente estar vinculada com uma propaganda política direta. Afinal, ele 

posicionou-se partidariamente à medida que retratou as sérias contradições da sociedade 

de sua época, além de apontar para os contrastes entre o novo e o velho, o moderno e o 

arcaico da então sociedade brasileira.  

Sabia-se parte de um projeto maior e coletivo onde lutaria para transformar a 

sociedade, pois era contrário às formas políticas e estéticas do capitalismo. Entretanto, 

também não via saída em tratar a arte sob a lente do Realismo Socialista ou romantismo 

revolucionário. (MELLO, 2010, p. 158 e 160) A atividade crítica, de toda forma, sempre 

foi sua forma de engajamento intelectual. 

Suas obras não foram, assim, traduzidas para o russo quando de sua publicação, 

pelo fato de não estar alinhado com o Realismo Socialista. Mesmo sendo um dos mais 

importantes escritores comunistas brasileiros, seus livros receberam tradução apenas na 

década de 1960. A lógica da utilização da estrutura internacional do Partido para 

divulgação de obras não lhe serviu, já que não aceitou “jogar o jogo”. 

Essa lógica serviu perfeitamente a Jorge Amado, considerado o artista ideal para 

ser divulgado pelo Partido Comunista do Brasil como um exemplo. Foi traduzido em 

diversos países, ficou conhecido em todo o globo e recebeu diversas premiações 

internacionais. (MELLO, 2010, p. 153-154)  
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Inclusive Graciliano Ramos elogia Jorge Amado por este recusar-se a escrever 

uma literatura em que o Brasil é retratado como país paradisíaco e alegre, sem 

problemas e repleto de felicidade. Para ele, Graciliano, essa era a visão distorcida e 

idealizada da burguesia dos centros urbanos. Esta visão interessava a esses grupos por 

alienar o povo e não prepará-lo para sair de sua condição de oprimido. 

 Jorge Amado, por sua vez, teve uma trajetória bem diferente de Graciliano 

dentro do Partido Comunista do Brasil: militante orgânico e dirigente do PCB desde a 

década de 1920, envolveu-se no levante de 1935 e foi preso entre 1936 e 1937. Teve 

seus livros queimados na ditadura de Getúlio Vargas, foi perseguido e exilado em 

Buenos Aires entre 1941 e 1943. Em 1946, depois da volta do Partido à legalidade, 

elegeu-se deputado pelo PCB. (MELLO, 2010, p. 134)  

 Escreveu diversos livros vinculados à estética do Realismo Socialista: O 

cavaleiro da esperança, de 1942, Seara Vermelha, de 1946, O amor de Castro Alves, de 

1947, O mundo da paz, de 1951, Os subterrâneos da liberdade, de 1954.  

 Jorge Amado afirmava que o romance moderno iria suprimir o personagem, 

matar o indivíduo, porque o que interessava era o grupo – uma cidade inteira, um 

colégio, uma fábrica, um engenho de açúcar. (MELLO, 2010, p. 139)  

 Por ter conseguido fama internacional, sem dúvida devida à sua associação e 

relativa submissão às condições do Partido Comunista, Jorge Amado foi um dos 

primeiros escritores brasileiros a sustentar-se através de sua literatura. A maioria dos 

escritores costumava conciliar algum trabalho formal às atividades artísticas.  

 Em 1956, seguindo uma grande onda de decepção com o PC depois da 

divulgação dos crimes de Stalin, Jorge Amado desfiliou-se do Partido. No entanto, sua 

carreira já estava consolidada nacional e internacionalmente.  

 No entanto, a ideia do artista como um ator e incentivador da mudança social foi 

muito bem recebida por diversos escritores. Embalados pela Declaração de Princípios 

do I Congresso Brasileiro de Escritores engajaram-se na tese da missão social do artista. 

Em 1944, a Associação Brasileira de Escritores resolveu realizar esse congresso, 

incentivada por Jorge Amado, Aníbal Machado, Oswald de Andrade, entre outros. 

Reuniram-se Teatro Municipal de São Paulo no dia 22 de janeiro de 1945 com o 

objetivo de marcar a oposição ao governo de Getúlio Vargas. Participaram do 

Congresso muitos nomes importantes da intelectualidade brasileira, entre eles Jorge 

Amado e Sérgio Milliet. O resultado do Congresso foi a publicação de um manifesto no 
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qual os escritores exigiam um governo democraticamente eleito, com garantias de 

liberdades democráticas, além de sufrágio universal direto e secreto. (VERBETE 

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO, 2010)   

Vários escritores filiaram-se ao PCB como forma de encontrar um espaço para 

manifestação de suas ideias. Além disso, o partido agia de forma sistemática a fim de 

garantir uma rede de jornais e revistas nas quais se comprometem a divulgar a produção 

de intelectuais empenhados em difundir as ideias do partido. (CÔRTES, 2008, p. 168)  

Em 1954 o IV Congresso do PCB propôs a luta contra o domínio imperialista 

norte-americano e dos seus principais aliados internos (os latifundiários e os capitalistas 

associados), com o objeto final de revolução socialista. No Congresso, atribuem à 

burguesia nacional um importante papel no processo da revolução brasileira, como 

grupo capaz de preservar os interesses nacionais. (ROSA, 2011, p. 28-29)  

O PCB considerava que a sociedade brasileira tinha resquícios feudais no campo 

e a revolução estaria na etapa democrático-burguesa, não sendo, portanto, socialista, 

mas anti-imperialista, antifeudal, nacional e democrática. (RIDENTI, 2008, p. 174) 

Desse modo, pregavam a luta contra o imperialismo, a eliminação da base arcaica rural 

e do latifúndio e a instauração de uma democracia popular nacionalista, além de um 

amplo apoio aos projetos de industrialização nacional.(ROSA, 2011, p. 30) 

Para os comunistas, um dos responsáveis pelo atraso cultural brasileiro era o 

latifúndio, pois o Brasil continuava em uma situação na qual concentrava um alto 

número de analfabetos: pouco se escrevia e pouco se lia; os que dominavam a leitura 

eram impedidos de adquirir livros pelos altos preços do produto. 

Assim, os escritores comunistas tinham a obrigação de criar uma literatura que 

não apenas expressasse a miséria e a opressão vividas no país, mas também de apontar 

para o povo a solução revolucionária. (MARTINS, 2012, p. 261)  

As principais características do Realismo Socialista seriam: 

 

(...) politização da arte e da cultura; confecção da obra de arte partindo 

da realidade concreta; verossimilhança; o lugar do artista na sociedade 

como ‘engenheiro de almas’; vanguardismo e partidarismo (coloca o 

partido como distribuidor de cultura). A obra de arte tinha seu valor 

sempre calcado no princípio educativo, daí a necessidade de ser uma 

arte clara e didática, o que explica a opção pela figuração. 

(COSTARD, 2010, p. 207) 
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A obra revolucionária deveria refletir a luta do novo contra o velho, deveria 

mostrar a luta diária do povo e seus personagens, além de retratar a “verdade” e educar 

os trabalhadores.  

Para o artista revolucionário, não havia a possibilidade de uma literatura ou arte 

sem partido. Não existe neutralidade na arte e é de extrema importância assumir esta 

posição. 

 Assim “(...) Partidarismo é exclusivamente a tomada de posição em face do 

mundo representado tal como ele toma forma na obra a partir de meios artísticos.” 

(MELLO, 2010, p.  158) Ou seja, assumir suas opiniões e desencadear com seu texto, 

um debate acerca da realidade também é ser partidário. Não é necessário declarar-se 

deste ou daquele “partido”, mas sim assumir seu ponto de vista.   

 

As concepções de mundo, conceitos, ideias não são objeto da arte em 

si, mas o modo pelo qual ela se torna fator concreto da vida em 

situações concretas de homens concretos, ou pelo qual ela se torna 

parte do esforço e das lutas, das vitórias e das derrotas, das alegrias e 

das tristezas, como meio importante para tornar sensível a 

particularidade típica de homens e situações humanas.  

A arte, contudo, jamais representa singularidades, mas totalidades, 

orientando a representação do destino dessas tomadas de posição dos 

personagens em seu sentido histórico e social.  (MELLO, 2010, p. 

158)  

 

Mário Pedrosa12 afirma que a arte, por mais realista que seja, é sempre 

instrumento de idealização da realidade, pois o homem trai a realidade todos os dias, por 

‘constituição orgânica, por vocação, por necessidade’, e seu destino é transformá-la. 

(MELLO, 2010, p.  217) 

As ideias de vanguarda da classe operária eram de revolução e criação da 

sociedade comunista, pois isso era o pensamento revolucionário. A arte deveria estar 

repleta de romantismo revolucionário, ser capaz de valorizar e desenvolver as 

qualidades do homem, ter caráter popular mostrando interesse nos operários, 

camponeses e massas populares, representar a luta do novo contra o velho, conter uma 

forma tipicamente nacional, com elementos nacionais da cultura; além de combater os 

padrões estabelecidos de arte burguesa (MELLO, 2010, p. 262).  

                                                 

12 Mario Pedrosa foi um importante crítico de arte e militante político, defendia o engajamento do artista, 

mas sem comprometer sua liberdade artística.  
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Essas ideias eram as de: 

 

(...) utilitarismo; idealismo (defesa da arte pela arte); individualismo; 

cosmopolitismo; elitismo (e grande subestimação do ‘gosto’ popular, 

cabendo aqui ressaltar que a complexa categoria ‘gosto popular’, com 

um sentido unívoco no realismo socialista, parece ter uma definição 

dada pelo próprio Partido Comunista); experimentalismo (não 

possuindo objetivos claramente definidos); pornografia (denotando 

certo grau de moralismo do partido); pessimismo (consoante com o 

experimentalismo, alegava-se que a arte burguesa não possuía projetos 

para o futuro) e abstracionismo. (COSTARD, 2010, 207) 

 

Esta, por sua vez, deveria ter seus defeitos apontados pelos artistas 

revolucionários. Frente a isso, escritores que se utilizavam estes padrões em suas obras 

eram vistos como burgueses e, assim, descartados, o que é o caso de Campos de 

Carvalho, que era pessimista, abstracionismo, experimentalista e, em certo grau, elitista 

e pornográfico.   

Ser intelectual comunista na década de 1950 exigia que se colocasse a própria 

vida e destino à disposição da organização; deveria ser também militante e deveria 

colocar sua capacidade criativa à disposição do partido, seguindo suas orientações. 

(MARTINS, 2012, p. 276)  

 Dessa forma, muitos críticos de arte passaram a agir como juízes avaliando e 

destituindo de valor toda obra de arte que não fosse vinculada ao povo e à revolução. A 

imprensa comunista deveria assumir o papel de vigilante e educador das massas, para 

que estas fossem alertadas e libertadas das influências burguesas.  É claro que, em 

essência, o crítico de arte é sempre um juiz e, comunista ou não, sempre está 

representando alguma ideologia/visão de mundo, ainda que não a declare. O problema 

reside justamente no fato de que, de modo geral, a imprensa, bem como a crítica de arte, 

não assumem o “local” de onde estão falando.   

Por conta dos problemas da nação e do fato de que a então classe dominante 

queria manter a condição de miséria e submissão do povo, vários intelectuais aceitaram 

entrar no partido e seguir suas orientações. 

O Partido também organizou instituições com o intuito de divulgar a arte 

revolucionária. Exemplos disso é o Comando dos Trabalhadores Intelectuais (1950), 

órgão de divulgação do pensamento intelectual para integrar o poder público e a 

sociedade civil, além dos Centros Populares de Cultura (1955) que se propunham a criar 
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um teatro popular que promovesse autores nacionais, com o objetivo de atingir o 

espectador popular, com a inserção de seu cotidiano nas peças. (ROSA, 2011, p. 35-36) 

O Partido Comunista passou por diversos momentos em que sofreu perseguições 

diretas ou indiretas, tanto da parte do Estado quanto da sociedade em geral. Às vezes na 

ilegalidade, às vezes legal, o Partido sentia-se envolvido por ondas anticomunistas 

desencadeadas principalmente pela Guerra Fria, onde a polarização política entre 

Estados Unidos e União Soviética era intensa.    

Entretanto, o anticomunismo não foi uma novidade surgida na Guerra Fria: no 

Brasil, era forte nos anos 1930, resistiu à abertura democrática e à derrota do nazismo e 

chegou aos meados no século XX com força. No governo Dutra (1947-1951) o Brasil 

alinhou-se aos EUA e desencadeou uma intensa repressão aos comunistas que persistiu 

no governo Vargas e, um pouco menos, no governo de Juscelino. (MARTINS, 2012, p. 

255)  

Os escritores comunistas entraram na década de 1950 isolados do campo político 

e literário, além de serem estigmatizados. Com um manifesto, publicado em 1950, em 

que o Partido redefine suas orientações de ação, o PCB passou a defender a via armada 

para derrubar o governo Dutra. Editoras fecharam e havia chegado o momento de o 

PCB dar aos escritores uma contrapartida. (MARTINS, 2012, p. 211)  

 As editoras, nesse momento, tendiam a manter relações amistosas com o 

governo, nem tanto por convicções políticas, mas para conseguir facilidades na 

importação de papel e de maquinário, além de flexibilizações fiscais, num momento de 

crise do livro. Com isso, houve o afastamento de alguns escritores comunistas do 

mercado editorial mais comercial. 

Assim, fazer parte de um grupo relativamente consolidado que possibilitasse o 

exercício profissional era, nesse momento, uma necessidade, pois “(...) a organização do 

partido dava legitimidade a certos grupos e indivíduos que buscavam marcar posição e 

ganhar (ou evitar perder) prestígio em suas atividades, lutando por um lugar de destaque 

(...)”. (RIDENTI, 2008, p. 177) Objetivamente, todo grupo de intelectuais organiza-se 

em torno de afinidades que mantém redes e reafirmam sua atividade. (ROSA, 2011, p. 

17) 

A existência de redes de reciprocidade que garantem recursos a quem está dentro 

dessas redes davam a possibilidade de exercer a atividade profissional. Nesse caso, 
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destaco a função das editoras como espaços de atuação, e, principalmente, estar 

vinculado a um partido, ou, melhor ainda, o Partido Comunista Brasileiro. 

 

No estudo dos intelectuais, é fundamental a percepção de que a 

imposição e o reconhecimento de uma ideia devem ser vistos como 

inseparáveis da imposição e do reconhecimento do próprio autor, 

relativamente à sua posição social, prestígio, ‘afiliação’ e notoriedade, 

tanto nos círculos intelectuais quanto políticos e econômicos. Assim, o 

parentesco e o apadrinhamento, elementos importantes no ‘jogo’ 

político brasileiro, são também válidos nas disputas intelectuais, e o 

prestígio oferecido por postos na esfera político-estatal pode ser 

convertido em influência intelectual, por exemplo. Em sentido oposto, 

a legitimidade intelectual converte-se num atributo de autoridade que 

também pode ser utilizado em estratégias propriamente políticas que 

garantam, por exemplo, a manutenção da própria atividade, sendo que 

o inverso nem sempre é verdadeiro. (ROSA, 2011, p. 18) 

 

Havia, assim, “recompensas” que mantinham os escritores sob as asas do PCB, 

mesmo que este interferisse no que deveria ser escrito. Pois mesmo num cenário 

desfavorável para os comunistas, a organização partidária conseguiu manter em 

funcionamento jornais, revistas e até editoras. Era, portanto, um lugar seguro para os 

intelectuais. 

O PCB dava, então, condições para a produção artística e literária, dada a falta 

de fomento do governo brasileiro para intercâmbios e importações. (MARTINS, 2012, 

p. 278) Tinham uma relativa garantia de trabalho quando se viam ameaçados pela perda 

de espaço e emprego, e também tinham a possibilidade de vincular-se profissionalmente 

no exterior. 

Escritores como Jorge Amado tiveram, dessa maneira, seus livros traduzidos e 

publicados pela rede de contatos internacionais dos Partidos Comunistas, além de lhe 

permitir acesso a uma ampla gama de relações com artistas de todos os países, 

simpatizantes ou militantes do PC. Ademais, também lhe possibilitou grandes prêmios 

literários em países comunistas. (RIDENTI, 2008, p. 177) 

Ser comunista também possibilitava uma rede de proteção e solidariedade entre 

os camaradas no Brasil e no exterior com o sentimento de pertencer a uma comunidade 

que se via na vanguarda do pensamento. Conquistavam  o prestígio, o poder, a distinção 

e a consagração para si e para o próprio partido. (RIDENTI, 2008, p. 179)  
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Era uma via de mão dupla, pois na mesma medida em que o Partido legitimava-

se através de seus quadros formados por intelectuais reconhecidos internacionalmente, e 

impondo-lhes suas diretrizes para a produção artística, além de árdua disciplina, estes 

(os intelectuais) também se permitiam utilizar a estrutura internacional do Partido para 

estabelecer seus contatos e redes profissionais.  

 

 (...) explicita-se que a relação dos artistas com a política não é apenas 

de uso indevido da arte para fins que lhe são supostamente alheios, 

mas um novelo intrincado com custos e benefícios para todos os 

agentes envolvidos, defensores e difusores de valores políticos, 

ideológicos e estéticos que não se reduzem a escolhas racionais. 

(RIDENTI, 2008, p. 190)  

 

As diretrizes do Partido quanto à produção artística tinham algumas orientações 

que estabeleciam o que era uma arte verdadeiramente revolucionária e útil.  

Para o realismo socialista, o que verdadeiramente importava era fazer a arte 

assumir seu papel de reflexo dos problemas de seu tempo, saindo simplesmente das 

questões propriamente “artísticas”. A arte deveria ter uma função: mudar o mundo. 

Entretanto, essa imposição amarrava a produção artística a formas pré-determinadas 

fixadas pelo Partido. 

Para Bakhtin, produtos com caráter ideológico, nesse caso, abertamente 

ideológico, têm uma forma de “dupla materialidade”: tem corpo, cor, pode ser tocado, 

mas assumem também uma “forma ideológica”, pois parte de uma realidade que reflete, 

mas também tem seu significado definido pelo seu meio, ou seja, fora de si mesmo. Os 

sentidos são socialmente construídos. (1986) 

As demandas próprias do movimento comunista internacional faziam parte das 

publicações: a defesa da paz, o combate ao uso de armas atômicas, o ataque ao fato de o 

governo impedir a entrada de livros e revistas de vários países e, ao mesmo tempo, 

sendo complacente com literatura de violência e guerra (romances policiais e 

quadrinhos norte-americanos), a defesa da independência nacional na questão 

petrolífera, a divulgação do realismo socialista e a contrariedade da arte pela arte.  

A ideia do realismo socialista era a de propalar uma cultura genuinamente 

proletária e combater a cultura cosmopolita burguesa. (MARTINS, 2012, p. 259)  A arte 

revolucionária serviria para alcançar os objetivos da revolução socialista; a arte de 
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vanguarda, revolucionária, deveria ir contra a “arte velha, burguesa e degenerescente”, 

que não servia à causa do povo. 

Com o XX Congresso do Partido Comunista da URSS em 1956, houve a 

denúncia, por Nikita Kruschev, dos crimes do período stalinista que levaram o PCB a 

uma crise entre 1956-1958. As acusações diziam respeito a violações de liberdade de 

expressão e repressão em massa por parte do governo de Joseph Stalin.  Assim o Partido 

vai perdendo a importância dentro do cenário internacional. A partir disso, o PCB 

passaria a apoiar os projetos de reforma de João Goulart. 

Nesse momento, os intelectuais, inclusive os comunistas, passarão a pensar nas 

ideias de um Brasil que deve se modernizar e abandonar o seu passado arcaico e 

ultrapassado. 

 

 

2.2 – “Futurama” 

 

A década de 1950 ficou marcada por grandes momentos de ruptura de um 

passado arcaico e um futuro que parecia promissor: grandes movimentos de 

descolonização de libertações nacionais, a consolidação da Organização das Nações 

Unidas como grande mediadora de conflitos, um cenário internacional fortemente 

polarizado entre o capitalismo americano e o socialismo soviético, o chamado Terceiro 

Mundo lutando por mais protagonismo frente à sua própria história, entre outros. 

No Brasil, o ultrapassado modelo agroexportador parecia agora fadado à 

decadência e destinado a dar lugar a um Brasil novo e refrescado pelos ares da 

modernidade. Deveríamos também nós, o país pobre dependente de países ricos, 

assumirmos a frente de nossas escolhas. E muito viria junto com essas escolhas. 

Com o objetivo de estabelecer uma filosofia e uma ideologia que teorizasse 

sobre como deveria ser esse novo Brasil, foi fundado em 1955 o Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB). Tinha a intenção de elaborar um diagnóstico da sociedade 

brasileira que não permanecesse apenas no nível teórico, mas que assumisse de maneira 

incisiva a tarefa de liderar a condução da política nacional, demonstrando uma clara 

disposição para se associar na direção dos negócios públicos por meio do Estado. Era 

um instituto oficial autônomo, mas vinculado ao Ministério da Educação.  No início, foi 
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dirigido por Roland Corbisier, com departamentos específicos de Filosofia, História, 

Economia, Sociologia e Ciência Política. (ROSA, 2011, p. 31) 

Até o ano de 1958 o ISEB caracterizou-se como um centro de estudos onde 

deveria formar-se uma “mentalidade”, uma “atmosfera” para o desenvolvimento. 

Deveria também constituir e consolidar a legitimidade do governo, que mantinha o 

Instituto por meio de dotações oficiais. 

O Instituto ficou conhecido como um dos centros mais importantes para a 

elaboração do chamado “nacional-desenvolvimentismo”, ideia presente no Brasil desde 

a morte de Getúlio Vargas, em 1954, até a queda de João Goulart, em 1964. 

Dentro dessa ideia, para superar a estrutura colonial subdesenvolvida, o Brasil 

teria de passar por um processo de industrialização crescente e seria apenas através do 

nacionalismo que esse projeto seria possível. Assim, o Brasil poderia almejar sua 

emancipação econômica, além da plena soberania. Essa política de desenvolvimento 

introduziria importantes mudanças no sistema político do país, retirando as antigas 

elites rurais do poder, substituindo-as por uma nova elite representada pela burguesia 

industrial nacional. Assim, o proletariado, os intelectuais e toda a administração do país 

sairia ganhando com a superação do subdesenvolvimento. 

 Os antigos “donos do poder”, vinculados à economia agroexportadora, se 

opunham a essa modernização das estruturas do país porque queria recuperar o poder 

diminuído com o movimento golpista de Getúlio Vargas em 1930. 

O ISEB considerava esse setor da sociedade brasileira como parasita que 

impedia o pleno desenvolvimento industrial do país, além dos investimentos de técnicas 

e capitais estrangeiros, que também atrapalhavam o desenvolvimento industrial 

autônomo. Aliados à burguesia latifundiária brasileira, esses interesses estrangeiros 

lutariam contra o desenvolvimento industrial nacional. (VERBETE ISEB, 2010) 

Além disso, o ISEB deveria formular uma filosofia que estabelecesse os 

predicados do ser nacional, criando uma identidade autenticamente brasileira, fugindo 

dos estereótipos arcaicos, pretendendo também unificar um pensamento sobre o que era 

e deveria ser o Brasil. 

Com essa nova fase de intensiva industrialização e urbanização, deu-se no Brasil 

o nascimento de uma forte sociedade de consumo.   

Este  
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(...)novo modo de vida contrastava que com a vida tradicional e 

conservadora, católica e patriarcal. Um modo de vida cotidiano e 

moderno, convivendo lado a lado com modos de vida arcaicos, se 

tornaria o centro de um conflito inevitável de valores e crenças. 

(LACOMBE, 2008, p. 237)  

 

O processo de urbanização também mudou o modo de vida dos habitantes da 

cidade, transformando também seus hábitos e costumes. O antigo patriarcalismo já não 

regeria mais as relações familiares e o núcleo da família também não seria mais o 

mesmo.  

Entretanto, essa partida em direção ao futuro também despertou um medo e um 

susto conservadores, pois as mudanças diziam respeito não só à política e à economia, 

mas também a estruturas culturais. Mudar os hábitos também significava romper com o 

passado colonizado e agrário do Brasil. 

 

No Brasil, esta (...) crise de representação apareceu com os ares da 

democracia, ou seja, com a paz assegurada pelo fim da longa Grande 

Guerra e também do Estado Novo. De certa forma, suas concepções 

anti-miméticas misturaram-se com as aspirações igualitárias, social e 

esteticamente despojadas que passara a vigorar nos chamados anos 

dourados. (CÔRTES, 2008, p. 128-129) 

 

Agora, o país passava a ver-se como sujeito da ação, protagonista do próprio 

destino. Deixava de reproduzir uma “consciência alienada”, típica de um status colonial, 

para possuir uma “consciência autêntica”, não mais se comporta como objeto. 

(CÔRTES, 2008, p. 113)  

Os intelectuais de esquerda assumiram uma posição de representantes da voz do 

povo, incorporando suas demandas. 

 

Os intelectuais já não precisam reivindicar uma posição de elite: sua 

legitimidade decorre justamente de se fazerem intérpretes das massas 

populares: de um lado, têm a missão de ajudar o povo a tomar 

consciência de sua vocação revolucionária; de outro, cabe-lhes 

demonstrar, enquanto ideólogos, que o desenvolvimento econômico, a 

emancipação das classes populares e a independência nacional são três 

aspectos de um mesmo processo de libertação, ou seja, de um mesmo 

‘projeto’. (PÉCAUT, 1990, p. 15) 
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A modernização capitalista fez com que nascesse um mercado de obras de arte e 

bens culturais que pode forjar suas próprias regras de funcionamento, as quais não se 

reduzem unicamente à lógica do mercado, mas não são independentes dele. Assim, 

torna também possível a existência dos grupos que os produzem. Dessa forma, tendem a 

constituir produtos específicos que são destinados aos demais produtores, e outros que 

são destinados ao público em geral, o que envolve a disputa pelo mercado.  

A atividade editorial e de imprensa criam a conexão entre a produção intelectual 

e o setor econômico, oscilando entre o cumprimento das regras do mercado e as regras 

que gerem a atividade intelectual (como as tendências estéticas ou políticas). (ROSA, 

2011, p. 19)  

A formação desse moderno Brasil trouxe consigo a criação de um mercado 

consumidor de bens culturais antes incipiente. Houve uma significativa reestruturação 

na imprensa e no mercado editorial brasileiro. As editoras foram estruturadas como 

indústria de massa; indústria de bens culturais e a imprensa foi marcada por expressiva 

criatividade cultural e transformações significativas como introdução de novas técnicas 

de apresentação gráfica, inovações da cobertura jornalística e renovação de sua 

linguagem. (ABREU, 2008, p. 213)  

A sociedade de consumo gerou uma crescente demanda de produtos e alguém 

precisava vender: na imprensa, o reflexo disso são os grandes investimentos vindos da 

propaganda e do surgimento de grandes agências publicitárias. Automóveis, 

eletrodomésticos, produtos alimentícios: todos figuravam em chamativos anúncios das 

páginas dos principais jornais e revistas do país. Na medida em que avançava o 

desenvolvimento industrial e aumentava o peso da publicidade, a imprensa se tornou 

menos dependente do poder público e foi se desligando do Estado. 

A partir de então, o jornalismo passaria a expor relevantes debates marcados 

pela paixão política. Os jornais eram partidários, representavam abertamente as 

ideologias de partidos políticos, apesar de não ser sustentados por eles. (ABREU, 2008, 

p. 221)  

Os jornais eram partidários, refletiam os interesses ideológicos dos partidos 

políticos, embora não fossem sustentados por eles. 

As redações dos jornais representavam espaços de prestígio para escritores, 

poetas, ensaístas, críticos literários e de arte. Alguns dos maiores intelectuais brasileiros 
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da época eram homens de imprensa. E, nesse momento, os jornalistas podiam ter 

opiniões e podiam expressá-las. (ABREU, 2008, p. 232) 

O nascimento de grandes jornais é dessa época: Tribuna da Imprensa (1949), 

Última Hora (1951) e Jornal do Brasil (1956-57), mas o que chama a atenção nesse 

contexto é a mudança na forma de fazer jornalismo no Brasil. 

A subjetividade, característica da tradição jornalística do início do século XX, 

foi substituída por uma objetividade que a afasta do modelo literário. (ABREU, 2008, p. 

215) A linguagem fica mais enxuta e direta. 

 O jornalismo de modelo francês foi sendo substituído pelo modelo norte-

americano, que privilegia a informação e a notícia, e que separa o comentário pessoal da 

transmissão objetiva e impessoal da informação. (ABREU, 2008, p. 221) 

 São desse momento também as grandes revistas ilustradas semanais que 

circulavam nacionalmente e apresentavam uma estética diferenciada no uso de 

fotografias e cores, como O Cruzeiro. Tornaram-se o meio de comunicação mais 

importante do Brasil da época e, em suas páginas era possível encontrar as grandes 

reportagens do momento. (ABREU, 2008, p. 218)  

 A mídia impressa passou a fazer parte da construção desse novo país, pois 

 

(...) revela as transformações que se operam no regime democrático-

liberal através da divulgação cotidiana dos acontecimentos e do 

acompanhamento da forma como atuam e se comportam os atores 

sociais. A imprensa introduz no sistema social novas formas de 

pensar, elabora e interpreta aspirações e demandas da sociedade, ou 

seja, enquanto ator social participa de todo o processo político. Ao se 

resgatar o seu posicionamento nos momentos de crise, aparecem com 

mais evidência os elementos essenciais para a construção de sua 

identidade. (ABREU, 2008, p. 222) 

 

A imprensa passa agora a desempenhar um papel muito mais importante dentro 

da sociedade, pois ganha mais credibilidade e também é atuante nos acontecimentos 

políticos mais importantes do período. (ABREU, 2008, p. 233) 

Outro setor que se fortalece e se amplia nesse momento é o mercado editorial 

que começa a consolidar-se frente aos novos consumidores de cultura. 

O ano da publicação de A lua vem da Ásia, 1956, foi um ano extremamente 

profícuo e marcante para a literatura brasileira: no mesmo ano foram publicados 
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Encontro Marcado de Fernando Sabino, e o inestimável Grande Sertão: veredas,  de 

Guimarães Rosa.   

O ano de 1956 também trazia ares de mudança para o país: com a posse de 

Juscelino Kubitschek inicia-se o projeto de construção da nova capital brasileira. 

Também é produzido o primeiro automóvel em fábrica nacional. A modernidade estava 

finalmente chegando ao Brasil. 

Considerando-se o movimento editorial da época, percebe-se uma nítida 

inclinação para a publicação de estudos filosóficos, sociológicos ou ensaios históricos 

acerca do processo de formação do pensamento ou ideologia nacionalista no Brasil. 

(CÔRTES, 2008, p. 109) Há um movimento de busca dessa nova forma de pensar o 

país, e a pergunta que os intelectuais fazem é “(...) estamos fadados a reproduzir a 

ideologia do colonialismo, vivendo à sombra da imitação cultural e dos estilos 

intelectuais das metrópoles?” (CÔRTES, 2008, p. 111) O objetivo agora era fugir da 

dependência econômica, mas também fugir dos modelos europeus e norte-americanos 

de se fazer literatura, pois  

 

(...) também na vida literária ( refiro-me, por exemplo, às obras de 

Guimarães Rosa ou ao non sense debochado da ficção de Campos de 

Carvalho), os experimentos da prosa e os efeitos de ficcionalização do 

mundo ou da linguagem atingiram um grau de dicção formal quase 

poética (dada uma sonoridade desmesuradamente ordinária, mas nada 

prosaica) que esgarçou o estatuto referencial das palavras e se opôs 

aos padrões de verossimilhança do realismo literário. (CÔRTES, 

2008, p. 129)  

 

Nesse momento, pensar no futuro era a regra. O Brasil deveria avançar em todos 

os aspectos e a arte não poderia ficar de fora. O exemplo da construção de Brasília com 

uma arquitetura que desafiava todos os cânones do passado era o modelo a ser seguido. 

A obra de arte já não deve ser um simulacro de realidade mas é, agora, hiper-real. 

(CÔRTES, 2008, p. 129) 

Nesse contexto, Juscelino passou a incentivar a produção editorial do país, por 

julgá-la como indicador de progresso cultural. O reflexo disso foi que, entre 1950 e 

1960, a indústria gráfica brasileira crescesse 143,3% (ROSA, 2011, p. 49), em 

contraposição às políticas públicas para o setor editorial do início da década de 1950, 

que fizeram com que aumentassem os impostos para importação do papel, encarecendo 
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os custos dos livros nacionais e houvesse uma “avalanche” de importações. (ROSA, 

2011, p. 48)  

Pode-se citar o exemplo significativo da conhecida Editora Civilização 

Brasileira, uma das grandes responsáveis pela configuração de uma indústria editorial 

brasileira, sendo um dos principais núcleos do pensamento da esquerda13 brasileira.  

Nascida no final da década de 1920, a Editora era caracterizada pela extensa 

publicação de livros didáticos. Posteriormente, a direção foi assumida por Ênio Silveira, 

um filho de uma tradicional família paulista, que se casou com a filha de Octalles 

Marcondes Ferreira, então dono da editora.  

Quando Ênio Silveira assumiu a ECB ainda existia uma visão elitista do livro, 

com uma distância desnecessária com o leitor. Os livros vinham tradicionalmente com 

as páginas ainda não cortadas, para evitar que o leitor sequer o folheasse nas livrarias. 

Ênio revolucionou o mercado editorial introduzindo a brochura aparada, que permitia ao 

leitor folhear o livro antes de comprá-lo.  

 A intenção era tornar o livro um objeto popular, e sua política editorial de 

esquerda possibilitava a publicação de livros com temas nacionais, além de autores e 

obras influenciados pelo marxismo. (ROSA, 2011, p. 46) 

Percebia a existência de grupos de escritores favorecidos por esta ou aquela 

editora, e colocou-se à disposição daqueles que não faziam parte dos grupos.  

Assim, a Editora Civilização Brasileira servia como meio de divulgação de 

novos autores e estudos, fornecendo às esquerdas novas “ferramentas” teóricas que 

influenciaram na revisão e na reformulação de estratégias políticas e teorias sobre o 

desenvolvimento brasileiro. Na década de 1960, a Editora já era conhecida por suas 

publicações nas áreas de ciências sociais e políticas, além de literatura brasileira.  

 

 

2.3 - Milliet, o crítico 

 

Para encontrar elementos que possam contribuir na construção de uma imagem 

do que era lido e legitimado na década de 1950, escolhi partir de uma crítica de Sérgio 

Milliet, acerca da obra A lua vem da Ásia, pouco tempo depois da publicação do livro, e 

                                                 

13 Por “esquerda” “(...) entende-se um conjunto de forças políticas críticas da ordem capitalista 

estabelecida, identificadas com as lutas dos trabalhadores pela transformação social.” (ROSA, 2011, p. 

20). 
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publicada no jornal Tribuna de Imprensa, em 1957. A questão de por que Sérgio Milliet 

ter escolhido Campos de Carvalho não pode ser respondida; ao menos não diretamente. 

E é o caminho indireto que escolho para pensar a literatura no contexto da publicação de 

sues livros. Parto do individual para almejar alcançar um esboço da coletividade.  

Além disso, Milliet, como um crítico de grande reconhecimento entre seus pares, 

é uma amostra bastante significativa do que se lia, ou o que os críticos sugeriam como 

boa leitura, já que há uma distância relativa entre o que era “recomendado” e o que era, 

de fato, lido.  

 

O leitor de hoje seguramente não consegue reviver o efeito da 

recepção inicial da obra. Teria que transportar para hoje os leitores da 

edição inicial, conhecer-lhes as motivações da leitura. É desta que se 

dá o verdadeiro nascimento da obra, antes mera causa potencial de 

experiências. A aquisição da obra, como ato cognitivo, somente se 

opera na data da leitura, ou seja, quando a obra se dá à luz do 

entendimento. (LUCAS, 2009, p. 10)  

 

Desse modo, a obra é lida de acordo com um específico horizonte de 

expectativas de seus leitores, um universo de ações e interpretações compartilhados por 

uma mesma geração. Entre o leitor, a obra e o público forma-se uma cumplicidade de 

informações e valores, de tal sorte que se instaura entre eles verdadeira harmonia com o 

quadro social. (LUCAS, 2009, p . 12) 

Perceber o que era lido é uma tarefa que poderia partir das intermináveis listas 

de mais vendidos dos jornais e editoras. Entretanto, também cabe um grande espaço 

entre as prateleiras dos leitores e a leitura de fato de algum livro. Tal dado me parece 

inalcançável e não há aqui essa intenção. Parto, portanto, da ideia da crítica como uma 

forma de mediar a obra e seu leitor e Milliet me parece ser um interessante ponto de 

partida. 

Milliet foi um crítico extremamente eclético, pois apontava uma grande 

diversidade na escolha do material a ser comentado e analisado, o que nos dá uma 

perspectiva bastante ampla desse horizonte da época. Para Candido, Milliet 

 

(...) não se organiza inicialmente em função das obras que tem pela 

frente; mas o seu espírito é crítico antes do contato com as obras, e por 

isso ele se dirige a elas de uma certa maneira. Ou por outra: o modo 

crítico é o seu modo inicial de ver a vida e as obras. Por causa disso, 
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ele evita cristalizar-se numa doutrina e num método, ao contrário da 

maioria dos críticos. Na verdade ele foi o crítico mais sem sistema que 

houve em nossa literatura e se orgulhava disso. (CANDIDO, 2004, p. 

22) 

 

Para Milliet, o crítico, como intelectual, tem de envolver-se eticamente com as 

escolhas que faz, pois as ideias são condicionadas pela nossa ética, nossas visões de 

mundo, mas que elas não são verdades, mas apenas manifestações subjetivas de nossa 

cultura. 

Ele diz que a atividade do crítico de arte tem a função de explicar, esclarecer, 

compreender um fato segundo determinadas perspectivas que são historicamente dadas. 

Ele é, portanto, alguém atento e sensível ao seu contexto, apto a transmitir aos seus 

leitores uma leitura especializada de realidade.  Para Milliet, o crítico deve explicar os 

significados, os valores da arte produzida na sua atualidade, seus paradigmas, pondo-os 

ao alcance do público, abrindo uma compreensão em múltiplas direções. 

(GONÇALVES, 2004, p. 76) 

Assim, o crítico é o leitor qualificado (preparado, com um extenso conhecimento 

adquirido), que tenta levar aos seus próprios leitores (que podem desconhecer as 

conexões prévias da obra, bem como sua relação com o contexto) a experiência da 

leitura armada.  

Sobre a função da crítica literária para nos ajudar a compreender suas relações 

não apenas do texto, mas também do contexto, parto das reflexões sobre o papel do 

crítico de Fábio Lucas. Refletindo uma certa carência de discussões sobre o tema nas 

prateleiras de História, parti em busca de referências nas de Literatura. Assim, Fábio 

Lucas aponta alguns caminhos que tangem minhas proposições. 

As escolhas e interpretações do crítico, ao alcançar os canais de comunicação 

com o público, exerce função didática, estabiliza conceitos e ajuda a fixar padrões de 

gosto. De certa forma, auxilia a formular a avaliação coletiva e social da obra de arte. 

(LUCAS, 2009, p. 12) 

Assim sendo, para ser compreendida e assimilada, a obra precisa ser comentada, 

precisa de um “eco” que a julgue a consagre; exige respostas às diversas questões ali 

adormecidas; constitui uma “provocação” ao comentário do crítico. A crítica desperta 

no leitor as conexões feitas com outras e passadas leituras, cria associações com seu 

próprio contexto. 
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O leitor que detém uma consciência crítica está conscientemente imerso em sua 

própria cultura e herança histórica e é capaz de compreender todos os textos contidos 

dentro de uma obra. Cabe ao crítico auxiliar o leitor nesse processo. (LUCAS, 2009, p. 

9)  

 

(...) a obra se apresenta ao crítico como uma casa de mil portas. Por 

dever de coerência e rigor metodológico, o crítico deve optar por uma 

entrada e escolher uma saída. Do contrário, transformará a obra, aos 

olhos do leitor, num labirinto, numa casa de mistérios. (LUCAS, 

2009, p. 35)  

 

Para Lucas, o método na crítica é absolutamente necessário, e é na medida em 

que serve como parâmetro datado (histórico) da obra a que se refere, que se legitima. 

Pois, sem o estabelecimento das relações da obra com seu contexto, não serviria como 

expressão de um juízo. É também ideológica quando toma posições frente à obra. 

(2009, p. 35) 

O crítico é um mediador que conhece as matérias disponíveis e pode fazer a 

crítica de seu sentido; também quer despertar curiosidade, inquietação nos seus leitores, 

conquistar-lhes a deferência. 

Para haver entendimento entre o crítico e o leitor tem de haver um 

compartilhamento de valores por ambos, pois se não houver esse compartilhamento de 

visões de mundo, não se dará de forma eficiente a recepção da crítica.  

Ajustar sua recepção às exigências e aos padrões da época da publicação dos 

livros é uma necessidade básica do ato crítico. A comunicação entre indivíduos de uma 

determinada época é imprescindível para que qualquer discurso faça sentido. Ao 

escolher uma ou outra interpretação, o crítico já estará realizando escolhas que 

implicam juízos de valor. (LUCAS, 2009, p. 15)  

No entanto, a crítica “reconhece a impossibilidade de aclarar, de uma só vez, os 

seis lados do cubo, pois isso seria atingir o absoluto da explicação do texto”, ou seja, 

dentro das diversas possibilidades interpretativas dadas, o crítico tem de fazer uma 

escolha. (LUCAS, 2009, p. 30)  

A obra literária media o passado (da escrita) e o presente (a leitura) e porta 

validade nas diferentes épocas em que é escrita. Pode dialogar com os públicos de 
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diferentes épocas. Mantém-se intacta frente aos horizontes que se alteram. Os leitores se 

modificam e a obra passa a ser lida sob novas perspectivas.  

 

A nosso ver, pode ocorrer, no horizonte da contemporaneidade, uma 

causalidade ausente, na medida em que se confrontam a história da 

obra com a história do intérprete. A história que a obra traz consigo ao 

presente está pejada de intertextualização diacrônica. Ela, quando 

antiga, transporta consigo camadas sobrepostas de interpretação e 

julgamento já consagradas. (LUCAS, 2009, p. 22) 

 

Assim, não será o autor a determinar o significado da sua obra, e sim a 

historicidade do intérprete/leitor. É claro que há um sentido contido na origem da obra 

que corresponde às expectativas do autor, mas esse sentido unívoco é praticamente 

inalcançável em sua totalidade.  

Compreender um texto será também atribuir-lhe um sentido, não será apenas 

uma reprodução do texto, mas uma “produção”; e essa produção é um processo infinito, 

condicionado às mudanças daqueles que o leem. (LUCAS, 2009, p. 23)  

Milliet foi também sujeito determinado por seu tempo e contexto, e dentro de 

suas possibilidades atraía constantemente ira de intelectuais de esquerda e de direita, 

cujas posições políticas eram bastante ortodoxas e intransigentes entre as décadas de 

1940 e 1960. 

Entre 1940 e 1960 as posições políticas de direita e de esquerda entre os 

intelectuais eram muito ortodoxas e intransigentes; Milliet atraía constantemente a ira 

de ambos os lados. (CANDIDO, 2004, p. 26)  

Milliet reiterava que a imparcialidade absoluta em qualquer campo das 

humanidades é utopia, uma pretensão imodesta e pueril; diz que a pretensão da 

imparcialidade vai sendo abandonada na mesma medida em que nos aprofundamos no 

conhecimento das coisas sociais. (GONÇALVES, 2004, p. 76) 

O crítico tinha consciência da incapacidade de se fugir das determinações de seu 

tempo e de sua condição social; sabia que quando falava, falava de uma determinada 

posição na sociedade, e que isso determinaria suas escolhas e posições, pois “(...) 

guardou sempre a noção de que o crítico tem uma limitada margem de independência, 

devido à sua ligação estreita com o momento, a moda, os cenáculos, as ideologias.” 

(CANDIDO, 2004, pp. 34-35) 
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Além disso, para Milliet, a obra só podia ser avaliada se sua dimensão social 

fosse considerada; não admitia, portanto, a crítica puramente estética de uma obra.  

Importa no ato crítico o sentimento, a sensibilidade, a simpatia, a fé – uma ética. 

A crítica resulta, portanto, em ação, em certo sentido, “política”; integração da arte na 

vida, a recuperação do humanismo; a construção de uma nova sociedade calcada em 

valores liberais e democráticos; o crítico como promotor da cultura. (GONÇALVES, 

2004, p. 77) 

Milliet reconhece sua inserção no tempo, mas como uma pessoa capacitada a 

avaliar o que acontece, sem se filiar necessariamente a esta ou àquela corrente de ideias. 

Como crítico, é avaliador, o que por sua vez, não implica julgar. Resiste ao julgamento. 

O crítico nos diz que, em seu tempo onde tudo era ortodoxo e fanático, seria 

aparentemente mais fácil tomar tais caminhos, mas para ser heroico deveria opor-se a 

“essa corrente esmagadora e preservar a disponibilidade como garantia do direito de ser 

lúcido e justo” (GONÇALVES, 2004, p. 25).  

Ele era reconhecido por sua flexibilidade intelectual, o que permitia que fosse 

livre da obrigação de julgar, fortalecia-o como crítico: livrava-o da análise 

comprometida por dogmatismos, permitia-lhe uma compreensão sem preconceitos, a 

fazia com que visse com simpatia a literatura de seu tempo, mesmo que não se 

enquadrasse em seu gosto pessoal. (GONÇALVES, 2004, p. 25) 

Para Fábio Lucas, a crítica serve como “investigadora da obra como 

transgressora do paradigma” e deve partir numa busca por “originalidade expressiva” 

que, comparada às demais obras de seu contexto, destaque-se por “originalidade, 

dissonância e excepcionalidade”. (LUCAS, 2009, p. 11) Milliet não foge a esta busca, 

pois, ao tentar alcançar o diferente, está atento a uma vasta gama da produção artística 

de seu tempo.  

 

Toda obra de arte, para alcançar o seu mais respeitável e legítimo 

juízo de valor, tende a responder, na sociedade contemporânea, às 

seguintes questões: primeiro: às solicitações do público, cujos critérios 

de avaliação estão muito próximos das sugestões levantadas da oferta 

comercial, portanto, da publicidade. Segundo, compor-se de acordo 

com a intencionalidade do autor, que determina a natureza da sua 

experiência e, ao mesmo tempo, apresenta-se à opinião, a fim de obter 

tanto o reconhecimento estético, quanto os meios de subsistência 

pessoal. (LUCAS, 2009, p. 12) 
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O modo de ação tradicional do crítico é geralmente o de encontrar  

produtos/obras que se articulam dentro de um sistema que faça sentido, deixando de 

lado, por vezes, aqueles que divergem de seu contexto. Mas Milliet não o fez dessa 

maneira: ele correu riscos, foi contraditório em suas escolhas. Tudo isso para chegar a 

um grupo de escolhas extremamente vivo e rico, abarcando os mais diferenciados 

produtores literários de seu tempo. (CANDIDO, 2004, p. 27)  

Escolher o discreto Campos de Carvalho foi uma consequência de suas 

“excentricidades” críticas. Chamou-lhe a atenção, provavelmente, a escrita destoante de 

nosso autor, sua “pretensa loucura”, seu desprendimento político.  

 

 (...) ele jamais define o ato crítico a partir do gosto, apontando o que é 

ou não é bom. Sua indagação é sempre ‘por que’ o artista faz isto ou 

aquilo. Qual o sentido dessa produção, neste determinado momento? 

Quais os prós e os contras dessa proposta? Procura a razão conjuntural 

que envolve o fato, a sua configuração histórica. Sua pergunta é: como 

posso entender esta arte aqui e agora? (GONÇALVES, 2004, p. 79) 

 

Sua intenção é despertar no leitor uma inquietação, um desconforto que gere 

vontade de mudança e, opondo-se ao esquema tradicional de “obra boa versus obra 

ruim”, apresenta-nos a “obra ponderável”: aquela que gera comentário e os provoca 

através das sugestões que levanta. 

Mas há também a necessidade da existência de uma “identificação afetiva”, além 

da intelectual, com a obra. Só assim pode nascer o “ato crítico”. Este, por sua vez  

 

(...) é a disposição de empenhar a personalidade, por meio da 

inteligência e da sensibilidade, através das interpretações das obras, 

vistas sobretudo como mensagem de homem a homem. O ato crítico 

se beneficia com a sistematização teórica, mas não se confunde com 

ela, nem um substitui o outro. A obra de Sérgio Milliet foi um grande 

ato crítico, uma penetração da personalidade nos problemas literários 

e nos textos do seu momento, para torná-los inteligíveis aos leitores e 

avaliar o seu significado no quadro dos esforços do homem. 

(CANDIDO, 2004, p. 26) 

 

O público é base fundamental para a qual se volta o objeto artístico. Ele (o 

público) é o fim elementar de toda e qualquer obra, pois não se dará o processo de 

comunicação sem que haja esse contato e o mínimo de compreensão. Para tanto, faz-se 

necessária alguma orientação, algum esclarecimento, alguma informação. Entretanto, o 
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crítico não deve interferir nos momentos em que a decisão é do próprio indivíduo. O 

crítico apenas elucida e abre portas para a compreensão da decisão tomada pelo 

indivíduo; o crítico propõe, discute, abre questões para reflexões, conversa com seu 

leitor e estabelece diálogos fundamentados. Dá condições ao leitor de travar com a obra 

um diálogo inteligível. 

Mesmo atento ao seu público, crítico deve situar-se conforme o ângulo do autor, 

que determinou a obra, não do público, que espera que ela seja tal qual sua expectativa. 

Para Milliet, os passos (e funções) da crítica são três: isolar os principais traços da obra 

e compará-los entre si e com os outros, na busca de uma generalização; mostrar o que 

foi desencadeado pela obra, seus defeitos e qualidades, e, por fim, orientar o autor para 

obras futuras, dando-lhe orientações e possíveis caminhos a seguir para alcançar seus 

objetivos. 

 

 

2.4 - De como conheci Campos de Carvalho 

  

A crítica de Milliet, escrita em 1957 e publicada na Tribuna da Imprensa vai nos 

servir como ponto de partida para a longínqua década que nos interessa aqui. Nesse 

momento, ser comentado por Sérgio Milliet tinha grande significado para um obscuro 

escritor, promotor de justiça, que não tinha na literatura o seu ganha pão.  

Escolhi esta crítica como ponto de partida para perceber o autor dentro de seu 

contexto porque Sérgio Milliet era um crítico de grande relevância para os meios 

culturais da época. O fato de ele comentar Campos de Carvalho nos mostra que o autor 

fez algum “ruído” quando publicou seus livros.  

Para Campos de Carvalho, mesmo um elogio torto do grande crítico serviu para 

fazer-lhe aparecer entre os grandes. Infelizmente, a crítica não garantiu fama e nem uma 

marca de canônico afixada em suas brochuras. Entretanto, o trouxe até nós.  

 

É difícil fingir de louco. Neste, o raciocínio é que cria os fatos, como 

dizia Alain, e não os fatos que impõem um dado raciocínio como 

ocorre com o homem normal. Mas os poetas, os filósofos, os artistas, 

todos enfim que vivem pela imaginação e apreciam a dialética são 

capazes de criar mundos imaginários e viver falsas “realidades” que 

explicam e provam brilhantemente. O raciocínio do louco assim se 

processa: dadas tais e tais circunstâncias tal coisa tem de acontecer. 

Eis o fato criado. Mas esse fato não existe, o que não impede o louco 
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de tirar do fato não existente, mas para ele evidente, todas as 

conseqüências que comporta. Já o homem normal faz o contrário. 

Como Comte, citado por Alain, ele regula o interior pelo exterior e se 

o fato ocorre ele então o explica e a ele se conforma. (MILLIET, 

1957, p. 1) 

 

Milliet estabelece aqui uma tentativa de definir um padrão único de “loucura”, 

como se a insanidade se manifestasse de uma maneira apenas. Além disso, atribui ao 

escritor ou artista, a tarefa de “fingir-se” de louco para dar verossimilhança à narrativa.  

 

Na posse desse método, alguém com alguma habilidade pode fingir de 

louco um instante. O difícil será continuar, desempenhar o papel até o 

fim, sempre obediente a essa lógica e, no entanto, nem sempre assim 

raciocinando porque ninguém é louco em relação ao conjunto das 

coisas e sim a determinadas coisas. De modo que o falso louco acaba 

mostrando que é um homem normal à força de se fazer de louco. 

(MILLIET, 1957, p. 1) 

 

O autor tentaria então fingir sem sucesso sua própria loucura, já que ao fingir o 

tempo todo, não convence. 

 

 Ao passo que o verdadeiro louco vai tentar despistar, e despista quase 

sempre, salvo quando se apresenta a ele qualquer coisa ligada às 

falhas de sua personalidade. É conhecida a anedota do louco que D. 

Pedro II mandou soltar porque, durante a visita que Sua Majestade 

fizera ao hospício, o doente lhe servira de guia e se conduzira de modo 

perfeitamente normal. Grato ao gesto do Imperador, o maluco, ao 

despedir-se, quis confiar-lhe um segredo que não confiava a quem 

quer que fosse – ‘et pour cause...’ era mesmo borboleta! 

Essa aposta de passar por louco em cento e noventa páginas de uma 

novela, fê-la Campos de Carvalho (A lua vem da Ásia) e quase a 

ganhou.  

 

A crítica de Milliet parte do esforço de compreender os mecanismos de 

pensamento do personagem-principal do livro Astrogildo (ou outros nomes com os 

quais costuma autonomear-se) quando da construção de imagem de sua loucura.  
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Em princípio, é curioso o fato de Milliet pretender o entendimento pleno do que 

é a mente de um doente mental. Com segurança, ele nos explica que o louco de 

“verdade” faz isso e não aquilo. Ele parece dominar com propriedade o tema.14  

Sim, Milliet teve de partir de algum ponto para sua análise e pareceu-lhe ser 

este, o do louco fingido, o que mais lhe agradou. E mesmo esta análise nos é agora 

riquíssima, pois projeta em sua crítica as buscas de sua época. Além disso, o próprio 

Campos de Carvalho como um narrador e não um personagem, não teve a pretensão de 

passar-se por louco: diz que se fosse colocado entre os loucos seria imediatamente 

reconhecido como “lobo em pele de cordeiro”. 

 

Digo quase, exatamente pelas considerações acima: sua loucura é de 

uma lógica artificial, de uma lógica de um homem são, que um louco 

não teria. Entretanto, em mais de um capítulo, a imitação é perfeita. 

Não se escrevesse a história com tanta segurança de vocabulário, tanta 

atenção à necessidade do absurdo e realmente estaríamos diante de um 

êxito completo. (MILLIET, 1957, p. 1) 

 

Para Milliet à loucura é negada qualquer espécie de racionalidade, com a qual 

Astrogildo nos presenteia capítulo sim, capítulo não.  

 

 Lembro de ter assistido em Nova York a uma fita de Buñuel que me 

causou idêntica impressão. Ao terminar, perguntou-me o diretor, em 

pessoa (então exilado nos Estados Unidos juntamente com outros D. 

Quixotes do liberalismo), se eu não vira que, voluntariamente ele 

evitara toda e qualquer associação de idéias. Queria o absurdo em toda 

a sua pureza. “Foi exatamente o que me cansou”, respondi-lhe. 

(MILLIET, 1957, p. 1) 

 

O crítico vê na obra uma ausência deliberada de lógica – sobre a qual sabemos 

ter sido assassinada já no início do livro – que lhe traria, segundo Milliet, um 

artificialismo cansativo.  

[Ainda respondendo a Buñuel:]“Percebe-se esse artificialismo, e essa 

lógica da ausência de lógica destrói o absurdo. O verdadeiro absurdo 

                                                 

14 Estudar as facetas das ideias sobre “loucura” não é o propósito deste trabalho, mas, sabe-se que hoje, 

quase sessenta anos depois da escritura do livro e da crítica, ainda não há um conhecimento pleno do 

universo mental de um paciente psiquiátrico. Além disso, a gama inestimável de transtornos mentais não 

permite reduções estereotipadas sobre este ou aquele “louco”. 
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não se recusa a certa lógica, e em particular à das associações de 

idéias”.  

É um pouco o que penso da novela de Campos de Carvalho, muito 

curiosa mas deprimente pela insistência do humor negro. Salva-o a 

página menos louca do texto, e por isso mesmo talvez a mais louca, 

em que se revela as causas do suicídio do herói. 

Esse louco que se mata deseja fazê-lo por causa da dessemelhança que 

observa entre o seu “eu e o que se convencionou chamar o homem 

comum”. Mata-se porque verifica que em lugar de ser como todos os 

outros, conforme lhe inculcaram no cérebro seus educadores (ver 

acima a frase de Comte), uma ‘alminha’ como as demais, é um 

homem rico, um ‘350’ como o poeta, em meio à gente miserável. 

(MILLIET, 1957, p. 1) 

 

A lógica do suicídio – necessário, já que o personagem não aparenta ter outra 

saída – quase convence o crítico de que a narrativa é legítima. Surpreende-me a 

insistência de Milliet em atribuir a qualidade do livro vinculada à capacidade de 

Campos de Carvalho de convencer-nos de sua própria loucura. 

 

 Assim, sendo múltiplo e rico, hostil à regra exterior e ansioso por 

refazer o mundo à imagem de suas emoções e raciocínios, é incapaz 

de evitar os choques com a massa dos que lhe impõem umas tantas 

mentiras insuportáveis. É um solitário, um insolúvel, uma espiga alta 

demais no campo de trigo e que o vento mais dia menos dia terá de 

quebrar. Para felicidade de todos. 

Se em conjunto o livro é criticável, porque parte a sua realização, a 

meu ver, de uma premissa errônea (como a fita de Buñuel), no 

pormenor constitui ele uma “réussite”. Certas idéias, como a da dupla 

personalidade, atribuída a um irmão gêmeo que mora em seu próprio 

corpo, são verdadeiros achados e compensam amplamente o que 

porventura não convença um espírito demasiado crítico. (MILLIET, 

1957, p. 1) 

 

Em tempo, Astrogildo começa sua narrativa nos lembrando que aos dezesseis 

anos “assassinara” seu professor de lógica, e começa a narrar suas aventuras de dentro 

de um suposto hotel de luxo, que, à medida que a história avança, vai se transformando 

em um estranho campo de concentração, que logo entendemos tratar-se de um hospital 

psiquiátrico.  

Tudo que sabemos, sabemos através do narrador, e confiar nele é a alternativa 

que temos ao percorrer as páginas do curioso romance. Logo sentimos a falta do 
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supracitado professor de lógica, já que do assunto o personagem não sabe muito, ou faz 

questão de esquecê-la em grande parte do livro. 

Entretanto, o personagem não se limita a tergiversar sobre sua condição de 

louco: ele está refletindo sobre a realidade que lhe parece mais louca que ele. A onda de 

“modernização” do país, e o crescente apelo à uma nascente e crescente sociedade de 

consumo brasileira despertam no autor-personagem uma visível preocupação. Os 

homens e seus eletrodomésticos, a Guerra Fria e o fantasma de uma bomba que pode 

chegar a qualquer instante e, em contraposição, a efemeridade da vida, poderiam fazer 

qualquer um enlouquecer. 

Nele é constante o estranhamento frente às loucuras do cotidiano em que se 

aceitam as coisas como são, sem questionamentos. Parece que todos ao seu redor estão 

adormecidos, enquanto ele, o insone, está sempre desperto. O personagem auto atribui-

se a imagem de “super-lúcido”, aquele que está acordado enquanto os outros dormem. 

Sem dúvida nenhuma, a sua insônia é um personagem muito importante do livro: é ela 

que permite ao protagonista a percepção aguçada da realidade, pois a noite serve para 

aclarar. Ironicamente, é a escuridão da noite que desperta o seu gêmeo esclarecido.  

Nesse momento da história brasileira, engajar-se em lutas políticas bem 

demarcadas era a tônica. Campos de Carvalho parecia alienado, louco e desconectado 

dessa realidade e, talvez por isso, não tenha se destacou dentro dos quadros da literatura 

de seu tempo. Curiosamente, vejo posicionamentos muitos claros dentro da obra de 

Campos de Carvalho. Sem dúvida, não se associa a partidos ou realismos em geral, mas 

também não se permite não transparecer o contexto que tanto parecia incomodá-lo. 

Em romances psicológicos, aos quais talvez nos sentíssemos tentados a associar 

a obra de nosso autor, loucos atormentados são personagens recorrentes. Mas, ao, 

contrário do personagem de Memórias do Subsolo,15 por exemplo, no qual vemos o 

interior conturbado de um homem que também vive em constante desconforto, nos 

personagens de Campos de Carvalho vemos o desconforto que o mundo provoca no 

autor, o incômodo daquilo que ele vê. O outro olha para dentro de si, seus próprios 

conflitos e miséria; Campos de Carvalho nos faz ver a miséria em torno. 

                                                 

15 Memórias do Subsolo ou Notas do Subterrâneo é uma novela de F. Dostoiésvski publicada em 1864. 

Nele o personagem principal, que não tem nome, narra sua relação conturbada e amargurada com o 

mundo, através de uma “incursão” por seus pensamentos. O homem incorformado, desconfortável e 

crítico são características que aproximam o personagem dostoievskiano da narrativa de Campos de 

Carvalho. 
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Não discutimos, assim, a riqueza das diversas camadas interpretativas que um 

personagem louco pode dar ao seu autor. O louco é qualquer coisa e coisa nenhuma; às 

vezes simultaneamente. 16 

O louco defronta-se com uma realidade estranha, desencadeada e incoerente; 

como fazer parte dela se não consegue compreendê-la? Assim, “(...) o louco desvenda a 

verdade terminal do homem: ele mostra até onde puderam levá-lo as paixões, a vida em 

sociedade, tudo aquilo que o afasta de uma natureza primitiva que não conhece a 

loucura. Esta está sempre ligada a uma civilização e ao seu mal-estar.” (FOUCAULT, 

2005, p. 512) Campos de Carvalho utiliza-se da ideia de que nos “vestimos” 

habitualmente com uma certa conformidade. E, para ele, o louco é justamente aquele 

que não se adequa, não se conforma; por isso, faz uso dessa imagem para explicar seu 

mundo.. E Astrogildo (o protagonista de A lua vem da Ásia) reclama que “(...) uma 

minoria armada até os dentes, inclusive com cadeiras elétricas, manda e desmanda sobre 

uma maioria de indivíduos realmente individuais (...)”. (CARVALHO, 2002, p. 73)  

Esse romance, que ao mesmo tempo nos pede ajuda, denuncia e envolve na 

narrativa, também desperta e agride nossos sentidos. Que surpreendentes 

estranhamentos nos causa à medida que enumera tudo que está errado! 

 

O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que escrevi minha 

primeira palavra feia no muro alto do colégio – exatamente essa bela 

palavra MERDA que agora me fita do outro lado da rua, como um 

desafio. MERDA  é tudo que não seja a morte, que talvez também o 

seja, e disso sempre tiveram consciência os homens menos 

mentecaptos em seus momentos de maior lucidez, e que são poucos. 

Merda é a própria vida, mero eufemismo para uso dos salões elegantes 

e dos tratados diplomáticos, que também são uma merda como tudo 

mais, como sempre o foram e o serão até o fim dos tempos. Proponho 

mesmo que, em lugar dos nomes dos países, se diga simplesmente: 

Merda nº 1, Merda nº 2, e assim por diante, chamando-se aos Estados 

Unidos a capital de todas as merdas, como de fato eles o são. 

(CARVALHO, 2002, 111)  

                                                 

16  Para Foucault, "O louco não é mais o insensato no espaço dividido do desatino clássico; ele é o 

alienado na forma moderna da doença. Nessa loucura, o homem não é mais considerado numa espécie de 

recuo absoluto em relação à verdade; ele é, aí, sua verdade e do contrário de sua verdade; é ele mesmo e 

outra coisa que não ele mesmo; é considerado na objetividade do verdadeiro, mas é a verdadeira 

subjetividade; está mergulhado naquilo que é sua perdição, mas só entrega aquilo que quiser entregar; é 

inocente porque não é aquilo que é, e culpado por ser aquilo que não é." (FOUCAULT, 2005, pp. 520-

521) Assim, Foucault vê a possibilidade de uma “extrema subjetividade” e de uma “irônica objetividade” 

ao mesmo tempo, sem contradições. Esse discurso de delírio e de sonho possibilita uma “poesia do 

mundo”, ou seja, um explicar o mundo através dos olhos delirantes do doente mental. (2005, p. 510)  
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O narrador não aceita submeter-se a ninguém que atente contra sua 

individualidade (a modernização e a sociedade de massas); a uniformização do 

pensamento, aparências, modos de ver o mundo, imposição religiosa ou política. A 

sociedade de massas, tão perfeitamente representada pelos Estados Unidos da América, 

desembarcava agora nos nossos principais centros urbanos. O Brasil estava se 

“modernizando”. Com o desejo de livrar-se das estruturas agrárias arcaicas baseadas no 

latifúndio que definiam nossa identidade, passamos a querer mais e mais 

eletrodomésticos em nossas cozinhas.  

A revelação de sua consciente humanidade e de sua incapacidade de analisar a 

realidade de maneira racional e infalível não lhe traz conformação. Sua inquietude 

amplifica-se com as constantes sessões de eletrochoque. Acha que querem lhe arrancar 

suas “verdades” e jogá-las fora: 

 

 (...) esta prova de fogo a que me submetem os carrascos de todos os 

tempos, ao tentarem arrancar-me a verdade, que em mim está bem à 

flor da pele. (...) o objetivo (...) é sempre o mesmo – a Verdade – 

como se eu tivesse uma única verdade e não muitas, todas à flor da 

pele e lutando entre si como num campo de batalha. (CARVALHO, 

2002, p. 60) 

 

 

E em minha citação favorita do romance, ele talvez resuma o sentimento 

daqueles que não se conformam e não são conformados às volubilidades do mundo. Ele 

diz o que não deve ser dito por ninguém, porque ninguém quer ouvir: 

 

 (...) Nem me parece que todos vós tendes intestinos e, na ponta desses 

intestinos, um lamentável cu, exatamente igual ao que têm vosso 

açougueiro, vosso chofer, vosso camareiro, vossos cachorros e vossos 

cavalos de raça. Vosso cu é a melhor arma que tendes para afugentar 

os maus pensamentos, que são aqueles que vos afastam da 

simplicidade humana e da humana aceitação da vida – e é para o 

vosso cu que vos conclamo olheis diante do espelho, se preciso de 

joelhos e com uma vela na mão para enxergar melhor, toda vez que 

vos sentirdes possuídos de um orgulho oceânico e vos julgardes tão 

poderosos quanto vosso Deus, que pelo menos (que eu saiba) não 

tinha nenhum cu à vista. (CARVALHO, 2002, p. 133) 

 

Nesse apontamento da nossa omissão risível daquilo sobre o que somos tentados 

a nunca falar, a obra de Campos de Carvalho destaca o humor como arma eficiente de 
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crítica e como construtora de outras visões. O riso destaca a falsa grandeza, a falsa 

autoridade, desmonta tradições; sensação de justiça sendo feita; desnuda o “mal”, 

rebaixa-o. 

Na crítica de Sérgio Milliet pode-se notar a análise do crítico que não estabelece 

relações entre o texto e o contexto de Campos de Carvalho. Escapa-lhe talvez a 

desconformidade do personagem quanto ao seu próprio mundo e como sua narrativa 

desprovida de uma lógica cartesiana serve-lhe para descrever a ausência de sentido com 

a qual se depara em seus devaneios.  
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Capítulo 3 – Novos Campos? Um autor à procura de leitores (1964-1977)  

 

O final do ano de 1968 trouxe as trevas para a sociedade brasileira. Se 1964 já 

havia rompido com a continuidade democrática apesar de manter os ares de 

prosperidade dos anos anteriores, 1968 veio acabar com qualquer esperança na 

liberdade.  

O Estado brasileiro assumiu uma postura autoritária e cruel, partindo para a 

destruição física e moral de qualquer de seus inimigos. O fim das liberdades 

democráticas e o terror instaurado nas mentes dos opositores ao regime os fizeram 

repensar suas estratégias de contestação. Sob o risco de prisão, tortura e exílio, viram-se 

impossibilitados de disputar com o regime qualquer tipo de avanço. Os opositores eram 

poucos: o  Estado instituiu a violência como forma legítima – para a maior parte da 

população brasileira – de combater os inimigos do Brasil.  

A imprensa passou a ser rigidamente controlada, fazendo com que novos grupos 

de jornalistas, com novas ideias, passassem a procurar maneiras sutis de criticar o 

Estado.  

O campo cultural passou por uma reviravolta, quando artistas tiveram de 

mobilizar-se em busca de novas linguagens e formas de se fazer arte no Brasil. Os 

artistas antes comprometidos com a ideia de desenvolvimento brasileiro estavam agora 

desesperançados em relação ao futuro do país.  

E foi dentro desse contexto de desesperança que Campos de Carvalho e sua obra 

inclassificável passaram a ter novos significados, pois seus novos leitores encontraram 

em sua obra algumas “explicações plausíveis” para o que estava acontecendo. 

 

 

3.1 - Campos ceifados 

 

Os grupos formadores do campo cultural brasileiro desde meados da década de 

1950 eram compostos por jovens, habitantes de grandes centros urbanos e 

intelectualmente instrumentalizados. Tinham em comum o ideal nacional-

desenvolvimentista, que conduzia a política, a cultura e a ideia de sociedade brasileira. 

Aspiravam à modernidade e o avanço, buscando uma ascensão da então “nação 

subdesenvolvida” a uma condição de desenvolvimento pleno. Os seus objetivos 
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alcançariam ainda, o nascimento de uma cultura “de alta qualidade” e ao mesmo tempo 

“nacional e popular”, o que seria um grande passo em direção a tornar-se um país 

“desenvolvido”. Faziam parte desse repertório, grandes campanhas de alfabetização, 

shows ambulantes, peças em portas de fábricas, filmes sobre favelas e diversos outros 

eventos. (COELHO, 2010, P. 68-69). Começava-se assim, a estruturação do campo 

cultural com regras e espaços de funcionamento bem definidos. 

Atuar na política e na arte simultaneamente passava a ser praticamente uma das 

regras desse campo, pois o Brasil passava por uma situação bastante profícua para 

diversos questionamentos: a bipolarização da economia e das ideologias no mundo, um 

iniciante projeto de modernização, e as consequências desse projeto para a população 

geravam nos grupos intelectualizados novas repostas para novas perguntas. Portanto, a 

arte tinha a obrigação de posicionar-se frente aos novos acontecimentos. 

Os trabalhos dos intelectuais eram agora discutidos a valorizados dentro da 

imprensa através de análises de grandes críticos e escritores, além da guinada das 

universidades e institutos - o ISEB, por exemplo - para questões sobre sociologia, 

economia e ciência política. Ou seja, todos se voltavam para a discussão do que era o 

Brasil e de que forma ele lidaria com as contradições entre a modernidade e o arcaísmo 

e miséria de sua sociedade.  

No período imediatamente anterior ao golpe militar, o país passou por um 

processo “reformista e esquerdista” quando todas as esperanças advinham da ideia de 

revolução inevitável. (BARROS, 2007, p. 18) 

A ideia de “revolução” estava presente nesses grupos desde a década de 1950. 

Entretanto, ela se consolidou a partir do golpe de 1964, quando ultrapassou os limites 

das movimentações estudantis e tomou corpo entre a intelectualidade através da prática 

mais efetiva do engajamento. (COELHO, 2010, p. 72) Atitude esta que já fazia parte do 

imaginário cultural da década de 1950 através das ideias de desenvolvimento e 

modernidade.  

Campos de Carvalho orgulhava-se de não pertencer a nenhuma corrente política 

institucionalizada. Entretanto, tal desvinculação não o impediu de posicionar-se de 

maneira bastante ampla em relação a esse processo de modernização do Brasil. Via na 

modernidade uma forma de abandonar os valores primordiais do homem – o seu 

humanismo – em detrimento da vida conturbada e agressiva das grandes cidades.  
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3.2 - Campos românticos? 

 

Ridenti apresenta uma teoria na qual associa a ideia de “revolução” e, em 

particular, a utopia revolucionária das décadas de 1950 e 1960, incluindo o período pós-

golpe, como o adjetivo e com as ideias da corrente do Romantismo. (2014) A ideia 

parece estranha em princípio, mas nos esclarece como alguns elementos estão presentes 

tanto nessa utopia revolucionária especifica, nos movimentos culturais pós-golpe - 

Tropicalismo e Marginalidade - e em alguns elementos narrativos de Campos de 

Carvalho. O meu objetivo não é, entretanto, associar Campos de Carvalho com o 

Romantismo, mas sim, estabelecer os laços entre os momentos históricos distintos em 

que foi lido. Esta é uma possibilidade de trabalho e que pode ser mais explorada em um 

futuro trabalho com outra proposta, mas nos dá algumas hipóteses  de análise.  

O termo “Romantismo” é usado com alguns sentidos diferentes, dependendo de 

seu contexto e intenção. Às vezes vem carregado de um sentido negativo associado com 

“ingenuidade e falta de realismo político”. Contudo, serão outras as características que 

nos interessarão: 

 

O fulcro da visão romântica do mundo é o sujeito. Diríamos hoje, em 

termos de informação, que é o emissor da mensagem.  

O eu romântico, objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a 

sociedade, lança-se à evasão. No tempo, recriando uma Idade Média 

gótica e embruxada. No espaço, fugindo para ermas paragens ou para 

o Oriente exótico. (...) 

Infinito anelo. Nostalgia do que se crê para sempre perdido. Desejo do 

que se sabe irrealizável: a liberdade absoluta na sociedade advinda 

com a Revolução de [17]89.  

Na ânsia de reconquistar ‘as mortas estações’ e de reger os tempos 

futuros, o Romantismo dinamizou grandes mitos: a nação e o herói. 

(...) Acendra-se o cultuo à língua nativa e ao folclore(...), novas 

bandeiras para os povos que aspiram à autonomia. (BOSI, 2006, p. 93-

95) 

 

O Romantismo nasceu com as contradições advindas da Revolução Industrial no  
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Século XVIII: o crescimento das cidades, as desigualdades entre os indivíduos e a 

complexificação das relações humanas quando comparadas com antigas comunidades 

rurais.  

 

De fato, esses movimentos colocavam-se como herdeiros da razão 

iluminista, pretendiam revelar a realidade social objetiva, de classes, a 

ser cientificamente desvendada, em que forças materiais 

determinariam a história e o destino da humanidade, o que permitiria 

classificá-los como realistas. Contudo, ao mesmo tempo, eles tinham 

características românticas: propunham a indissociação entre vida e 

arte; eram nacionalistas, a valorizar o passado histórico e cultural do 

povo; buscavam as raízes populares que serviriam para moldar o 

futuro de uma nação livre, a ser construída – uma utopia 

autenticamente brasileira, colocando a arte a serviço das causas de 

contestação da ordem vigente. (RIDENTI, 2014, p.42) 

 

 

O “revolucionário romântico” será, para Ridenti, aquele que valorizava a 

necessidade da transformação, que necessariamente está nas mãos dos homens, 

trabalhando para a construção de um futuro melhor. Esse homem era, entretanto, um 

homem idealizado no passado, parte do povo, que vivia no campo, não contaminado 

pela modernidade urbana capitalista. (RIDENTI, 2014, p.8) 

O passado teria as respostas para a construção de um futuro utópico. Esse 

romantismo fugiria da ideia de negação das contingências da modernidade, mas seria 

revolucionário porque queria retomar certo “encantamento do mundo” inspirado nesse 

homem do povo. 

As características nocivas e perniciosas da modernização, como o consumismo, 

a desumanização e o império da mercadoria e do dinheiro seriam substituídos pela ideia 

desse homem idealizado que vivia nas zonas rurais com uma perspectiva diferente das 

relações humanas. Eles não queriam frear a modernização, e sim aplicar nela esse modo 

de vida mais bucólico.  

Esse discurso de volta ao passado é bastante presente nos textos de Campos de 

Carvalho, tanto em seus romances mais conhecidos, quanto em textos publicados já na 

década de 1970.  

 

Aliás, no tempo de meu pai as coisas tinham um som mais puro; 

mesmo dobrando a finados os sinos vibravam no ar com uma voz 

clara e inequívoca, sem meias medidas ou destemperos 
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desnecessários: que o bronze era então bronze e a alma era alma (hoje 

há até certo pudor em se falar de alma). Lembro-me que até os mortos 

eram lavados e perfumados, quando hoje não se respeitam nem os 

vivos.( CARVALHO, 1977b, p. 25) 

 

Ou ainda, de um mesmo artigo,  

 

(...)decidi que o melhor era mesmo voltar aos ares bucólicos da minha 

infância e refugiei-me na primeira Petrópolis que encontrei pela 

frente. Não era propriamente o Paraíso, mas pelo menos já posso ir ao 

cinema ou ao jornaleiro da esquina sem ter que pedir licença especial 

ao Serviço de Trânsito, o que me dá uma estranha sensação de 

dignidade humana que não experimentava havia muito tempo. 

(CARVALHO, 1977b, p. 25) 

 

Essa busca por um tempo em que o mundo ainda lhe parecia fazer sentido é um 

elemento em comum de Campos de Carvalho com os movimentos pós-golpe que 

assumirão a produção cultural do período. Nesse contexto diferente, ele será 

reinterpretado.  

O tom do texto de Campos de Carvalho quando da escrita de seus livros, no 

período de 1956 até 1964 não se modifica: podem-se encontrar os ecos de seu narrador 

onipresente nos textos que publicou posteriormente. Os leitores e o contexto são os 

elementos da “equação” que modificarão o seu status. 

Mais uma vez afirmo que minha intenção não é rotular Campos de Carvalho 

como um representante do movimento literário “Romantismo” (seria, inclusive, um 

grave anacronismo), mas sim, resgatar alguns elementos comuns que o possam explicar 

uma associação com outros movimentos do período que sucede o golpe militar no 

Brasil.  

 

 No Brasil anterior ao Golpe, parcelas do povo estavam mobilizadas pelas 

chamadas “reformas de base” e a sociedade democrática permitia que se manifestasse: o 

campo, a educação, os impostos, tudo caminhava em direção a um momento em que a 

sociedade brasileira seria mais igualitária. O golpe de 1964 interrompeu esse processo e 

calou as vozes que até então podiam manifestar-se: os lavradores, os estudantes, os 

militares de baixa patente e todos os demais grupos que, enquanto politizados, 

ameaçavam a ordem criada pelo regime militar. Para os grupos dominantes, alguns 

setores da sociedade não poderiam participar do processo político por ameaçar suas 
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ambições de crescimento acima de tudo (principalmente acima da distribuição das 

riquezas). O Brasil cresceu, sim. O chamado milagre brasileiro alavancou as forças 

produtivas no país. Contudo, a produção dessas riquezas legitimava a permanência de 

um regime que cerceava as liberdades democráticas, já que contava com o maciço apoio 

das classes médias, e colocava o país numa situação de extensa dívida externa. 

(RIDENTI, 2014, p. 20 e 27) 

Houve a consolidação do processo de urbanização, fazendo com que o Brasil 

passasse, em três décadas, de um país rural para eminentemente urbano. E junto 

advieram todos os problemas de uma urbanização descontrolada. Violência, favelas, 

subempregos e a não resolução da questão agrária. 

Tudo isso gerou reações políticas e culturais que poderiam ser associadas a traços 

românticos como resistência à industrialização, à concentração de riquezas e ausência 

de liberdades democráticas; o combate ao dinheiro, à indústria cultural e à fetichização 

impostas pela sociedade de consumo do mercado capitalista; o camponês oprimido, no 

campo deveria começar a revolução. (RIDENTI, 2014, p. 27) 

São diversas as características com as quais podemos associar os movimentos de 

esquerda com o Romanismo, quais sejam 

 

(...), a liberação sexual, o desejo de renovação, a fusão entre a vida 

pública e a privada, a ânsia de viver o momento, a fruição da vida 

boêmia, a aposta na ação em detrimento da teoria, os padrões 

irregulares de trabalho e a relativa pobreza, típicas da juventude de 

esquerda na época, são características que também remetem à tradição 

romântica (...). (RIDENTI, 2014, p.34) 

 

A completude do processo de instauração da modernidade capitalista deu-se com 

a instauração do governo militar no Brasil. Esse processo, iniciado na primeira metade 

do século XX só se completou com os maciços investimentos de um Estado autoritário 

associado ao capital internacional: o avanço do complexo industrial-financeiro, 

expansão das classes médias, aumento do trabalho assalariado e da racionalidade 

capitalista também no campo. Para Ridenti, “a revolução burguesa no Brasil foi 

processual e transada entre as classes dominantes (...)” com a devida suspensão de 

direitos democráticos de setores que poderiam atravancar esse processo. (RIDENTI, 

2014, p. 35) 
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Campos de Carvalho sempre manifestou-se contrário ao avanço desenfreado da 

modernidade que aprisionaria o homem ao consumismo desenfreado e o 

“desumanizaria”. A racionalização do trabalho serviria apenas para alguns poucos 

beneficiados que se utilizariam do trabalho de outros homens para prosperar. Essa 

mesma super-racionalidade geraria a guerra e a luta pelo poder. Sua posição não 

exime, entretanto, os governo soviético e chinês dessa busca desenfreada pelo poder. 

Em seus comentários acerca da Revolução Cultural na China, destaca o autoritarismo 

do ato.  

Para ele, toda forma de poder autoritário em que as pessoas não podem decidir 

seus próprios destinos, é errada. Sua suposta posição apolítica na verdade se confunde 

com seu posicionamento apartidário.  

 

 

3.3 - Campos demarcados 

 

Nesse momento, em que os lados estavam muito bem definidos, a arte passa a 

ser necessariamente um ato político, mesmo que não comprometido com a causa 

revolucionária. Assim, as 

 

(...)principais correntes intelectuais estavam divididas especialmente 

em relação à forma e ao conteúdo ideológico de suas obras. Os poetas 

concretos e seus seguidores, por exemplo, tinham na preocupação com 

a forma da obra em seus trabalhos poéticos um atestado de alienação e 

de conformismo por parte dos cepecistas17 e dos engajados em geral, 

preocupados com o conteúdo que essas obras deveriam trazer. 

(COELHO, 2010, p. 80) 

 

Havia, portanto, antes de 1964, outras formas artísticas lutando para inserir-se no 

campo. Os concretistas são exemplo interessante desse período, pois questionam 

firmemente a necessidade de engajamento versus experimentalismo na forma.  

 

O Concretismo (...) pretendia, através da linguagem dos novos 

padrões de comunicação não-verbal, da linguagem publicitária, do 

                                                 

17 Cepecista é um termo que se refere aos Centros Populares de Cultura (CPC), organizados pelo PCB a 

partir da década de 1950, abordados no Capítulo 2.  
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outdoor e do cartaz, configurar-se em um ‘poema/objeto industrial’. O 

poema concreto era um ‘objeto útil’ que (...) não se desvinculava, 

também, de um discurso didático e crítico. (BARROS, 2007, p.13) 

 

Esse poema concreto defendia a utilidade da arte de modernizar o país trazendo 

influências estrangeiras para a arte brasileira, tentando inserir o Brasil num contexto 

internacional. Nesse momento, tentar introduzir essas influências era inaceitável para os 

nacional-desenvolvimentistas. 

Os concretistas viam os comunistas como conservadores em termos de arte, já 

que não aceitavam os julgamentos acerca das novas formas artísticas em detrimento de 

seu conteúdo político. 

 Dessa forma, nos debates em artigos de jornais, por exemplo, “(...) a forma da 

obra de arte deveria ser revolucionária para ser política;” ou, de outro modo, “(...) a 

forma não era uma questão política, portanto não poderia ser considerada (naquele 

momento) como um dos fundamentos da arte. Não sendo política, a forma nunca seria 

revolucionária.” (COELHO, 2010, p.80) 

Para os movimentos de esquerda, a arte deveria ser utilizada para transmitir uma 

mensagem, ensinar uma lição ou despertar uma reação. 

 

O critério básico da visão da esquerda quanto à arte era o do 

engajamento: a obra artística deve ter por referente “realidade 

brasileira”, ser o reflexo da situação vivida pelo “povo brasileiro”; do 

contrário, se for a expressão da subjetividade do artista, por exemplo, 

será uma obra alienada, que “desvia” o povo da tomada de 

consciência dos seus interesses, dificultando a sua participação na 

Revolução. (COELHO, 1989, p. 161) 

 

Entre os anos de 1962 e 1967, estar inserido dentro do campo cultural brasileiro 

passava necessariamente pela questão do engajamento político, mesmo que a questão 

fosse discutir a necessidade ou não da arte engajada. O próprio campo gerou a sua 

contradição. 

A esquerda brasileira dos anos de 1960 tinha a ideia de que o país passaria 

necessariamente por um processo revolucionário, o que refletiu-se na extrema 

politização da produção artística nacional, que teria papel importantíssimo na revolução 

brasileira. A partir dessa proposta, estabeleceram-se os critérios que definiam como 

deveria ser e para que serviria a obra de arte. (COELHO, 1989, p. 161-162) 
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E será essa esquerda que assumirá a função de proteger a cultura e ensinar o povo: 

 

A esquerda ortodoxa, tendo como imperativo a conquista do poder 

pelo proletariado, toma para si o papel de orientadora, de ‘adestradora’ 

do povo e, também, de salvaguarda da cultura brasileira frente à 

invasão estrangeira, sobretudo norte-americana. (BARROS, 2007, 

p.27)  

 

Os artistas ditos “engajados” passam a dominar o campo cultural e ditar aquilo 

que deveria ou não ser lido, visto ou ouvido pelo público consumidor de cultura: 

 

(...) o produtor cultural passava a ser figura importante para a 

definição da opinião e da participação da população ante as mudanças. 

A ascensão no processo político brasileiro, durante 1962-1963, de 

João Goulart e de lideranças da esquerda, como Leonel Brizola e 

Miguel Arraes, leva tal contingente vinculado ao engajamento 

cepecista a uma espécie de hegemonia discursiva completa na 

produção cultural brasileira dita ‘de qualidade’ e apreciada por uma 

intelectualidade atuante. Entre 1961 e 1964, em linhas gerais, eram 

essas as bases para se ‘fazer cultura’ no país. (COELHO, 2010, p. 73) 

 

Nesse momento, quaisquer outras influências que tentavam se inserir no campo 

acabavam por perecer, já que esses artistas e produtores de cultura já haviam assumido 

essa função de formador de opinião e barravam o que não se enquadrasse. Será então 

justamente a busca na novidade que romperá com esse padrão na segunda metade da 

década de 1960. 

Ao falar sobre o papel do intelectual na sociedade brasileira, Paulo Francis 

afirmou que este assumiu um papel de destaque depois do golpe militar, pois “foi uma 

das raras forças de elite a não se dobrar ao militarismo”. (CZAJKA, 2014, p.500) 

Entretanto, diversos intelectuais apoiaram o golpe: Nelson Rodrigues é o exemplo mais 

conhecido. 

Ao mesmo tempo, esses mesmos intelectuais sentiam o desconforto de fazer 

parte de um mercado de bens culturais fomentado e estimulado pela modernização 

capitalista incentivada por um Estado repressor. Nesse caso, o ideário de esquerda 

utilizava-se do próprio mercado para difundir-se.  
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Esse mercado consumidor de cultura exigia, portanto, uma “adaptação” de 

linguagem por parte desses produtores, para que pudessem ser compreendidos pelas 

camadas menos intelectualizadas. Portanto, a inovação da forma também passou a ser 

imperativa para essa inserção. 

O golpe militar, mesmo tendo todo o peso da suspensão das liberdades 

democráticas, será um “propulsor” para novas discussões sobre o caráter engajado da 

arte dos anos anteriores. Todo o enfrentamento violento gerado pelo regime ampliou as 

críticas ao antigo modelo.  De forma contraditória, os produtores de cultura veem-se ao 

mesmo tempo cerceados pela perda de suas liberdades e impulsionados por um mercado 

de consumo cada vez mais amplo.   

 

A construção da visibilidade individual do intelectual, sobretudo no 

que tange ao aspecto da produção editorial, passava pela necessária 

inserção de sua obra e de seu trabalho no processo de circulação de 

mercadorias no espaço de consumo, que se caracterizava nas “estantes 

repletas de marxismo” processo, por sua vez, também implicava a 

construção de um olhar para a relevância dessas obras e temática, e 

não outras – construção que ficava também a cargo dos instrumentos 

de publicidade que destacavam determinadas obras e autores em 

detrimento de outros.(CZAJKA, 2014, p.500)  

 

Uma das grandes vitrines para a exposição dessa produção cultural eram os 

suplementos literários de jornais e revistas de grande circulação. Nesses espaços, 

grandes nomes da crítica e intelectuais renomados estabeleciam discussões 

aprofundadas sobre literatura, poesia, artes plásticas, cinema e até política. Todos os 

grandes centros urbanos do país tinham seus suplementos.  

 

James Joyce, Jean-Paul Sartre, Ezra Pound, Stéphane Mallarmé, 

Merleau Ponty, Max Bense, Mondrian, o neorrealismo italiano, os 

existencialistas franceses, os autores marxistas como Antonio Gramsci 

e Geor Lukács, além de Albert Camus, construtivismo soviético e 

Bertolt Brecht eram alguns dos nomes e questões que os leitores e os 

produtores culturais deveriam dominar ou, ao menos, reconhecer nas 

leituras e debates do dia a dia. (COELHO, 2010, p. 76) 

 

Nomes como Carlos Drummond de Andrade, Antônio Maria, Rubem Braga, 

Nelson Rodrigues, Millôr Fernandes, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Resende, Paulo 
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Francis e muitos outros compunham as redações de periódicos como o Diário Carioca, 

o Correio da Manhã, a Última Hora e o Jornal do Brasil.  

Se reconstituirmos o processo de formação dos grupos de artistas e intelectuais 

no Brasil a partir da década de 1950, veremos que houve um grande florescimento das 

artes no Brasil, e as esperanças no governo de Juscelino Kubitschek traziam ares de um 

otimismo com a experiência democrática. A proficuidade dos suplementos literários no 

Brasil e o fortalecimento e criação de um grande mercado consumidor de cultura 

demonstra a liberdade com que se produzia arte. 

Nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, 

fortaleciam-se as editoras que se voltavam para publicações de discussões sobre a ideia 

de nacionalidade e do papel do povo na construção do Brasil. A Editora Civilização 

Brasileira é um exemplo já explorado sobre o assunto. Esta teve seu ciclo de produção 

mais intenso entre os anos de 1965 a 1968, quando “(...)viveu uma série de conflitos que 

passaram do processo de acolhimento dos intelectuais dispersos tanto pela repressão 

militar pós-1964 quanto pela onda de choque das revisões pelas quais passaram as 

esquerdas em toda a década de 1960.” (CZAJKA, 2014, p. 499) 

O editor Ênio Silveira apropriou-se da imagem de resistência ao regime e 

tornou-a a principal característica identitária da editora. As suas publicações passaram a 

ser facilmente reconhecidas como oposição à ditadura militar. 

 

Em suma, a Civilização Brasileira constituiu-se em uma referência no 

mercado editorial também devido às formas de sua inserção no 

processo de emergência da indústria cultural no Brasil, e essa inserção 

se caracteriza pela visão de um editor ousado que soube investir e 

lidar com o leque de opções de que então dispunha para a edição e 

comercialização das obras. (CZAJKA, 2014, p. 500) 

 

Ênio Silveira permaneceu no Brasil durante toda a ditadura e foi preso durante 

entre o final de 1968 e o início de 1969. Entretanto, muitos escritores tiveram de deixar 

o país em busca de asilo político. A editora permaneceu aberta e fez o possível para 

permitir que a oposição ao regime se manifestasse e serviu “como um grande 

laboratório de novas formas de oposição que se transmutariam por toda a década de 

1970”. 
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A incitação dos debates nas páginas da Revista Civilização Brasileira, 

a publicação de seus títulos inovadores e sua convicta linha editorial 

promoveram uma grande articulação de autores, críticos, poetas, 

cineastas, romancistas, etc. durante a década de 1960. Sua 

participação no cenário cultural e político daquele momento se deu, 

justamente, pelo fato de promover o contato entre diversas tendências 

políticas e ideológicas e, de certa forma, concretizar os propósitos de 

um fórum de debates ecumênico, livre de sectarismos.(CZAJKA, 

2014, p. 505) 

 

 Nesse momento, com o incremento evidente do mercado consumidor de cultura, 

fica claro que as relações e a comunicação entre os produtores culturais e intelectuais 

com o seu público se tornaram mais próximas e efetivas. 

 

Os intelectuais, para concretizarem um projeto coletivo e superarem a 

individualidade inerente ao seu trabalho, tiveram de propor – e muitas 

foram as tentativas – formas de articulação que, por sua vez, 

consolidaram-se no âmbito da cultura no momento em que esta 

adquiria feições industriais e mercadológicas, em meados da década 

de 1960. Ou seja, engajamento, resistência cultural, terrorismo 

cultural, hegemonia cultural de esquerda, entre outras categorias 

correlatas, emergiram no espaço público de debates na medida em que 

foram se tornando visíveis a um público atento a este vocabulário 

ensaiado entre as formações culturais, em especial, as de esquerda. 

(CZAJKA, 2014, p. 499) 

 

Os setores intelectualizados “criadores de produtos ideológico-culturais” como 

escritores, artistas, poetas, filósofos, sábios, pesquisadores, jornalistas e professores, 

assumiram o processo de mediação entre as classes ditas populares e o Estado. Os 

intelectuais eram os porta-vozes do povo. (RIDENTI, 2014, p. 37 e 39) 

A transformação do Estado brasileiro ocorrida em 1968 desencadeou diversas 

mudanças nas perspectivas dos grupos intelectualizados, pois o Ato Institucional Nº5 

trouxe consigo a violência e a repressão generalizadas. 
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3.4 - Campos sombrios 

 

O que costuma ser chamado de “o golpe dentro do golpe”, o Ato Institucional 

Nº5 editado no dia treze de dezembro de 1968 veio para mudar todas as perspectivas de 

liberdade que ainda resistiam ao regime militar.  

Os setores mais à direita dentro das forças armadas brasileiras já vinham 

manifestando-se em atentados de autoria oculta antes de 1968, e, partir de então, 

conseguiram oficializar o terrorismo de Estado, sem qualquer hipocrisia liberal. O 

Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas estaduais foram colocados em 

recesso imediatamente, ao Estado, passou a ser permitido cassar mandatos eletivos, 

suspender direitos políticos dos cidadãos, demitir ou aposentar juízes e outros 

funcionários públicos, suspender o habeas corpus em crimes contra a segurança 

nacional, legislar por decreto, julgar crimes políticos em tribunais militares, instaurar 

rígida censura a todos os meios de comunicação, colocando fim à agitação cultural e 

política do período. (RIDENTI, 2014, p. 25-26) 

Houve uma amplificação do aparato repressivo da ditadura militar e isto fez com 

que os movimentos de massa do período anterior sofressem um grande esgotamento e 

derrotas. Muitas organizações que já vinham realizando ações armadas, intensificaram 

suas ações, como única possível forma de oposição ao regime. Esses grupos foram 

rapidamente desmantelados pelo aparelho repressivo policial-militar do Estado. 

(RIDENTI, 2014, p.25). 

Para enfrentar essa nova forma de agressão do Estado brasileiro, a luta deveria 

ser diferente:  

 

Estes acontecimentos serviram principalmente para modificar os 

conteúdos atribuídos à “Revolução Brasileira”, e alterar as formas de 

luta julgadas necessárias para a sua implementação, provocando uma 

mudança na correlação de forças interna às correntes de esquerda. O 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), defensor do caráter nacional-

democrático (isto é, burguês-antiimperialista) da “Revolução 

Brasileira” e de formas políticas pacíficas para alcançá-la, inicia os 

anos 60 como a principal força da esquerda, mas perde terreno à 

medida em que a década avança, sendo ultrapassado pelas 

organizações da chamada “esquerda revolucionária”, como a Ação 

Libertadora Nacional (ALN), defensora do caráter nacional-popular 

(ou seja, a implantação de reformas capitalistas sob a direção do 

proletariado) dessa Revolução e da luta armada como o seu 

instrumento, ou o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), 
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também defensor da luta armada, mas que atribuía um caráter 

imediatamente socialista à Revolução. (COELHO, 1989, p.160-161) 

 

Entretanto, nem todo grupo engajado tinha aspirações comunistas. Mesmo 

assim, era expressamente necessário manifestar-se em relação ao marxismo, por 

exemplo. Os que estavam a favor de uma revolução como uma ruptura violenta do 

sistema eram chamados de “revolucionários”, já os que afirmavam ser a revolução um 

processo lento de transformação da sociedade eram conhecidos como “reformistas”.  

A ideia de revolução foi massacrada pelo regime e seu recrudescimento. A 

ditadura trouxe consigo a modernização tecnológica do país mas deixou para trás toda 

forma de liberdade e perspectiva de socialização do desenvolvimento. A revolução 

“morreu em sua casca” antes de concretizar qualquer de suas possibilidades. 

(RIDENTI, 2014, p.260)  

Para Barros, a geração que sofreu as consequências do AI-5 dividiu-se em três 

grandes categorias: um grupo partiu para a luta armada e foi viver na clandestinidade; 

outro grupo integrou-se ao novo sistema, já que a classe média preparada 

profissionalmente tinha oportunidades de emprego e de enquadramento; já o terceiro 

grupo, que é o que nos interessa aqui, “foi fundo” na questão da contracultura, ou seja, o 

enfrentamento através da criação de alternativas ao sistema. Eles criaram um universo a 

parte em que fosse possível viver. Alguns, inclusive partiram para viver em 

comunidades rurais, onde tinham suas próprias regras. (BARROS, 2007, p.18) 

A partir de então, diversos movimentos culturais surgiram para tentar dar sentido 

à desordem que reinava. Algumas dessas novas formas de encarar a realidade podem ser 

claramente identificadas com a visão de mundo de Campos de Carvalho. Uma delas é a 

chamada “contracultura”.  

A sua obra começará a ser interpretada com novos olhares, que antes não tinham 

lugar dentro do campo cultural brasileiro. Ele será ressignificado de acordo com as 

novas demandas da arte e da sociedade brasileira.  

 

 

3.5 - Campos de resistência 

 

Para Campos de Carvalho, o homem estava sendo dominado por ilusões de 

consumo, as instituições como família, Igreja e Estado estavam corrompidas e 
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escravizam os indivíduos para mantê-los sobre controle. Sua obra está repleta de 

elementos com os quais podemos associá-lo ao movimento da contracultura. 

A contracultura é um movimento comumente associado a uma “gama de 

malucos norte-americanos” situados no período do pós II Guerra, que resolveram 

“(...)descrever o capitalismo e a tecnocracia norte-americana como ‘Moloch’ –divindade 

fenícia e cartaginesa para quem eram feitos sacrifícios humanos”. Nesse caso, 

representando a “modernidade, a mecanização, a desumanização (dos indivíduos e do 

espaço público), a alienação e o poder”. (BARROS, 2007, p. 10) 

A solução para esses males é uma “cultura marginal” criada em seu próprio 

bojo, que quer transcender a essa realidade opressora, usando para isso o sexo, as 

drogas, o orientalismo, com o objetivo de resgatar nos homens a sua humanidade. 

A euforia consumista gerada no período do pós-guerra seria a marca e a 

principal característica da cultura norte-americana, num período em que as disputas 

ideológicas com a União Soviética faziam dessa cultura sua principal arma de 

“sedução”. A cultura apresentava-se como uma forma sutil de dominar a massa, 

fornecendo-lhe todas as bugigangas brilhantes necessárias à sua submissão ao sistema. 

Não era mais tão necessária a força armada dos exércitos para manter a ordem, pois o 

sistema capitalista “vendia” promessas de segurança e estabilidade, fatores que 

seduziam uma população recentemente afetada pela guerra. Os norte-americanos 

vendiam ao mundo e a si mesmos a ideia de que o seu modo de vida, o seu sistema 

econômico e a sua cultura eram os mais eficazes e estáveis do mundo. Assim, junto com 

essa premissa de conforto, ordem e segurança, vinham as ameaças nucleares que 

ajudavam a manter o sistema. Além disso, a manutenção da imagem da existência de 

inimigos instalou a histeria anticomunista que perseguia intelectuais que discordavam 

do sistema ideológico vigente.  

 

A exaustão causada pela guerra gerou, mundialmente, uma 

instabilidade emocional e material que os lançou na busca de 

segurança através das instituições sociais; do deslumbramento da 

fartura dos anos dourados; do terror ocasionado pela fabricação da 

primeira bomba nuclear e, também, do receio comunista, pois havia 

um clima de histeria, com denúncias e ‘caça às bruxas’ 

(...).(BARROS, 2007, p.19) 
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E foi dentro desse contexto modernizado que surgiu o chamado movimento da 

contracultura nos anos 1960. Foi no seio de uma sociedade modernizada que nasceu o 

movimento contracultural dos anos 60. Ele foi um movimento amplo e diversificado, 

cujo objetivo era rebelar-se contra os valores da sociedade norte-americana. 

 

Com a tecnocracia, o aparelho produtivo da sociedade tende a se 

tornar totalitário a partir do momento que determina, não apenas as 

oscilações, habilidades a atitudes socialmente necessárias, mas 

também as necessidades e aspirações individuais, instituindo, assim, 

novas formas eficazes de controle social, sob a aparente máscara de 

neutralidade, apresentando-se como um fenômeno apolítico, não 

ideológico, que seduz ‘direitas e esquerdas’, enfim, as mais diversas 

tendências da política tradicional.(BARROS, 2007, p.11) 

 

A rebeldia dos jovens associados à contracultura foi justamente contra esse 

“caráter racional, desenvolvido pela tecnocracia – que tornou-as (sic) parecidas com 

‘peças bem ajustadas de uma máquina’”. (BARROS, 2007, p. 11) A ideia era uma 

espécie de “descondicionamento” ao tornar-se uma “peça” que não “encaixa na 

engrenagem”.  

 

Os comportamentos adequados à funcionalidade do sistema são 

padronizados e normatizados através de uma violência implícita que 

promove a vigilância e uma política de exclusão de todos os 

desobedientes, taxados, geralmente, de ‘loucos e criminosos’. O 

sistema aviva, no indivíduo, necessidades para o consumo, para tentar 

distraí-lo de sua verdade existencial: a morte, a falta de sentido, o 

nada. É o que Herbert Marcuse chama de dessublimação repressiva, 

quando se estimulam necessidades através do grande aparato da 

publicidade e da propaganda, sem nunca as satisfazer: nisto consiste a 

dinâmica do capitalismo. (BARROS, 2007, p. 11) 

 

Além dos planos comportamental e cultural, a contracultura ressoou também no 

plano político, assumindo uma postura claramente antibelicista quando questionou a 

participação dos jovens americanos na Guerra do Vietnã. Reivindicam também direitos 

até então negados a minorias como os movimentos negros, homossexual, feminista, 

entre outros que se fizeram ouvir nesse momento. 

A ideia de “jovem” tornou-se muito conveniente ao sistema capitalista já que, 

além de força produtiva da sociedade, também passou a ser o motor dos mercados 
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consumidores de bens. E serão esses mesmos grupos os responsáveis pela contestação 

que emergiu na década de 1960 ao redor do mundo.  

Uma das mais célebres manifestações de descontentamento dessa juventude foi 

o conhecido “Maio de 68 na França”, onde milhares de estudantes saíram às ruas de 

Paris reivindicando mudanças nos padrões conservadores da educação, no 

comportamento e na política.18 

 

Na Europa, o ano de 1968 foi mitificado como sendo o marco da 

tentativa de ruptura com os laços que prendiam a referida geração às 

anteriores. Porém, é importante observar, aqui, que não se pode 

reduzir a um ano, e muito menos a um mês (maio), o montante de 

transformações ocorridas, como se tratasse de uma ruptura brusca. 

Lembremos que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foi se 

desenvolvendo, mediante a conjuntura econômica, social, política e 

cultural vigente, um amplo espectro de práticas sociais e 

transformações que levaram à implosão de um mundo que já não 

correspondia aos novos paradigmas que se impunham. (BARROS, 

2007, p.31) 

 

De fato, as movimentações do “maio francês” não foram as causas das mudanças 

de comportamento de viriam logo em seguida: elas foram um sintoma claro de que as 

antigas estruturas patriarcais, machistas e coloniais não deveriam mais ter espaço em 

um mundo que se modificava a passos largos. Esse processo começado com o desgaste 

produzido pela II Guerra Mundial cristalizou-se em diversas manifestações ao redor do 

mundo, vide a contracultura norte-americana e os processos de descolonização dos 

antigos domínios de nações europeias. 

No Brasil, o fenômeno da contracultura norte-americana veio influenciar 

algumas novas maneiras de se pensar a arte e a política. 

                                                 

18 Sobre o assunto ver: GARCIA, Marco Aurélio; VIEIRA, Maria Alice (orgs.). Rebeldes e 

Contestadores: 68 – Brasil, França e Alemanha. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2008; 

RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira. “‘1968’ e seu significado histórico”. In: RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira. 

Capítulos sobre a História do Século XX. Porto Alegre: UFRGS, 2013, pp. 196- 216. Tese de Doutorado 
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3.6 - Campos tropicais 

 

Um novo grupo de artistas composto por músicos baianos manifestou sua 

inquietação através de outros modos de se fazer música e arte. O nacionalismo 

exacerbado, o discurso militante e o engajamento compulsório fizeram com que esse 

grupo se apresentasse como uma alternativa realmente nova para a arte que se fazia no 

Brasil. 

Além disso apontavam, influenciados pela contracultura norte-americana, para o 

fato de que fazer parte do sistema capitalista tinha consequências tanto no corpo quanto 

na mente dos indivíduos. E não era simplesmente uma questão de dizer que alguns 

mandavam e alguns obedeciam, pois, para eles, tanto o “explorado” quanto o 

“explorador” estavam sujeitos a esse controle. 

Algumas dessas ideias cristalizaram-se no Brasil com o movimento Tropicalista, 

surgido em 1967. Ele trouxe um verdadeiro “sopro de vida” para a arte brasileira, 

renovando-a com novas e revolucionárias referências, num momento em que o país 

passava por momentos de diminuição de liberdades individuais e sociais.   

Eles recusam qualquer comportamento padronizado e “careta” e encarnam a 

rebeldia através de longos cabelos, roupas muito coloridas, inspiradas pelas cores da 

natureza brasileira, além de atitudes inesperadas, esquecendo o “bom-mocismo” 

representado pela antiga e arcaica sociedade brasileira.   

 

O fragmento, o mundo espedaçado e a descontinuidade marcam 

definitivamente a produção cultural e a experiência de vida tanto dos 

integrantes do movimento tropicalista, quanto daqueles que nos anos 

seguintes aprofundam essa tendência (...). 

O tempo torna-se descontínuo, o mundo se desfaz em pedaços 

refletindo-se apenas como ausência ou enquanto coleção de 

fragmentos heterogêneos, onde o eu também se desagrega. O 

surgimento da técnica revela-se resultado da negação da imagem do 

mundo. (HOLLANDA, 2004, p. 64-66) 

 

O mundo perde, assim, a referência fixa. Nada mais é sagrado e não pode ser 

desconstruído. “No mundo alegórico, o universo concreto aparece então desvalorizado: 

seus elementos valem uns pelos outros, nada merece uma fisionomia fixa.” A realidade 

passa a gerar desconfiança, já que tão absurda e violenta. A alegoria critica o mundo, na 
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medida em que este não parece mais com qualquer coisa que se possa acreditar. 

(HOLLANDA, 2004, p.67)  

O Tropicalismo, foi visto de forma um tanto quanto negativa tanto por parte da 

esquerda engajada e militante, que o considerava alienado, burguês, associado à cultura 

norte-americana; e também pelos setores de direita conservadora, representado pelo 

próprio Estado militar, que o considerava perigoso para a sociedade, pois desagregador 

de famílias.  

Este movimento recebeu este nome de um artigo escrito por Nelson Motta 

chamado “Cruzada Tropicalista” , publicado no jornal carioca Última Hora, no dia 5 de 

fevereiro de 1968. Nele, o jornalista define as intenções do grupo: 

 

Assumir completamente tudo que a vida dos trópicos pode dar, sem 

preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafonice e mau gosto, 

apenas vivendo a tropicalidade e o novo universo que ela encerra, 

ainda desconhecido.(COELHO, 2010, p.119) 

 

Nesse caso, assumir “tudo o que a vida nos trópicos pode oferecer” é assumir 

também o senso comum, os chavões, os provérbios e até as cantadas. Tudo isso era 

matéria prima para a construção de uma arte genuinamente brasileiras. 

O advento do termo “Tropicalismo” passou a ser amplamente discutido dentro 

da imprensa em geral. Usado de modo e definir um amplo movimento de renovação de 

diversos espaços da produção cultural, o termo passou a rotular diversas formas de 

expressão que, às vezes, nem se relacionavam: “Chacrinha, Décio Pignatari, Aracy de 

Almeida, Nara Leão, Grande Otelo, Rubens Gerchman, Vicente Celestino ou José 

Agrippino de Paula poderiam ser vistos lado a lado em matérias e definições sobre o 

movimento, ainda em 1968.” (COELHO, 2010, p.114)  

O termo foi usado de diferentes formas para demarcar as mudanças marcantes 

no campo cultural brasileiro e que talvez não se enquadrassem em nada do que se 

conhecia.  

 

 A expansão e a permanência do uso do termo ‘tropicalismo’ – que se 

inicia de forma jocosa e hoje está sendo debatido nas academias – 

demonstram que não foram apenas as iniciativas de Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, José Carlos Capinam, Rogério Duprat ou Torquato Neto 

que deram início a esse processo de renovação cultural. A 

incorporação de trabalhos realizados em diferentes áreas na fundação 
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de um ‘cânone tropicalista’ indica que, anos antes, a busca por uma 

arte ao mesmo tempo radical e popular já florescia. (COELHO, 2010, 

p. 114) 

 

 

Deve-se, contudo, destacar a diferenciação entre a chamada Tropicália, 

movimento artístico mais amplo, cujo nome vem de uma instalação de arte de Hélio 

Oiticica e o Tropicalismo musical representado pelo grupo de músicos baianos Gilberto 

Gil, Caetano Veloso, além de Rogério Duprat, Torquato Neto e Os Mutantes. O 

segundo é um momento do primeiro.  

 

Outros pontos a serem ressaltados para diferenciar os dois fenômenos 

tão facilmente confundidos na historiografia sobre o tema são seus 

marcos históricos e as respectivas práticas e formações intelectuais de 

seus participantes. Mesmo cercados e legitimados por diversos 

pensadores da época, os músicos tropicalistas não tiveram 

participação ativa nos círculos e nos debates intelectuais ‘formadores’ 

da década de 1950 e da primeira metade da década de 1960. (...) Uma 

vez incorporados, sua visão diferenciada das questões em jogo levou-

os a dar um passo além na ‘linha evolutiva’ da música popular. 

(COELHO, 2010,p.124) 

 

 

Ou seja, o movimento da Tropicália teve efeitos de longo prazo através de 

discussões sobre a vida intelectual do país por mais de uma década antes do 

Tropicalismo assumir tal protagonismo, pois enquanto o Tropicalismo musical era um 

fenômeno nascido e gestado no final da década de 1960, a Tropicália nasceu em 

reuniões e círculos acadêmicos que debatiam a modernidade cultural brasileira e sobre o 

papel que os intelectuais deveriam desempenhar nesse processo. 

 

 Enquanto Caetano, Gil, Torquato e Capinam estavam apresentando 

suas armas no Brasil pós-golpe militar, intelectuais como Hélio 

Oiticica, Glauber Rocha, Rogério Duarte, Lygia Clark, José Celso 

Martinez Corrêa e os poetas concretos encontravam-se, em 1967, há 

quase dez anos ininterruptos no centro desses debates intelectuais – 

ora atacando, ora sendo atacados. (COELHO, 2010, p.125) 

 

Evidenciar essas diferenças ajuda a entender porque um só foi possível por causa 

do outro, assim “(...)é um elemento pertinente na diferenciação entre um momento 
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(Tropicalismo) e um movimento (Tropicália)”, pois foram os usos que se fizeram do 

radicalismo estético da Tropicália que permitiram ao Tropicalismo as suas inovações. 

(COELHO, 2010, p.127) 

Assim, o Tropicalismo aparece, em geral, como o protagonista desse movimento 

que foi tão mais amplo e do qual era “devedor”.  

 

 (...)um [o Tropicalismo] era um modismo lançado de forma anedótica 

pela imprensa (...) para designar uma espécie de ‘bananização elétrica’ 

musical instaurada a partir das experiências e de produções musicais 

radicais e bem-sucedidas feitas durante dois anos pelo ‘grupo baiano’ 

e seus parceiros (Duprat, Mutantes, Capinam, Nara etc.); o outro [a 

Tropicália] era uma atitude intelectual e artística radical 

comprometida com a busca de um processo cultural brasileiro 

autônomo e moderno, com a conceituação de uma inovação estética e 

a criação de novos parâmetros definitivos de arte e de sociedade. 

(COELHO, 2010, p.132) 

 

O Tropicalismo musical ficou marcado, dessa forma, pelo uso das cores 

berrantes, da apropriação de um imaginário estereotipado acerca do que era um país 

tropical como coqueiros, araras e batucadas. Frederico Coelho aponta a maior 

profundidade intelectual da Tropicália, na medida em que estabelece novos conceitos 

sobre arte e comportamento, sem, no entanto, tirar o mérito da produção musical do 

Tropicalismo. Destaca, contudo, a tendência à sobreposição do primeiro pelo segundo. 

 

A tropicália vai além dos marcos temporais oficiais do tropicalismo 

musical (outubro de 1967 a dezembro de 1968); vai além dos seus 

participantes (músicos baianos e paulistas, além de Nara Leão, Jorge 

Bem, Capinam e Torquato Neto); e vai além das suas intenções 

(regenerar o tecido cultural brasileiro, criticar o populismo 

nacionalista, retomar a linha evolutiva da música popular, integrar a 

música brasileira no mercado pop etc.). Surgindo por outros caminhos 

– que também passaram pela música popular –, a tropicália chega em 

1967 como um momento de radicalização cultural que definiu o que 

viria a ser feito depois pela marginália. Nesse sentido, o tropicalismo 

musical, apesar de ter um papel importante, não desemboca 

necessariamente na marginália; a tropicália, sim. (COELHO, 2010, 

p.117-8) 

 

Para o Tropicalismo musical, o artista não precisava, necessariamente, associar 

sua obra a uma cultura nacional ou a um povo. Ele agora estava livre para inserir 
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elementos estrangeiros dentro do campo cultural brasileiro, livrando-se do terror da 

esquerda de ver seu país influenciado pela cultura norte-americana.  

O movimento legitimou-se enquanto movimento cultural mais amplo, e gerou 

novos espaços e práticas que passaram a apresentar novos questionamentos acerca da 

arte e da situação do país. “Mais do que um movimento musical, o tropicalismo 

representou um novo elemento em um espaço de ação que já estava ficando imobilizado 

pela díade engajados/alienados.” (COELHO, 2010, p.112) 

Eles atribuirão ao “novo” o caráter de uma arte popular e consumível, escapando 

das discussões estéticas restritas a grupos de intelectuais sem relação com “as massas” 

populares. Mas “(...) não mais o popular ligado às ‘massas revolucionárias’, mas à nova 

indústria cultural – paradas de sucesso, capas de revista coloridas, programas de 

televisão, (...) pastiche, design industrial, usos do kitsch e experimentação.” (COELHO, 

2010, p.113) 

Num momento em que discutir o que era a “música popular brasileira”, o 

Tropicalismo trouxe inegáveis inovações que reivindicaram uma realidade brasileira, 

subdesenvolvida e latino-americana que fosse inovadora, aberta e universal, quebrando 

as relações de poder estabelecidas pelas elites intelectuais, patrulhas do “bom gosto”. 

Sua intenção era romper com a conformidade da classe média a padrões 

comportamentais que estivessem ligados a um passado arcaico e patriarcal, baseados 

nas tradições engessantes do passado.  

 

O colonizado deglutindo o colonizador”, assumindo todos os pecados 

dos que nascem abaixo dos trópicos, inclusive a antropofagia, ato 

ritual de nossos ancestrais indígenas. Este foi o mote pelo qual, 

através do conceito oswaldiano de antropofagia cultural, o Movimento 

Tropicalista enfatizava a coragem de assumir o que se era: um país 

subdesenvolvido e exótico, que continha, em seu interior, uma marca 

de ecletismo cultural, originada por sua multirracialidade: negros, 

índios, portugueses, italianos, sul-americanos e norte-americanos. 

(BARROS, 2007, p. 39) 

 

Contrariando intelectuais de esquerda, associados a vertentes nacionalistas, os 

tropicalistas valiam-se de muitas referências culturais estrangeiras para, assim, “digeri-

la” e transformá-la em algo totalmente novo: uma nova arte brasileira. 
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O termo deglutição seria a maneira encontrada parar trabalhar 

influências colocadas como opostas: o rural versus o urbano, o 

industrial versus o artesanal, o irracional versus o racional, o país 

subdesenvolvido, mas industrializado, ao mesmo tempo. O resultado 

dessa deglutição seriam novas formas culturais, aparentemente 

antagônicas, consistindo numa construção mais próxima de elementos 

nacionais do que dos ditames instituídos pelas academias. (BARROS, 

2007, p.41) 

 

Há uma constante associação dos tropicalistas com os modernistas da década 

1920 (cujos principais representantes eram Oswald e Mário de Andrade), que 

propunham uma “antropofagia” de tudo que não fosse nosso para ser transformado, 

digerido. Essas similaridades também podem ser encontradas no uso da ironia, do 

deboche, a desconstrução de conceitos e preconceitos sociais, além da subversão da 

ordem. 

Atacar tudo o que era sério associa as duas correntes ao prová-las libertárias e 

carnavalizadas, quando resolvem subverter o “normal”. A realidade precisava ser 

libertada dos olhos do realismo. O humor e a ironia serviam, assim, como forma de 

guerrilha ideológica que atacava a todos: militares e militantes de esquerda. Tanto 

atacavam os militares que tornaram-se alvo de prisões “sem motivos concretos” apenas 

por caricaturar o Brasil e suas estruturas doentes.  

Ao espectador do Tropicalismo eram necessárias ferramentas intelectuais que 

possibilitavam a compreensão de “seus signos, mais ou menos ocultos, presentes tanto 

nas letras das músicas, como nas capas dos discos.” (BARROS, 2007, p. 43) Não era 

uma arte didática como propunha a esquerda tradicional. 

E, depois de o movimento ter sido tratado de forma estereotipada pela imprensa, 

até jocosa em certos momentos, com a associação do grupo a uma certa 

“carnavalização”, eles partem para uma proposta mais agressiva de ruptura: passam a 

inserir representações e temáticas ligadas à violência cotidiana. Essa guinada 

estabelecerá relações com o grupo “marginália”, que será abordado mais adiante. 

Esses elementos já podiam ser identificados nas obras e proposta de Hélio 

Oiticica, precursor e principal mentor do movimento. Para Frederico Coelho, “Oiticica 

não demonstrava nenhum ponto de contato com a carnavalização e a comercialização 

estratégica levada a cabo pelos músicos (...).” (COELHO,2010, p. 123) Além do fato de 

que Oiticica mantinha uma postura independente onde 
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corrobora, em última instância, a existência de um processo criativo 

transformador e ao mesmo tempo crítico da realidade popular 

brasileira, indicando uma ruptura com o engajamento cultural para 

além das experiências oriundas do tropicalismo musical de 1967-

1968. (COELHO, 2010, p.125) 

 

A Tropicália de Oiticica ampliava as noções de cultura popular ao inserir no 

imaginário da arte feita pela e para a classe média elementos como marginalidade, 

banditismo social, favelas e violência. Esse imaginário foi adotado pelos Tropicalistas 

musicais como tema de suas canções. A ideia era romper com os padrões de bom 

comportamento da classe média e injetar certa dose de violência na música brasileira.  

 

Dos tropicalistas sucedem-se declarações apontando para a retomada 

de uma visão crítica da cultura e da realidade brasileiras e, ainda nessa 

época, uma verve humorística forte em relação aos seus críticos. Esse 

humor (...) ERA ácido ou debochado demais para o gosto da classe 

média brasileira (...).(COELHO, 2010,p.161) 

 

A ditadura militar era, para a maioria dos artistas associados ao Tropicalismo, um 

inimigo recorrente. Entretanto, o grupo despertava as inimizades também dentro de 

grupos tradicionais de esquerda, pois suas posições políticas eram um misto de 

contracultura, anarquia e deboche. Essa “falta de seriedade” em suas posições causavam 

incômodo na esquerda, mas ainda assim, tinham a simpatia do grupo Tropicalista, dada 

a situação política do país.  

 Para a esquerda, os músicos tropicalistas traíam os princípios políticos que 

deveriam ser assumidos pelos artistas comprometidos em atacar a ditadura militar, além 

de que a música popular e intelectualizada deveria adotar uma seriedade não encontrada 

no “desbunde” tropicalista.  

A questão vai além, pois ao se tornarem bem sucedidos dentro do campo 

musical, os músicos Tropicalistas “concorriam” pela atenção e gosto do público 

consumidor de cultura associada ao combate à ditadura. 

Outro alvo do ataque dos engajados de esquerda era o movimento da Jovem 

Guarda, no qual jovens brancos de classe média baixa e até proletários, faziam versões 

de rock internacionais. Seus principais representantes eram Roberto e Erasmo Carlos. 
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Ambos foram muito bem sucedidos na disputa pelo campo musical. Eram acusados de 

alienação e de submissão à cultura norte-americana. Entretanto: 

  

Se a canção de protesto via na jovem guarda um exemplo de alienação 

política e de música ruim, não devemos achar que é apenas por uma 

fidelidade com os princípios morais e estéticos. É a ascensão 

fulminante do programa de Roberto e Erasmo Carlos, suas vendagens 

de discos e seu sucesso popular que estimulam a interiorização da 

prática política (o engajamento) na formulação da crítica sobre a 

representação estética do gênero jovem guarda. Isso quer dizer que o 

programa e os estilos musicais são passíveis de serem acusados de 

‘alienados’ porque ameaçam o ofício do músico engajado (que precisa 

do ambiente político para criar o sentido de sua obra e do consumidor 

engajado para aprová-la). (COELHO, 2010, p.84) 

 

Analisar as questões de disputa do campo cultural sob o ponto de vista das 

disputas econômicas é um valioso mecanismo para perceber como se organizavam as 

lutas por hegemonia cultural. Seria ingênuo pensarmos que a ideologia era o único 

debate em questão. Através de acusações de cunho estético, estabeleciam-se contendas 

que iam além da questão simbólica. Com acusações como “brega” e “cafona”, havia um 

evidente “esnobismo” por parte de alguns grupos da Música Popular Brasileira, que, 

muitas vezes representados por indivíduos das classes médias altas urbanas, 

autoproclamavam-se como esteticamente refinados. 

Assim, termos como “engajamento”, “jovem guarda” e “tropicalismo” assumiam 

a função de demarcação de espaços dentro de um campo que abria novas possibilidades 

discursivas. Era também uma briga por lugares de atuação.  

Aqui, a “vanguarda” da produção musical brasileira era uma “trincheira” onde se 

davam as disputas mais acirradas dentro do campo. Os que faziam parte de um 

movimento, não faziam parte do outro.   

Este foi um momento extremamente profícuo para a produção musical, pois as 

gravadoras se estruturaram, as redes de televisão consolidaram e abriram espaços para 

programas de cunho musical, rádio e revistas alimentavam a adoração aos ídolos que 

mais convinham a cada um; o mercado de bens culturais nunca havia sido tão amplo, e 

não havia nada mais previsível do que as disputas pelo seu domínio. 

E faziam parte dessas disputas as acusações da parte dos grupos 

intelectualizados do Brasil, de se estar fazendo música sem qualidade artística ou fazer 



104 

 

pastiche dos norte-americanos. As patrulhas do bom gosto estavam atentas e faziam a 

sua parte. 

Claramente foram instauradas novas bases de ação para o artista brasileiro: 

“independentes, propositivas, inovadoras, arriscadas e belicistas”. Mesmo assim, esses 

artistas foram acusados de serem colonizados por influências norte-americanas. 

(COELHO, 2010, p.162) 

A arte estava se modificando e com ela, o próprio conceito de arte precisava de 

uma reformulação.  

 

 A excessiva centralização de uma ampla produção ancorada na 

didática revolucionária para as ‘massas’ levou a situação cultural 

brasileira a um inevitável enfrentamento e à ruptura dos nossos 

padrões de se ‘fazer arte’. (...) se fora da arte política não havia arte 

popular, era hora de mudar as noções de arte, de política e de popular. 

(COELHO, 2010, p.85) 

 

 Os tropicalistas assumiram a posição de enfrentamento dessa patrulha e 

instaurou definitivamente uma atitude totalmente nova e calcada em posturas vistas por 

muitos como “desbundada” e “marginal”. “Desbundado (...) deriva da circulação do 

modelo hippie na cultura jovem dos grandes centros urbanos, sendo relacionado ao 

consumo de drogas, à crença mística orientalista e ao ideal do ‘pé na estrada’.” 

(COELHO, 2010, p. 217) 

A partir do AI-5, o regime tornou inevitável a catarse dentro do campo cultural 

brasileiro. Se nos primeiros anos da década de 1960 havia projetos comuns e disputas 

intelectuais saudáveis, agora os artistas fecharam-se em duas grandes frentes, pois 

“(...)diferentemente do dilema ideológico engajamento versus alienação, seus trabalhos 

traziam uma carga mais intensa de insatisfação mútua (...), já que agora a violência e 

ruptura brusca se faziam necessárias”. (COELHO, 2010, p. 165) Tomar uma posição era 

necessariamente escolher entre a violência simbólica de um movimento cultural, ou a 

violência prática da luta armada. Ambos, e cada um à sua maneira, pretendiam romper 

com as estruturas que aprisionavam as liberdades do povo.  

 E entre os dois modelos havia enfrentamentos também, já que os tropicalistas 

não pouparam oportunidades de provocar a esquerda. E aos jovens engajados que 

vislumbravam a luta armada era impossível aceitar que a música brasileira estivesse 

tomada por guitarras elétricas.  
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Não se contentando apenas em serem populares, os músicos 

tropicalistas passaram a assumir a violência como prática e 

representação da sua produção cultural. Essa atitude se tornava um 

imperativo para quem, como eles, desejava continuar em busca do 

‘novo’ na cultura brasileira. Foram esses os limites que conduziram 

uma parte dos produtores culturais à ideia de assumir uma situação à 

margem do dualismo burguesia/esquerda. (COELHO, 2010, p.169) 

 

A esquerda tradicional brasileira já vinha estabelecendo relações entre o campo 

cultural e o campo político, com toda a doutrinação de artistas e escritores ditos 

“engajados”. O tropicalismo tratou de construir uma alternativa para essa relação, o que 

causou uma disputa ideológica dentro do campo. Ambos tinham intenções parecidas e 

disputavam as preferências do público.  

Em setembro de 1968 o Festival Internacional da Canção proporcionou um dos 

mais famosos confrontos entre os grupos tradicionais de esquerda e os tropicalistas: 

Caetano Veloso tenta cantar “É Proibido Proibir” e é impiedosamente vaiado por grupos 

militantes presentes na plateia. Não contente, faz um discurso onde compara os tais 

militantes a grupos fascistas. Acusa-os de serem ultrapassados e que politicamente 

manifestavam-se de forma perigosa, já que intolerantes com a diferença de pensamento. 

Também em 1968, a música “Sabiá”, de Chico Buarque e Tom Jobim,  foi 

apresentada no Maracanãzinho durante o III Festival Internacional da Canção e 

sonoramente vaiada pela plateia, que esperava ver vencedora a canção “Pra não dizer 

que não falei das flores”, de Geraldo Vandré.  

Nesse momento, a música popular brasileira dos universitários era onipresente 

nos grandes festivas, e essa música necessariamente tinha de ser muito séria e engajada. 

Os grupos de esquerda tradicional também questionavam os artistas ditos “alienados” 

como o grupo conhecido como Jovem Guarda: estes eram acusados de abordar temas 

que fugiam da realidade brasileira, bem como de utilizar para isso formas artísticas 

“importadas” (o rock) que incomodavam sobremaneira os esquerdistas. Os tropicalistas 

ao menos usavam as temáticas relacionadas à realidade brasileira em suas canções, 

apesar de utilizar-se de influências estrangeiras na forma.   

Essa esquerda associava o atraso brasileiro à sua associação com o imperialismo 

norte-americano ao modelo de latifúndio que definia as estruturas agrárias no Brasil. 

Por isso, seria sua função trabalhar para que se rompessem esses elos de dominação 
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para que se modernizassem as estruturas no país. Viam os tropicalistas como “agentes 

infiltrados” do inimigo, que tinham a intenção de perpetuar a dominação cultural. 

 

A visão tropicalista da realidade brasileira mostra uma sociedade bem 

mais complexa do que a ênfase da esquerda no atraso fazia supor. Nas 

canções tropicalistas o Brasil aparece como uma sociedade marcada 

pela combinação do arcaico e do moderno. “Tropicália”, de Caetano 

Veloso a canção símbolo deste movimento cultural, aponta os 

diferentes níveis em que se dá esta combinação que percorre toda a 

Tropicália (a sociedade brasileira): Brasília (“o monumento no 

planalto central do país”) é o ponto de referência da canção e o polo 

aglutinador dos diferentes aspectos da sociedade brasileira: a 

modernidade dos aviões e caminhões e o atraso dos chapadões. Na 

Tropicália, o poder central age de acordo com os princípios da 

racionalidade moderna, “organizando o movimento”; ao mesmo 

tempo em que não dispensa as formas não-racionais e não 

institucionais da vida social, colocando-as a seu favor ao “orientar o 

carnaval”, impedindo, assim, o auto-desenvolvimento popular: o país 

da bossa (nova) é o país da palhoça.(COELHO, 1989, p. 3-4)  

 

No Tropicalismo, os elementos estrangeiros são também parte da formação 

cultural brasileira, e é impossível fugir disso, já que essas influências foram 

incorporadas desde a “fundação do Brasil”.  

A ideia era construir uma visão diferente, alternativa para revolucionar os 

padrões de comportamento e política brasileiros. Tanto eles quanto a esquerda 

tradicional viam a necessidade de a arte ser responsável por transformações radicais da 

sociedade, mas discordavam, contudo, de como essas transformações deveriam se dar. 

Os tropicalistas queriam ampliar o conceito de “revolução” para níveis nos quais 

a esquerda tradicional talvez nem pensasse em mudar: o comportamento, as atitudes, as 

liberdades individuais. 

Para Ridenti, o tropicalismo e o nacional-popular, apesar de serem movimentos 

diferenciados e adversários, são “primos-irmãos a brigar em família, no movimento de 

uma revolução brasileira concebida e abortada nos anos 1960”, num momento em que a 

questão da identidade brasileira e da superação do desenvolvimento eram prementes 

para a intelectualidade brasileira. E ambos são frutos de um radicalismo de classe média 

que chegaram “aos limites da ruptura com a ordem.” (RIDENTI, 2014, p.270) 

As discussões políticas por parte dos tropicalistas envolviam também um 

rompimento brusco com as estruturas do Brasil arcaico e atrasado, a questão era o modo 

como esse rompimento deveria se dar. 
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O problema do tropicalismo não é saber se a revolução brasileira deve 

ser socialista-proletária, nacional-popular ou burguesa. Sua descrença 

é exatamente em relação à idéia de tomada de poder, a noção de 

revolução marxista-leninista que já estava dando provas, na prática, de 

um autoritarismo e de uma burocratização nada atraentes. 

(HOLLANDA, 2004, p. 70). 

 

Os tropicalistas não esperavam que o futuro fosse redentor – “Eles só falam no 

dia de amanhã/ só vivem o que dizem / o dia de amanhã” (HOLLANDA, 2004, p. 70) –, 

querem revolucionar o corpo e o comportamento, rompendo com a seriedade do tempo 

em que vivem. O aqui e o agora são o que importa. E serão vistos como perigosos pelo 

regime militar justamente por terem uma atitude tão debochada.  

Nos anos que se seguem, a esquerda ortodoxa, a modernidade e os rumos do país 

serão questionados de maneira mais radical e o Tropicalismo vai ampliar suas atitudes 

de rebeldia comportamental de forma mais contundente.  

 

Na opção tropicalista o foco da preocupação política foi deslocado da 

área da Revolução Social para o eixo da rebeldia, da intervenção 

localizada, da política concebida enquanto problemática cotidiana, 

ligada à vida, ao corpo, ao desejo, à cultura em sentido amplo. 

(HOLLANDA & GONÇALVES, 1984, p. 66) 

 

Os tropicalistas compartilhavam muitos elementos com o pensamento de 

esquerda, mas construiu suas próprias visões de como o mundo deveria ser mudado e 

até questionando a esquerda a partir dela mesma. Ambas estavam associadas a ideia de 

que a sociedade brasileira precisava ser modernizada e até reconheciam a modernização 

(em termos) proporcionada pelo regime militar, mas questionavam a forma como se 

mantinham estruturas arcaicas dentro da nossa sociedade. Percebiam, inclusive, como a 

manutenção dessas estruturas antiquadas serviam para legitimar o regime, na medida em 

que mantinham o povo disciplinado. Aqui, disciplinar o corpo era disciplinar a mente, e 

para os tropicalistas a ideia era justamente a de libertar os corpos para ver livre a mente.  

Em vários lugares pelo mundo dava-se uma discussão que foi também 

incorporada pelo Tropicalismo: foi a separação entre “Revolução Social”, que pretendia 

mudar os governos e suas formas de atuação autoritárias, e “Revolução de 

Comportamentos Individuais”, que pretendia alterar as relações que os indivíduos 
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tinham com seus próprios corpos e de como a sociedade intervinha em suas liberdades 

individuais. O “Maio de 68 na França” foi um dos principais palcos dessa discussão. 

“Faça amor não faça a guerra” era um graffiti recorrente nos muros de Paris, e ele nos 

dá uma boa ideia de quais eram as propostas desse movimento: antes de mudar o 

mundo, tinham de mudar a si mesmos, seus corpos, sua liberdade; ninguém deveria 

interferir nos direitos individuais dos cidadãos de dispor sobre seus próprios corpos, 

nem o Estado, nem a família, nem os vizinhos.  

O Tropicalismo foi o único grupo/movimento que incorporou neste momento 

essas discussões na pauta política do Brasil. Separar o social e o individual era uma de 

suas pautas e canções como “É Proibido Proibir” (graffiti de maio de 68) é um exemplo 

do aspecto libertário a que se propunham. 

A família era uma das instituições sociais “repressivas” mais questionadas pelos 

tropicalistas: a canção “Mamãe Coragem” de Caetano Veloso e Torquato Neto mostra a 

mãe em seu papel tradicional de sofredora vivendo dentro de estruturas ultrapassadas, e 

seu filho rompendo com essa realidade e partindo em direção a um mundo que ele 

mesmo irá construir, na cidade que plantou pra si: 

 

Mamãe, mamãe, não chore 

Eu nunca mais vou voltar por aí 

Mamãe, mamãe, não chore 

A vida é assim mesmo 

Eu quero mesmo é isto aqui 

Mamãe, mamãe, não chore 

Pegue uns panos pra lavar 

Leia um romance 

Veja as contas do mercado 

Pague as prestações 

Ser mãe 

É desdobrar fibra por fibra 

Os corações dos filhos 

Seja feliz  

Seja feliz 

Mamãe, mamãe, não chore 

Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz 

(...) 

Eu por aqui vou indo muito bem 

De vez em quando brinco Carnaval 

E vou vivendo assim: felicidade 

Na cidade que eu plantei pra mim 

E que não tem mais fim. (1968) 
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O movimento musical conseguiu captar elementos dentro da sociedade brasileira 

em que convivem o passado e um futuro ainda em construção. O Brasil não construirá 

seu futuro sem reconhecer essas estruturas, pois ao 

 

(...)tropicalismo pode ser atribuída sua capacidade de lançar pistas 

para a compreensão de outros momentos históricos. O tropicalismo 

apreendeu uma dimensão fundamental da sociedade brasileira, a da 

combinação entre o arcaico e o moderno, retomando, assim, um 

caminho aberto pelos modernistas da década de 20(Mário de Andrade 

e Oswald de Andrade, principalmente). (COELHO, 1989, p. 7) 

 

O legado do Tropicalismo deve ser reconhecido além de suas consequências 

imediatas, pois desencadeou movimentos de grande importância para a história da 

cultura brasileira da década de 1970. Grupos como a marginalia e o advento da 

chamada imprensa alternativa nascem do caldo que se produziu dentro do movimento 

tropicalista. 

O Tropicalismo e Campos de Carvalho têm diversos pontos em comum, mas 

destaco principalmente a maneira bem humorada e iconoclasta de lidar com o 

autoritarismo e com as instituições tradicionais da sociedade. Ambos rompem com o 

tom sério dos comentários “politizados” e destroem as estruturas através da ironia 

rasgada.  

 

  

3.7 - Campos à margem 

 

O fato de que as classes médias brasileiras não se viam representadas pelas 

formas de protesto de esquerda tradicional fez com que buscassem alternativas em que 

suas demandas pudessem se ver refletidas. Nesse caso, encontraram expressão na 

contracultura norte-americana, que foi tardiamente adotada aqui, e que se restringiu à 

crítica comportamental e cultural, fugindo das suas manifestações de cunho mais 

político.   

Tendo influenciado o movimento tropicalista, a contracultura resistiu a ele e 

perdurou dentro da sociedade brasileira. Nos anos finais da década de 1960 e nos 

iniciais da década de 1970, foram realizadas diversas experiências chamadas 

“contraculturais”, que não estavam vinculadas nem a universidades, nem a nenhuma 
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instituição, fosse ela oficial ou comercial. Elas estavam à “margem” das estruturas e não 

dependiam delas.   

Dada a crise de credibilidade das instituições, dentre elas a grande imprensa 

brasileira, a contestação desses grupos dar-se-á através dos usos dessa imprensa que não 

estava vinculada a nada.  

Estar à margem era não fazer parte das instituições, do mercado, de uma 

sociedade decadente que legitimava um regime opressor e violento. Num momento em 

que o “centro” era todo o aparato social/repressivo do governo, estar fora dele era 

positivo e aceitável.  

Assim, recusavam as formas mais “sérias” de conhecimento e isso passa a 

representar “um traço importante e crítico de uma experiência de descrença em relação 

à universidade e ao rigor das linguagens técnicas, científicas e intelectuais”. Esse fator 

integra uma forma de crítica mais ampla à noção de progresso, e não é apenas uma 

forma preguiçosa ou ingênua de representação do mundo. (HOLLANDA, 2004, p.111-

112) 

Eles não viviam de acordo com as regras impostas pela sociedade repressora, 

eles eram donos de seus corpos, faziam suas próprias escolhas, e nisso são 

assemelhados ao Tropicalismo que o precedeu: 

 

 (...) A marginalidade é tomada não como saída alternativa, mas sim 

como ameaça ao sistema, como possibilidade de agressão e 

transgressão. A contestação é assumida conscientemente. O uso de 

tóxicos, a bissexualidade, o comportamento exótico são vividos e 

sentidos como gestos perigosos, ilegais e portanto, assumidos como 

contestação de caráter político. (CESAR, 1993, p.123). 

 

Eles buscavam ampliar seu conceito de política ao incluir as discussões sobre 

corpo, sexualidade e comportamento, na busca por uma existência mais “autêntica”. As 

explicações marxistas sobre revolução socialista já não faziam sentido nessa revolução 

em que o indivíduo era importante. Preocupavam-se com o “aqui e o agora”, na 

premissa de que homens livres constroem sua própria realidade e onde o fazer política 

liberta e não aprisiona.  
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(...) O projeto revolucionário tradicional, marxista, político, era uma 

coisa toda da cabeça. Você continuava vivendo exatamente como 

antes, fazia as mesmas coisas, só que você queria fazer a revolução, e 

mudar a sociedade. E nessa visão, quando são juntos o marxismo e a 

psicanálise, você tem uma compreensão mais ampla, porque não é só 

mudar a sociedade, é mudar a si próprio também. E isso vai conduzir 

àquela modificação radical, pois você vai chegar à conclusão que pode 

fazer uma transformação radical em si próprio, não no futuro, não 

depois de uma análise ou de uma revolução, mas aqui e agora, isto é o 

que se chamou de desbunde. (MACIEL,1982, p.40). 

 

Já o termo “marginal” é usado pelos seus comentaristas com certo temor e 

hesitação: é mais confortável o uso “dito marginal” ou “chamado marginal” já que um 

termo mais assertivo parece causar-lhes um certo desconforto. Justificam a postura 

“marginal” como sendo uma alternativa aos meios de produção de cultura e mercado, e 

não pelos seus aspectos artísticos e literários. (HOLLANDA, 2004, p.110)  

Para esse grupo a marginalidade não é, inclusive, uma questão literária, mas é 

vivida diariamente através de suas escolhas cotidianas. A imposição do social ao 

indivíduo faz com que se sinta sufocado dentro da sociedade. “Ser um artista marginal é 

fazer parte orgânica de uma cultura que se impõe como ferramenta de reflexão e 

criação, de ação individual e resultado coletivo.” (COELHO, 2010, p.12) 

Assumir-se como marginal trazia também um certo status ao artista, colocando-

o, ironicamente, dentro de um sistema que se propunham a criticar.  

 

A automarginalização por parte do artista está se tornado mais do que 

uma categoria estética ou ideológica romântica, configurando-se 

enquanto um programa de ação definido. Além disso, ela aparecia 

como uma forma de intervenção cultural ao mesmo tempo individual e 

coletiva que, após a experiência provocativa dos últimos meses do 

tropicalismo musical, do cinema e das artes plásticas, tornava-se um 

polo de confluência para tais iniciativas. (...)parecia que assumir uma 

condição marginal naquele momento (...) era tão estimulante quanto 

se assumir “bossa nova” em 1959, “engajado” em 1964 ou 

“tropicalista’’ no começo de 1968. (...)para os participantes em geral a 

ruptura com o “estabelecido” trazia certo status de radicalismo e 

frescor ante seus pares e a sociedade em geral (...).”(COELHO, 2010, 

p.172) 

 

Essa normatização da transgressão fez com que muitos artistas buscassem a 

categoria de “marginal”, talvez com a intenção de fazer parte de um campo onde esse 

rótulo fosse aceito e bastante desejável. Inicialmente vistos como transgressores das 
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regras, logo passaram a integrar um grupo que, apesar de não possuir um protocolo 

muito definido de ação, via-se como “marginal”.  Afinal, o “marginal” deve declarar-se 

assim? 

 

Muitas vezes a ideia de marginalidade por parte do artista decorre de 

um isolamento estético estratégico, na qual ele não participa 

ativamente do mainstream de sua área, mas não perde de vista um 

diálogo produtivo, mesmo que distante, com seus pares e seus 

trabalhos. Aqui a ideia de vanguarda surge como uma das melhores 

representações históricas dessa situação, na medida em que o 

sentimento de “estar à frente” de seu tempo e de seus pares é levado a 

cabo por artistas que estão, necessariamente, na contramão de uma 

situação de “normalidade”. (COELHO, 2010,p.198) 

 

A palavra “vanguarda” vem do vocabulário militar e representa a parte da tropa 

que toma a dianteira em um campo de batalha. Consequentemente, são os primeiros a 

sucumbir ao combate. Entretanto, são os mais agressivos e destrutivos, o que faz com 

que o uso do termo se torne tão adequado para definir os grupos de artistas que partem 

para o novo ou o desconhecido. A vanguarda parte para a “batalha para conquistar o 

campo”. Tanto o termo “campo”, usado por Bourdieu, quanto “vanguarda” emulam uma 

batalha, nesse caso, pela hegemonia da produção cultural.  

Assim, deve-se 

 

(...)entender as formas sob as quais o poder se manifesta e como seus 

agentes podem condenar ou consagrar pares e obras. As formas como 

ocorreram devem ser buscadas em modelos analíticos que não limitem 

a ideia de poder (e dos embates que engendram) em uma categoria 

estática. Há como pensar os agudos conflitos desse campo cultural 

como algo constitutivo da sua própria dinâmica a partir de uma lógica 

relacional, na qual aqueles que são considerados ‘consagrados’ e os 

que se dizem ‘marginais’ fazem parte de uma mesma luta de 

representações, fundamental para a ordenação desse campo de 

produção e de consumo cultural.” (COELHO, 2010, p.202) 

 

“No campo cultural brasileiro da década de 1970, elementos como a fidelidade a 

padrões de pensamento, o posicionamento político e o comportamento pessoal serviam 

com eixo discriminatório, estigmatizante ou consagrador do artista e de sua obra.” 

(COELHO, 2010, p. 203). 
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Durante o período sombrio da ditadura militar, ser um artista marginal era 

conquistar espaços para aquelas vozes que não tinham lugar: o estranho, o outro, o 

desviante, e outros conseguiram expressar seu pensamento com a intenção de perpetuá-

lo.  Mas, ao mesmo tempo, era dizer-se “não faço parte do jogo; não sou comercial” e 

outras tantas formas de consagração em um campo onde o aparente “estar fora” era 

também estar “jogando o jogo”.  

 

Entendendo a produção cultural como um processo de constante 

diálogo e conflito entre pares, a ideia de consagração ou de 

condenação de um trabalho ou carreira torna-se fundamental para o 

autor. [Nas artes] (...) é a negação ou a superação de uma dada 

configuração histórica, no interior de um campo cultural, que pauta 

muitas das questões e conflitos existentes nesse processo. (COELHO, 

2010, p.27) 

 

 Gera-se, assim, uma espécie de hierarquia na qual está em jogo é o poder e a 

hegemonia do campo em disputa. Essa disputa é constante e está em constante mutação, 

garantindo que o processo de surgimento do novo ameace as estruturas pré-existentes. 

“Esse ambiente, que abrigava os constantes deslocamentos de consagrados e malditos, 

famosos e herméticos, entreguistas e ideólogos, engajados e alienados, apresentou uma 

série de conflitos e disputas entre esses ‘perfis’”. (COELHO, 2010, p.29) 

No início da década de 1960, com a democracia plena e as esperanças em um 

futuro promissor para o Brasil, havia uma relação bem articulada entre o projeto político 

de revolucionar o Brasil (por vias democráticas) e o projeto cultural. Já a partir de 1968 

com o recrudescimento da violência “legítima” do Estado ditatorial formou-se uma 

nova base para se pensar essa relação. Pois sabe-se que a década de 1960 começou 

influenciada positivamente pelo Estado e calcada em uma imprensa atuante e livre. A 

década de 1970 começou com repressão, extermínio de inimigos do regime, 

desarticulação de grupos artísticos engajados que ainda produziam no país e pelo exílio 

de grandes ídolos populares. E foi nessas condições que a cultura marginal “floresceu”.  

A cultura marginal foi uma das possíveis alternativas para o sufocante contexto 

cultural que reinava no país, antes animados por criativas disputas ideológicas entre 

engajados e alienados. Essa situação não afetou, entretanto, a qualidade das obras e sim 

a quantidade de material produzido. Esses produtores marginais formaram-se dentro do 
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caldo cultural da década anterior e “obrigaram-se” a tomar uma posição num momento 

de crise criativa. 

Entretanto, ao assumir-se como marginal, os artistas tomavam uma posição 

frente às bases de produção de cultura no Brasil naquele momento. Um grupo 

expressivo de artistas e intelectuais queria romper com a forma de arte feita naquele 

contexto que caminhava para um modelo conservador e militarista. Afirmavam-se 

marginais para dizer que não faziam parte da cultura canônica por opção. Naquele 

momento, portanto, declarar-se marginal era assumir uma posição como outrora havia 

sido declarar-se engajado.  

Esse modelo estético não aceita convenções e parece lutar com elas de maneira 

às vezes ilógica. Por basear-se num estado de permanente desconforto e mal-estar, 

recusa a aparente coerência do mundo.  

 

 (...)é importante reconhecer que essa literatura, na tentativa de criar 

uma outra linguagem, promove, ainda que de forma intuitiva e pouco 

organizada, uma reflexão sobre as linguagens já legitimadas. É nesse 

sentido que tiveram que inventar saídas, recusando os discursos do 

saber e do poder e enfrentando as tendências do nacionalismo e da arte 

socialmente comprometida (HOLLANDA, 2004, p. 130) 

 

Os trabalhos de Hélio Oiticica e Glauber Rocha, no período de 1965 a 1968; os 

tropicalistas e a música popular, ao longo de 1968; uma imprensa renovada, liderada 

pelo hebdomadário carioca O Pasquim; novos cineastas como Rogério Sganzerla, 

Ozualdo Candeias e Neville de Almeida, além de outros que eram definidos como 

marginalia ou adeptos da cultura marginal. (COELHO, 2010, p.197) 

A denominação “marginal” foi usada de maneira bastante diferentes ao longo da 

década de 1960 e principalmente da década de 1970, para referir-se a diversos eventos 

culturais.  

 

O marginal, o artista fora dos padrões, muitas vezes foi visto através 

da figura romântica (...) do poeta ou do pintor maldito, típica do 

século XIX, em que elementos como o pessimismo diante da 

civilização industrial nascente e sua recusa e permanente ruptura com 

um presente desencantado caminhavam de mãos dadas na formação 

de um tipo específico de artista moderno. Dândis, gauches e flâneurs 

passaram, historicamente a definir as trajetórias dos artistas malditos, 

caracterizando-os como aqueles que, através de seu trabalho, 
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renegaram os cânones de sua arte e de sua sociedade. (COELHO, 

2010, p. 198) 

 

Pertencer à marginalidade também serve ao artista porque permite-lhe que, ao 

não estar associado à nenhuma corrente específica detenha a liberdade de expressar-se 

sem nenhum compromisso estético, formal ou ideológico. O rótulo de marginal o 

protege de qualquer tipo de cobrança nesse sentido.  

O artista marginal passava a representar para as artes aquilo que os marginais 

sociais eram para a sociedade: boêmios, drogados, homossexuais, alcóolatras, todo tipo 

de indivíduo que fosse “inútil” para a nascente sociedade industrial. Muitos poetas e 

escritores do século XIX assumiam essas características e moldaram a imagem do 

artista maldito, anti-herói, marginal ou alternativo. O “alternativo é aquele que se 

encontra ‘do lado de fora’ de algo, seja a família, o trabalho, ou sobretudo, o mercado 

cultural”. Conceito que poderia referir-se ao “marginal”; já “o maldito, é o intelectual 

ou o artista que, em busca da ‘grande obra’ ou da inovação formal constante, se isola do 

seu meio produtivo e dos seus pares, não cedendo nem fazendo concessões ao mercado 

ou à estética dominante.” (COELHO, 2010, p.217). Talvez a associação dos dois 

conceitos possa ser útil para entender a ideia de “marginal”, conceito que, dependendo 

se seu contexto, tem significados diferentes.  

À época, e talvez ainda hoje, houve diversas tentativas de diminuir e depreciar 

esses artistas, associando-os com os chamados ripismo, udigrúdi e desbunde. Tais 

rótulos serviam para desqualificar manifestações que não fossem ou oficiais ou de 

esquerda. (COELHO, 2010,p. 207) No período de urbanização acelerada e diminuição 

das populações rurais entre as décadas de 1960 e 1970 houve um grande crescimento 

das favelas e da miséria nas grandes cidades brasileiras.  

Esse processo gerou uma grande discrepância entre o crescimento econômico 

acelerado do país e uma brutal concentração de renda por parte daqueles que 

controlavam a política. A pobreza e a violência foram a consequência mais previsível. 

Os moradores dessas regiões mais empobrecidas das cidades não estavam 

integrados ao processo de crescimento do país, e viam-se excluídos, à margem da 

sociedade brasileira, pois dificilmente teriam acesso a bens e aos benefícios de um 

Estado altamente excludente.  
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Nesse caso, categorizar o morador da favela de “marginal” não o colocava no 

grupo que deliberadamente escolhia não fazer parte do sistema, e que, em uma dada 

situação é um crítico ativo da sociedade.  

Entretanto,  

 

 Em menos de um século de história brasileira o marginal era, 

dependendo do lugar, um imigrante desviante, um desajustado 

cultural, um desempregado crônico, um trabalhador informal, um 

estigmatizado pela ‘normalidade’ e pelos ‘bons costumes’ ou todas 

essas acepções somadas. Ao longo dos anos de ditadura militar, esses 

usos da representação do marginal se tornaram, como vimos, 

verdadeiras ‘categorias de acusação’, cujo raio de ação enquadrava 

desde presos políticos (ou subversivos) até favelados, drogados e 

bandidos em geral. (COELHO, 2010, p.212) 

 

O marginal era, assim, qualquer indivíduo que não fizesse parte do modelo 

econômico vigente. O interessante é pensar que, favelados, imigrantes, desempregados, 

e todo tipo de marginalizado social não o era por escolha, apesar de ser tratado como se 

o fosse. O artista marginal, por sua vez, pertence à outra categoria. Dessa forma, “(...)a 

palavra ‘marginal’ saía dos contextos jurídico, sociológico e econômico e encontrava 

eco nas posições ocupadas no campo cultural. É Hélio Oiticica – e não críticos de arte 

ou jornalistas – quem se declara um artista marginal em 1968.” (COELHO, 2010, 

p.216) 

Havia uma atmosfera de tolerância por parte das classes média brasileiras em 

relação à violência, já que o próprio Estado legitimava-se através de estratégias 

violentas (tanto físicas quanto simbólicas). Os artistas marginais apropriaram-se desse 

imaginário violento para se manifestar, incorporando os ambientes agressivos das 

favelas em sua produção.   

O artista escolhia ficar à margem porque significava tomar uma posição 

consciente diante das possibilidades existentes. Se fizesse parte do mercado consumidor 

compatível com o gosto popular o artista aceitaria os padrões de classe média aos quais 

o mercado estava sujeito. Confinava, assim, sua criatividade a espaços de atuação 

ultrapassados. A margem abria novas e infinitas possiblidades ao processo criativo.  

As influências da contracultura norte-americana continuavam permeando a 

produção nacional, e os nossos marginais fizeram uso constante dessas referências, pois 

aparentemente, o modelo perfeito para “derrubar o sistema” era a mudança radical nos 

comportamentos. Negar modelos padronizados de moral e libertar o corpo desses 
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modelos parecia ser a saída para as restrições que o regime militar fazia às práticas 

políticas e estéticas.  

Estar à margem era uma característica importante da obra de Campos de 

Carvalho: seus personagens são marginais por excelência, excluídos da sociedade e 

críticos dela. São loucos, andarilhos, vagabundos e renegados. Não aceitam regras e 

nem controle. Recusam-se a fazer parte de um sistema controlador. Todos esses 

elementos o aproximam da marginalidade e da contracultura, pois esta 

 

surge como elemento unificador de atitudes da juventude ou das 

minorias em geral contra a ‘velha ordem’ ou o establishment. O 

movimento de valorização da ecologia, das minorias sociais, do uso 

das drogas alucinógenas aparecia lado a lado com questões religiosas, 

com o orientalismo, a psicanálise, o bissexualismo etc. (COELHO, 

2010, p.221) 

 

A contracultura e o Tropicalismo foram influências marcantes na produção dos 

artistas marginais. Entretanto, há uma supervalorização do Tropicalismo como uma 

espécie de “evento central” da produção marginal do período imediatamente posterior. 

Ao atribuir-se tal importância à sucessão desses movimentos corre-se o risco de negar a 

autonomia daqueles artistas que autodefiniam-se como marginais. Além disso, os 

próprios artistas marginais recusavam-se aos elementos que faziam parte do 

Tropicalismo carnavalizado e estereotipado. (COELHO, 2010, p.223)  

 

Era contra as ‘culturas oficiais’ (tanto de direita quanto de esquerda) 

que o tropicalismo se insurgia, tornando-se não propriamente marginal 

a esse quadro, mas sim uma alternativa. 

(...)a questão intrínseca da produção marginal, em qualquer área, é a 

forma como é feita e como se dá a sua circulação no mercado 

consumidor. Assim a palavra marginal cede espaço à ideia de 

alternativo (ou independente, seu sinônimo num certo sentido), na 

medida em que a produção cultural se dá fora dos padrões 

convencionais.  

(...)o marginal só se manifesta culturalmente a partir do momento em 

que seu trabalho não se insere nos círculos comerciais de sua 

arte(...).(COELHO, 2010, p.225-229) 
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Alguns dos artistas vinculados ao Tropicalismo musical adotaram uma 

perspectiva onde a violência e a transgressão faziam parte de sua arte. Esse movimento 

partiu do fato de que tanto o público conservador de direita como os estudantes 

vinculados à esquerda manifestavam uma crescente hostilidade em relação aos músicos 

tropicalistas.  

Assim, foram incorporados pela onda marginal, que se utilizavam de temas 

como drogas, favelas, prostitutas e escolas de samba em seus discursos. Àqueles que 

não tinham voz foram representados, mais uma vez, por uma intelectualidade de classe 

média.   

 

O ‘banditismo social transformador’ e a violência justificada, presente 

constantemente, ao menos nesse período, nas obras de Glauber e 

Oiticica, começavam em 1968 a ser discutido em algumas frentes. Foi 

através de seus trabalhos que ambos demonstraram a intenção de 

assumir e de retratar o marginal, o negro, o miserável e todos os 

elementos que radicalizavam as representações e estereótipos dos 

brasileiros presentes nas propostas milongueiras e populares do 

tropicalismo musical, veiculadas nas revistas e jornais do país. 

(COELHO, 2010, p.60) 

 

No início da década de 1960, por exemplo, a ideia de luta armada era aceita 

apenas por alguns setores mais radicais da esquerda. Para a cultura marginal, a relação 

entre violência e arte era muito marcada num momento em que mesmo aquela esquerda 

passou a ver na guerrilha (rural e urbana) uma saída aceitável durante os anos mais 

pesados do regime militar 

Filmes como O bandido da luz vermelha (1968), de Rogério Sganzerla e O anjo 

nasceu (1969), de Julio Bressane mostram a miséria e o banditismo social apontando 

para a valorização da violência como forma de rompimento do conformismo e dos 

padrões culturais. Na literatura destacam-se livros como Me segura qu’eu vou dar um 

troço (1972), de Waly Salomão e Urubu-Rei (1972 e Os morcegos estão comendo os 

mamões maduros (1973), de Gramiro de Matos. 

Durante os primeiros anos da década de 1970 houve a onipresença da 

marginalidade cultural em diversas áreas da produção cultural brasileira. O cinema, as 

artes plásticas, a música popular, a literatura, o teatro e o jornalismo assumiram as 

posturas marginais e instigavam os debates intelectuais do período ao incorporar a 

crítica ao conformismo e ao consumismo reinantes.  
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Espécie de materialização discursiva de um desejo coletivo de 

mudanças em um espaço social, as movimentações culturais são, na 

maioria das vezes, ações coletivas que exprimem anseios e demandas 

muitas vezes radicais em uma dada configuração histórica. 

(COELHO, 2010,p.30) 

 

Esse movimento marginal estava diretamente ligado a trajetórias artísticas 

individuais, sem configurar-se oficialmente como um movimento em uníssono, mas 

que, num determinado momento “juntaram forças” para uma causa maior. Entretanto, 

preservaram a heterogeneidade dos artistas proclamados marginais.  

 

(...)mas fruto também de um compromisso e de uma responsabilidade 

diante da opção do artista em fazer parte de uma comunidade criativa, 

uma coletividade atuante no campo cultural.(...) Eles estavam situando 

sua obra para além da autoria pessoal: era o grupo pelo qual optaram 

que definiria o julgamento, as condições de consumo, a crítica ou a 

louvação dessa obra e os conflitos que ela desencadearia. (COELHO, 

2010, p.43) 

 

E foi nesse “esforço de guerra” que se fez necessário o surgimento de espaços 

onde esses artistas pudessem expor sua arte. A chamada “imprensa alternativa” trouxe 

uma relativa liberdade para a produção cultural do período, incorporando a estética 

marginal, na medida em que estava fora dos grandes circuitos.  

E será O Pasquim que trará de volta a voz de Campos de Carvalho: publicado 

entre 1974 e 1977 em colunas onde o autor fala sobre os mais diversos assuntos; e com 

reedições de seus livros pela editora do jornal, a Codecri. 19 Esse tipo de espaço 

proporcionou um “fôlego” extra para as suas obras, demarcando suas posições e 

apresentando-o a novos leitores. 

 

                                                 

19 A Editora Codecri (abreviação de “Comitê de Defesa do Crioléu”) foi fundada no Rio de Janeiro em 

1968 pelos fundadores de O Pasquim  e era dirigida pelo jornalista Jéferson Ribeiro de Andrade com a 

colaboração de Jaguar, Tarso de Castro, Martha Alencar, Fortuna, Henfil, Millôr, Ziraldo, Ciça, Nani, 

Zélio Alves Pinto, Claudius, Juarez Machado, Redi, Ique, Sérgio Cabral, Sérgio Augusto, Newton Carlos, 

Ivan Lessa, Fausto Wolf, Paulo Francis e Alberto Dines. 
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3.8 - Campos publicados 

 

Fez-se presente, então, a chamada “imprensa alternativa”, na qual a livre 

expressão das ideias contraculturais era possível. Esses meios de comunicação com 

edições mais restritas e limitadas também eram denominados de underground, 

tropicalista, marginal, nanica, emergente, não-alinhada, poesia jovem, entre outros. Sua 

principal característica era a relativa independência que tinha em relação à grande 

imprensa, normalmente vinculada às opiniões de seus patrocinadores. 

 Os grupos de intelectuais que produziam esse material viam a necessidade de 

espaços alternativos onde pudessem propor mudanças significativas na sociedade 

brasileira. Fugiam, assim, do autoritarismo do governo que controlava os meios de 

comunicação de massa. Nesses locais, os movimentos contraculturais encontravam seus 

espaços de manifestação. 

A imprensa alternativa consistia num conjunto de publicações que não faziam 

parte dos esquemas empresariais, escolares ou oficiais de produção e difusão, e tinha, 

por isso, a liberdade necessária para experimentar em questões ligadas tanto à sua 

forma, quanto ao seu conteúdo.  

Os periódicos eram produzidos principalmente em grandes centros urbanos e 

enfocava temas como feminismo, sexo, drogas, orientalismo e outros tantos caros à 

contracultura e à marginalidade cultural. 

 No período entre 1964 e 1980 nasceram e morreram 150 periódicos alternativos 

e todos se posicionavam contra o regime militar. (BARROS, 2007, p.59). As redações 

dos jornais formavam o grande ponto de encontro de intelectuais inimigos da ditadura. 

Num momento de desagregação medo, esses espaços eram um alento para escritores, 

poetas e jornalistas.  

 

 A imprensa alternativa tinha como características:(...) tiragem 

reduzida de impressão, repercussão reduzida - apenas na cidade onde 

é editado -, falta de esquema empresarial, com trabalho semiartesanal, 

ausência de suporte financeiro adequado, inexistência de anúncios 

oficiais, elevado número de pessoas interando os órgãos de direção, 

administração e edição, e busca de sobrevivência nos fatores análise, 

denúncia e crítica. Uma última característica: imprensa de comunistas, 

feita por esquerdistas. (CAPARELLI,1980, p.99). 
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O que diferenciava esse tipo de publicação dos grandes jornais de massa era 

também o fato de não buscarem a “objetividade e neutralidade” que dissimulavam a 

posição política do texto e de seu emissor. O mais famoso periódico alternativo, O 

Pasquim, realizava longas entrevistas sem pauta pré-determinada, onde as conversas são 

publicadas sem edição ou cortes. (HOLLANDA, 2004, p.72) 

 Outra característica dessa imprensa era a contraditória necessidade da existência 

de sua nêmesis para fazer sentido: a grande imprensa. 

 

Uma das notórias contradições da imprensa alternativa era a da mesma 

se prover da crítica à grande imprensa. (...) A imprensa alternativa era 

fundamentalmente dependente da imprensa chamada grande (...). Era 

uma dependência contraditória, evidentemente, para não dizer 

dialética. Era preciso que os grandes jornais e revistas dissessem 

alguma coisa para que os pequenos alternativos pudessem dizer o 

contrário ou completar o que não fora dito, corrigir o dito, 

desmistificar a distorção, desvendar os mistérios reais habilmente 

escondidos pelas palavras oficiais. Enfim, clarear o obscuro. 

(BARROS, 2007, p.61-62) 

. 

A imprensa alternativa, no Brasil dos anos 60 e 70, pode ser dividida em duas 

categorias: jornais políticos, teoricamente associados ao marxismo e nacionalismo, que 

valorizavam o conceito de popular e que até serviam de cartilha para os movimentos 

revolucionários; jornais “existenciais”, associados à contracultura e que rejeitavam os 

discursos ideológicos da esquerda tradicional. (BARROS, 2007, p.62)20 

 O periódico O Pasquim contou com características de algumas dessas 

categorias, mas foi principalmente um humorístico a romper com as estruturas de crítica 

política tradicional. Esse foi o ponto de encontro do jornal com Campos de Carvalho, 

que encontrará em suas páginas um refúgio para suas posições irônicas sobre a 

sociedade.  

 

                                                 

20 O Rio Grande do Sul também teve um jornal importante dentro das frentes alternativas :O Pato Macho, 

jornal alternativo humorístico, cujo principal alvo de críticas era o provincianismo da capital gaúcha, na 

época de sua circulação, o ano de 1971. Era semanal e teve apenas quinze edições. Era marcado pela 

ironia e pela contestação de costumes. Foi dirigido por Luis Fernando Verissimo, e contava com 

colaboradores como Moacyr Scliar, Carlos Nobre, Coi Lopes de Almeida, Ruy Carlos Ostermann, José 

Onofre e Cláudio Ferlauto, além de fotógrafos como Assis Hoffmann, Leonid Streliaev e Luiz Carlos 

Felizardo. 
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3.9 - O Pasquim vai ao Campo(s) 

 

 De 1973 a 1977 podemos encontrar significativas contribuições de Campos de 

Carvalho ao periódico alternativo O Pasquim. Nas colunas “Os Anais de Campos de 

Carvalho” e “As Cartas de Campos de Carvalho” pode-se ter acesso às suas posições 

mais sarcásticas e bem humoradas. Nas duas colunas, comenta o que está acontecendo 

no mundo, manda notícias de sua estadia em Londres - dois anos antes da publicação 

das cartas -, fala sobre a corrida armamentista, debocha do governo, debocha de si 

mesmo.  

 As crônicas de viagem descrevem a rotina do viajante Campos de 

Carvalho pela Europa, viagem ocorrida alguns anos antes para o tratamento de saúde de 

sua esposa Lygia. Suas descrições são hilárias e tendem a mostrar os costumes que lhe 

causam mais estranhamento. Usa o seu humor ferino para descrever os hábitos dos 

moradores das cidades que visita; em geral, de maneira não muito lisonjeira. 

Nos “Anais de Campos de Carvalho” podemos encontrar, agora sem trocadilhos, 

a maior produção em sua participação n’O Pasquim. Escreveu entre 1974 e 1977 textos 

nos quais encontramos uma variada miscelânea de assuntos e tons.  

 Destaco aqui a semelhança e a identidade entre sua produção no hebdomadário 

com suas principais obras. Nos deparamos com a duplicidade narrativa que chamei de 

narrador noite e narrador dia quando analisei seus romances em minha dissertação de 

mestrado.  Com o narrador noturno encontramos a mais pura melancolia, tristeza e 

lucidez advindas da sua perspicaz observação da condição humana.  Ao amanhecer da 

narrativa, o encontramos desprovidos da razão que o condenava antes à solidão das 

trevas. Agora ele é o clown sem lógica outrora resguardada pelo professor que 

assassinou aos dezesseis anos.  

 Nos seus textos de Pasquim retoma o estilo que nunca o abandonara: depara-se 

tristemente com a amargura da vida em escritos agoniantes, bem como nos traz retalhos 

de sua observação mordaz e cômica da realidade. E, antes de mais nada, ele ri: ri 

sobretudo, da pretensão, da presunção, da arrogância, do esquecimento da condição 

mortal e putrefata do homem. Debocha dos ricos e dos que se acham ricos ao jogar-lhes 

na cara o fato de que todos se encontrarão na mesma condição.  
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 Com uma franqueza desconcertante, faz-nos tomar consciência, com uma 

pancada forte, de nossa própria condição mortal e passageira. Chama a atenção para as 

coisas pequenas e sem sentido com as quais ocupamos nossa existência enquanto 

esperamos a morte e para tudo que fazemos para nos esquecermos dela. Faz ver que, em 

uma instância bem mais simples do que costumamos pensar, somos todos iguais, visto 

que morreremos e nos tornaremos pó um dia. Ao mesmo tempo, faz-nos gargalhar de 

homens que se esquecem disso e se colocam em posições mais “assépticas”. Apesar de 

todo esse choque de realidade ao qual nos submete, o faz da maneira mais agradável 

possível – através do riso. 

 É um riso urgente e desesperado, pregando a necessidade de rir , mesmo em 

situações horríveis. Ele contesta a melancolia, mas não consegue esconder sua própria 

tristeza. 

 Por meio de sua postura cômica frente ao ridículo que vê na realidade, coloca-

nos em contato com um elemento de grande importância para análise dentro de um 

sistema de pensamento, ou seja, do que ele ri. Ao revelar seus alvos de zombaria, 

evidencia aquilo que desconsidera e que, de certa forma, condena. O riso torna-se um 

instrumento importante para compreendermos uma parcela do pensamento de Campos 

de Carvalho em seu próprio contexto. 

 Marx diz que “a história age profundamente e passa por numerosas fases 

enquanto conduz ao túmulo a forma caduca da vida. A última fase da fórmula histórica 

universal é sua comédia. Por que o curso da história é assim? Isso é necessário para que 

a humanidade se separe alegremente do seu passado”41. Desconsiderando, neste caso, o 

fato de Marx ver a história como um conjunto de fatos que se sucedem evolutiva e 

previsivelmente, pode-se inferir que, em algum momento de sua existência, os sistemas 

sociais, ou melhor dizendo, os homens que o compõem, riem de sua condição. Riem 

quando já não percebem mais esse sistema como legítimo; riem para tirar dele sua 

importância; riem para destruí-lo. 

 O poder do riso é praticamente absoluto. À medida que destrói o que não 

satisfaz,também tem a função de criar, ou melhor, de recriar o mundo de maneira mais 

aceitável. Diz aos poderosos que o povo tem o direito de tirar deles esse poder que passa 

por cima de todos e substituí-lo por algo melhor. Talvez apenas um pensamento 

consolador, mas necessário para manter os indivíduos relativamente satisfeitos com sua 

capacidade de mudar o mundo. Cada vez mais, o homem utiliza o riso de maneira 
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consciente, com uma finalidade precisa que é, frequentemente, agressiva e destruidora. 

Dominando essa faculdade, faz dele um instrumento, uma arma. 

O século XX é o século do absurdo por excelência: as duas maiores guerras desde o 

início da história; a primeira e conseguinte utilização de bombas devastadoras; regimes 

totalitários levados ao extremo de suas possibilidades. O século que presencia os 

maiores avanços da adorada ciência, também vê essa ciência sendo utilizada para 

destruir o maior número de pessoas. É realmente difícil entender os acontecimentos. A 

perplexidade é a palavra de ordem, e não poderia ser diferente. Como enfrentar o 

absurdo da realidade sem perder a sanidade ou suicidar-se? 

  Para além disso tudo, reconheço em Campos de Carvalho e talvez um certo 

romantismo ao nos lembrar, em vários de seus textos, a beleza que eram os tempos 

passados, quando não havia tantos carros para perturbá-lo, as crianças ouviam o que os 

pais diziam, as cidades não eram tão imensas, os homens eram homens e as mulheres 

eram mulheres. Palavras dele: o incomodava sobremaneira a androginia reinante nos 

anos 1970.  

 Às vezes, percebemos nele um eco daquele tio meio ranzinza que nos lembra 

como era diferente no seu tempo e exclamações de “onde é que esse mundo vai parar”. 

Apenas ecos, contudo, já que Campos de Carvalho ri de tudo e de nós com uma 

sagacidade que muitos poucos tios têm. 

 Ademais, fala de tudo: das compras por correspondência; dos grupos 

politicamente engajados, os quais detestava a todos; da inutilidade de ir à lua para 

buscar areia e pedras, sendo que poderia encontrá-las por aqui mesmo; da corrida 

atômica, seu medo constante; contra os caçadores, covardes que são; de mulher pelada e 

de mulheres, um tema bastante caro a ele; a malandragem dos médicos, causa adotada 

pelo Pasquim sob o título “A máfia de branco”. 

 Fala muito sobre sua própria personalidade debochada e atribui a ela o fato de 

não ter sido reconhecido como grande escritor: por jogar sua verdade na cara de quem 

quisesse ouvi-la. Reconheço nele o sentimento daqueles que, por temer não ter seus 

livros aceitos como grandes obras, preferem não escrevê-los. Debocha em várias de suas 

crônicas daqueles que se rendem à sedução da Academia Brasileira de Letras, mas 

imagino que talvez ele mesmo se redesse se assim lhe fosse permitido. Mera 

especulação.  
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Sua indignação com regimes totalitários e suas medidas de controle sobre as 

pessoas são temas recorrentes também: para ele, tudo de bom e tudo de ruim que a 

humanidade faz é responsabilidade de todos os homens, e por isso não devemos nos 

calar frente às injustiças. Não aceita também a maneira com que os homens, de bom 

grado, dobram-se frente a esses regimes. 

 O fato de ser colaborador do jornal por um período relativamente longo destaca 

o espaço que conquistou dentro dos meios alternativos de contestação. O Pasquim tinha, 

então, uma grande importância na divulgação de trabalhos de artistas e intelectuais de 

destaque. A trajetória do periódico explica sua importância. 

 O primeiro número do periódico chegou às bancas no dia 26 de junho de 1969, 

seis meses depois da promulgação do Ato Institucional nº 5, que limitou a liberdade dos 

meios de comunicação no país. Fundado por Jaguar, Sérgio Cabral e Tarso de Castro, 

foi inicialmente considerado um jornal de bairro (Ipanema), também chamado de um 

“jornal de costumes”, que em poucas semanas alcançou a tiragem de 200 mil 

exemplares. (BARROS, 2007, p.70) 

A partir de 1969 ele reavivou o papel que a imprensa tinha dentro do país, pois 

passou a ser, além de fonte de informações, uma grande vitrine das inovações culturais 

do país. Publicando fofocas cariocas ao lado de ensaios teóricos e críticas inovaram a 

forma de se fazer jornais. Um variado grupo de jornalistas e humoristas formava o 

elenco do semanário: Paulo Francis, Millôr Fernandes, Fortuna, Henfil, Ziraldo e Luís 

Carlos Maciel fundaram um dos primeiros jornais da imprensa alternativa do país. 

Tendo vários artistas exilados, publicavam muitas colunas escritas por “correspondentes 

internacionais” como o foram Caetano Veloso, Chico Buarque, Ferreira Gullar e 

Glauber Rocha. (COELHO, 2010, p.239) 

Para Henfil, o jornal foi “A Lei Áurea” da imprensa brasileira, pois  

 

O jornal modificou a linguagem; nele se escrevia como se falava. Isso 

reformulou a propaganda no Brasil inteiro, libertou todo mundo, usou 

palavrões que daí em diante podiam ser falados. Por exemplo, pô, 

putisgrila, pacas.(...)E outra coisa: a gente podia escrever e desenhar 

de uma maneira muito pessoal – foi essa a chave do negócio - e muito 

irreverente. Havia uma crítica política, no momento em que a 

imprensa toda estava calada, uma crítica de costumes. A gente podia 

fazer as experiências e dar continuidade a elas. Era um exercício 

muito grande de democracia: ninguém pensava igual ao outro, 
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ninguém concordava com ninguém (...), houve, inclusive, grandes 

paus escritos, dentro do próprio jornal. (MORAES, 1999, p.02). 

 

 As inovações do jornal traziam uma grande criatividade, através do uso 

indiscriminado do humor, quebravam as formalidades e atacavam ao mesmo tempo, a 

classe média moralista, a ditadura militar e a grande imprensa. Os artigos variavam de 

acordo com a linhagem ideológica do variado grupo. 

 

A linguagem coloquial e desabrida seduzia, pois a escrita aproximava-

se do jeito que se falava. O palavrão passou a valer. A palavra 

“bicha”, execrada pelo falso puritanismo, pôde finalmente ser 

impressa. As gírias e expressões, como “inserido no contexto”, e as 

junções “olhaqui”, “sacumé”, “cumé”, “preu”, “praquilo”, “prele” 

viraram “moeda corrente”. (BARROS, 2007, p.71) 

 

A diagramação fugia dos padrões convencionais ao valorizar ilustrações.  

 

As frases da capa deixavam os leitores aturdidos, exemplificando: 

“Pasquim, ame-o ou deixe-o”, “um jornal que tem a coragem de não 

se definir”, “O papel da grande imprensa: papelão”, “Imprensa é 

oposição, o resto é armazém de secos e molhados”. ( BARROS, 2007, 

p. 71) 

 

O Pasquim realizava entrevistas desconcertantes nas quais realizavam uma 

conversa descontraída e informal, os entrevistadores não tinham pauta pré-determinada, 

deixando o entrevistado livre para falar sobre qualquer assunto. Além disso, não 

passavam por cortes ou revisões, o que garantia a íntegra da conversa publicada no 

periódico. 

 

A entrevista realizada com Leila Diniz, na edição 22, do dia 20 de 

novembro de 1969, impulsionou as vendas de O Pasquim que, de 14 

mil exemplares, pularam para 117 mil, e, na edição posterior, 140 mil, 

chegando a 225 mil na edição de no.32. ( BARROS, 2007, p. 72) 

 

O Pasquim publicou a coluna “Underground” em sua fase inicial, idealizada por 

Tarso de Castro e escrita por Luiz Carlos Maciel.  A coluna era muito influenciada pela 
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contracultura norte-americana e foi um dos espaços de divulgação dessas ideias no 

Brasil.  

Essa coluna não agradava o grupo majoritário do jornal, que compartilhava de 

uma visão mais tradicional de esquerda. Para eles, a contracultura vinha associada a 

uma postura descompromissada frente aos temas mais caros da política. Associavam-na 

ao chamado “desbunde”, vindo do movimento hippie norte-americano. Na 

“Underground”,  

 

Maciel apresentava textos, informações, sugestões e teorias, 

estreitamente vinculadas ao ideário da geração beat, que foi 

perpetuado, nos anos 60, pelos festivais de rock, pelos hippies, pelos 

movimentos underground e pelos ecos destes no Brasil.(BARROS, 

2007, p. 77) 

 

O “desbunde” apareceu de forma negativa significando um tipo de “desvio 

pequeno burguês”, uma forma descompromissada de ver o mundo, numa época em que 

ter um posicionamento político era uma prerrogativa inevitável.            

Pode-se dizer que o Pasquim foi uma das principais iniciativas que 

estabeleceram uma rede contracultural brasileira. Lutaram pela formação de alternativas 

à imprensa e à cultura tradicionais, utilizando-se, para isso, de referências à 

contracultura norte-americana, a antropofagia modernista, o Tropicalismo e o kitsch. 

Usando uma linguagem corrosiva e bem humorada, abalaram as estruturas de um 

sistema extremamente repressivo que barrava as inovações. Eram marginalizados por 

opção, e trabalharam à frente do campo de batalha da cultura brasileira.  

O Pasquim parou de ser publicado em 1989, com muitas dívidas e não tendo 

mais a força criativa que demonstrava nas décadas anteriores. Foi uma alternativa para 

um momento histórico específico em que a contestação era necessária e difícil. Com a 

democracia, perdeu forças, pois vivia no contraste com seus inimigos.  

 

 

3.10 - Este homem é um maldito 

 

Em 30 de outubro de 1969, Edney Célio Silvestre publica na revista O Cruzeiro 

uma entrevista com Campos de Carvalho na qual podemos perceber elementos e 
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características que lhe permitiam “enquadrar-se” dentro dessas novas perspectivas da 

cultura brasileira. 

Significativamente intitulada “Este homem é um maldito” a entrevista nos dá 

uma ideia bastante precisa das ideias e da personalidade do autor. O adjetivo “maldito” 

tinha, no contexto político e cultural brasileiro de 1969, uma conotação altamente 

positiva, associada a indivíduos que se recusavam a fazer parte do sistema opressor 

representado pelo Estado ditatorial e pelo selvagem sistema capitalista. Ao mesmo 

tempo, ser um “escritor maldito” dava a sua figura uma imagem de contestação em 

relação à ordem estabelecida na literatura: ele era um rebelde que não havia sido 

canonizado pelos “senhores” do campo literário.   

 

Campos de Carvalho tenta explicar a sua posição sui generis na 

literatura brasileira. A cultura oficial ignora sua existência, os críticos 

temem comentá-lo – por desconhecer uma forma convencional para 

rotulá-lo, talvez – e os leitores acreditam que os seis livros que trazem 

sua assinatura tenham sido escritos ‘por um maluco’. Um grupo 

reduzido de pessoas mais informadas, entretanto, consome àvidamente  

o que êle escreve, e outros já escreveram obras profundamente 

influenciadas por A Lua Vem da Ásia ou A Vaca de Nariz Sutil. Os 

editôres – ao contrário do que se poderia imaginar – estão dispostos a 

pagar-lhe, adiantado, qualquer romance, novela ou conto que venha a 

escrever. Mesmo reconhecendo, como o fêz Ênio Silveira, que 

Campos de Carvalho é um autor que só será descoberto daqui a trinta 

anos. 

- Estive voluntàriamente parado nestes últimos cinco anos. Êsse 

repouso necessário permitiu a decantação de muitas impurezas que 

antes flutuavam como plancto dentro do meu espírito, de modo a 

possibilitar que hoje eu reflita com muito mais exatidão aquêle enigma 

e aquêle mistério que sempre foram a tônica de todos os meus livros. 

(SILVESTRE, 1969, p. 42) 

 

A imagem pública de Campos de Carvalho foi construída em parte por ele 

mesmo, parte por seus comentadores, como o faz aqui Edney Silvestre. O jornalista 

atribui aos críticos um “temor” de comentá-lo (pela dificuldade de classificá-lo), além 

de considerá-lo como um “louco” que escrevia livros.  

Ele inclusive descreve um amadurecimento artístico que o faria desculpar-se por 

suas opiniões numa segunda edição de A lua vem da Ásia. Dizia faltar a clareza 

necessária para entender o mundo. 
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São várias as maneiras de tentar explicar a sua ausência dentro dos cânones da 

literatura nacional, apesar de editores o perseguirem em busca de material inédito. 

Mesmo assim, era incompreendido e seria entendido apenas “daqui a trinta anos”, como 

profetizava Ênio Silveira.  

Ele promete novos livros, que infelizmente jamais foram publicados: 

 

-...Aliás, o título do livro que estou escrevendo no momento é 

exatamente Maquinação da Máquina, Especulação do Espelho. 

Assim como a 4ª Sinfonia de Charles Ivens exige a presença de três 

maestros para ser bem interpretada, assim também penso que êsse 

meu nôvo livro, para ser bem compreendido, deva ser lido 

simultâneamente por três leitores. (SILVESTRE, 1969, p. 42) 

 

Formado em Direito e tendo trabalhado a vida inteira como Promotor de Justiça, 

dizia-se um escritor de nascença, mesmo não tendo encontrado o reconhecimento e a 

compreensão de suas obras: 

 

 Mas eu nunca pensei em outra coisa, a não ser literatura; só me 

formei em Direito para ganhar a vida. Nasci visceralmente escritor, e 

só a literatura me interessa em têrmos de perenidade, para não dizer de 

eternidade. (SILVESTRE, 1969, p. 43) 

 

O seu discurso é tido como ilógico e nonsense, pois se utiliza de trocadilhos, 

aforismos e humor ácido para destruir tudo o que parece imutável e “importante”. Esses 

elementos faziam parte também de alguns novos grupos produtores de cultura no Brasil, 

como os Tropicalistas e os “malditos”. As instituições não tinham mais o significado 

que tinham antes da ascensão do governo militar. Agora elas faziam parte de um 

mecanismo de legitimação de um regime que perseguia, torturava e matava os seus 

inimigos. Campos de Carvalho já tinha essa percepção quando escreveu seus romances: 

para ele, a coerção dos homens não se dava apenas pela força - apesar de ser um 

antibelicista contumaz.  

 

Orgulho-me de ter feito o serviço militar três vezes, isto é, de ter sido 

obrigado a fazê-lo três anos seguidos. Das duas primeiras vezes 

xinguei a mãe do sargento, da última aprendi a xingá-la para dentro. A 

verdade é que já nasci antibelicista e nenhum exército do mundo me 
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faria empunhar um fuzil por mais de cinco minutos. (CARVALHO, 

1977a, p.5) 

 

 Vários eram os alvos de suas críticas: a Igreja, os mecanismos de imposição de 

consumo do capitalismo, os exércitos e as ideologias. Elementos que a contracultura e o 

Tropicalismo só incorporaram nas demandas da cultura brasileira depois da assimilação 

da violência explícita do Estado brasileiro. Pode-se dizer que ele foi um dos precursores 

dessa linha de pensamento, mesmo não tendo sido uma influência direta e referenciada. 

Ademais, seu posicionamento político, ou não-político como se autodefinia, 

marcava bem sua relação com as ideologias “tradicionais”, inclusive a esquerda mais 

ortodoxas. 

 

- Aos dezoito, achava Marx bárbaro. Aos trinta, só um perfeito 

imbecil ainda alimenta alguma dúvida a respeito e eu acabei 

descobrindo que cada um tem o Marx que merece. Os meus 

chamavam-se Groucho, Harpo e Chico. (SILVESTRE, 1969, p. 43)21 

 

Criticava abertamente qualquer tipo de doutrina política que gerasse fanatismo e 

autoritarismo: o marxismo não escapou de sua caneta. 

 

- Comunista nunca fui, nem serei, não seria lógico abandonar dogmas 

feito Deus, família etc. e depois abraçar outros. Quero escrever com 

absoluta liberdade de expressão, só e exatamente o que quero. Não 

discuto a insignificância do homem no universo, sobretudo a do 

americano e do russo, mas não vejo também por que pôr em dúvida a 

tremenda importância que tenho dentro da minha casa ou mesmo no 

banheiro. A arte não tem absolutamente nada a ver com Política, da 

mesma forma como não tem nada a ver com Ciência, Religião, 

Esporte, Família etc. etc. O que chamam de Arte Política, ou engajada, 

ou participante, ou social, ou que outro nome tenha – é apenas 

rematada burrice. A Arte é uma forma de nos aproximarmos do 

Mistério. A grande arte é aquela que violenta o mistério e se incorpora 

ao próprio mistério. (SILVESTRE, 1969, p. 43) 

                                                 

21 Os Irmãos Marx são um grupo de comediantes estadunidenses de origem judaica que ficaram 

conhecidos no cinema por seu humor rápido, ácido e non-sense, que influenciou diversos comediantes e 

artistas em todo mundo. Eles iniciaram sua carreira no teatro vaudeville, alcançando o sucesso quando 

foram para o cinema em 1929. Até 1933 o grupo era formado por Chico (Leonard Marx), Harpo (Adolph 

Arthur Marx), Groucho (Julius Henry Marx) e Zeppo (Herbert Marx), quando o último deixa o grupo, que 

fez filmes como um trio até 1957. Além dos filmes, a partir do final da década de 1940 Groucho começou 

a apresentar programas, inicialmente no rádio, passando à televisão, convertendo-se em uma das grandes 

personalidades da cultura dos Estados Unidos. Curiosamente, a primeira edição de O Pasquim que conta 

com a contribuição de Campos de Carvalho trazia também uma entrevista com Groucho Marx.  
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Ele insiste em afirmar o seu posicionamento em relação à arte, que não deve 

servir a nenhum tipo de interesse que não seja o da liberdade total do artista.  

 

Não sou um animal político, para espanto e escândalo de muita gente. 

Em compensação eu me escandalizo justamente com a sua 

politização, que é como eles chamam a sua mania de catequizar e 

sobretudo de se deixar catequizar. (CARVALHO, 1977a, p.5)  

 

A sua aparente negação a posicionar-se politicamente refere-se claramente às 

chamadas “patrulhas ideológicas” das décadas de 1950 e 1960, que impunham de certa 

forma a autores e artistas que vinculassem suas obras às posições bem demarcadas da 

época. Campos de Carvalho posicionou-se contra qualquer forma de opressão, o que 

incluía governos e instituições tanto da esquerda quanto da direita. Essa é uma das 

possibilidades de explicação de o porquê dele ter ficado fora das listas de autores 

relevantes dentro daquele contexto. E prezavam sobretudo, sua autonomia frente às 

imposições ideológicas: 

 

- Nunca estive – responde, em voz baixa – e nunca estarei prisioneiro 

em lugar nenhum. Minha literatura sou eu. E eu sou tão eu em 

Copacabana como o seria na China de Mao ou no próprio inferno de 

Auschwitz ou de Brasília: meu território livre começa e acaba em mim 

e chama-se infinito. (SILVESTRE, 1969, p. 44) 

 

Ele justifica sua ausência dos cânones pelos mais variados motivos: 

 

- Jamais seria ou poderia ser um escritor popular, pela mesma razão 

por que, digamos assim, jamais poderia ser deputado ou presidente da 

República. Repito que, para mim, Arte é sinônimo de mistério, hoje 

muito mais que há cinco anos. (...) 

Não me fascinam a publicidade, as colunas sociais, a letra de fôrma, 

meu nome nas bancas ou as academias. Academia de Letras é a casa 

de tolerância da Literatura. (SILVESTRE, 1969, p. 43) 

 

Ele nos dá a entender que não figurar entre os grandes nomes da literatura 

brasileira foi uma escolha deliberada, por não se fazer compreender. Ele não estava 
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disposto a “jogar o jogo” e, portanto, foi mantido fora dele. Para Edney Silvestre, ele era 

um maldito por suas próprias escolhas. 

 

Recentemente, o Instituto Nacional do Livro patrocinou um 

‘Dicionário Brasileiro da Literatura’, publicado pela Editôra Saraiva, 

onde são catalogados até mesmo cronistas de província absolutamente 

desconhecidos e de importância bastante duvidosa. Em seus cinco 

grossos volumes não há a menor referência a dois autores: Gerardo 

Melo Mourão e Campos de Carvalho. O autor de A Lua Vem da Ásia 

acha a omissão coerente: 

-  É natural que isso se dê e, na omissão, estou em excelente 

companhia. Sempre fui renegado: pela família, pelo Govêrno, pela 

crítica, pelos leitores, por todo mundo, menos editôres – problema que 

nunca tive. Não me interessa o que a crítica pense ou deixe de pensar 

de minha obra. Nenhum crítico jamais me fêz escrever pior ou melhor 

do que antes, só por haver opinado sôbre meus livros. O único crítico 

dos meus livros sou eu mesmo. (SILVESTRE, 1969, p. 43) 

 

Definindo-se sempre como um humanista acima de tudo, ao ser questionado 

sobre o papel do humano na literatura contemporânea, nos brinda com uma resposta 

obscura e absurda, como era de seu feitio: 

 

- Tome um limão, parta-o ao meio e esfregue-o suavemente contra um 

espelho do tamanho de um homem. Aguarde as conseqüências. Na 

falta de um limão, também serve o seguinte: fique no mais completo 

jejum durante vinte e quatro horas, depois chegue diante do espelho e 

sustenha a respiração por uns três minutos; o resultado será 

igualmente surpreendente. (SILVESTRE, 1969, p. 44) 

 

Marcando claramente a polarização das ideologias que tanto o incomodavam, 

além de ressaltar o seu onipresente medo da corrida atômica, cita: 

 

- Êstes, e outros truques, aprendi-os ao longo de tôda uma existência 

dedicada a pesquisas não-atômicas e não-cósmicas, enquanto 

americanos e russos se engalfinhavam para demonstrar a perfeita 

insignificância do homem dentro do universo. (SILVESTRE, 1969, 

p. 44) 
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A insignificância da vida humana e a constante consciência da sua efemeridade 

servem para que aponte a falta de sentido nas lutas travadas pelas grandes potências pela 

dominação mundial.  

 

Pobre China e pobre de nós (...) pois o que o homem faz de sórdido e 

burro atinge, queiram ou não, a toda a espécie humana, da mesma 

forma como a atinge a ida do homem à Lua ou a cura do câncer. 

Oitocentos milhões de chineses foram proibidos de ouvir Beethoven e 

não podemos simplesmente dizer que isso não nos diz respeito: 

mesmo que se tratasse do Teixeirinha, isso nos diria respeito 

exatamente oitocentos milhões de vezes. (CARVALHO, 1974ab, p. 

17) 22 

 

O seu ponto de vista acerca dos governos autoritários da esquerda em todo o 

mundo, bem como seus equivalentes capitalistas - num momento anterior à ditadura 

brasileira - não foi conveniente para as discussões do campo cultural brasileiro que 

precedeu o golpe de 1964. Isso porque naquele contexto os artistas ainda vinculavam 

sua arte a posições políticas bem marcadas ou “engajadas”. 

Campos de Carvalho dará, aos criativos movimentos que o final da década de 

1960 trará consigo, um sentido, ou uma falta dele ao novo e assustador mundo que 

nascia. 

 

O mundo é tão de cabeça para baixo, os valores todos tão invertidos, 

que só se pondo de pernas para o ar você consegue pisar no chão e 

olhar o adversário nos olhos, medi-lo em sua insignificância, a ele e 

seus cânones – a ele e seus cânceres. (CARVALHO, 1974z, p.21) 

 

E foi nesse mundo de “cabeça para baixo” que novos movimentos culturais 

surgiram no Brasil. Esses novos grupos já não encontravam correspondência com a arte 

que era feita antes da instauração do regime militar, quando o Estado brasileiro ainda 

representava ideais de democracia.  

Com essa nova realidade repleta de violência e autoritarismo, as novas formas de 

pensamento que nasceram com o Tropicalismo e a marginalidade trouxeram consigo um 

novo campo no qual Campos de Carvalho foi relido e reinterpretado. Seu texto absurdo, 

                                                 

22 A população estimada da China em 1974 era de aproximadamente 950.000.000 de habitantes. 
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mas ao mesmo tempo super-lúcido, enquadrava-se perfeitamente nas novas formas de 

pensar a forma e a função da arte. Ela não era mais engajada e polarizada, mas sim 

representante de indivíduos que não se viam mais representados pela cultura oficial.  

 As antigas estruturas como a Igreja e a família tradicional ampararam e 

legitimaram o sistema repressivo do Estado. Lutar contra eles também fez parte dessa 

nova forma de ver a política, agora levada para dentro das cabeças.  
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Considerações Finais 

 

Pensar em escritores como Campo de Carvalho faz com que possamos perceber 

as diferentes vozes que definem a literatura. Apesar de ter escrito poucas obras, foi 

significativo porque, mesmo não figurando entre os grandes autores de nossa literatura, 

representou uma forma de pensar o mundo que se manifestaria posteriormente em 

outros movimentos da arte no Brasil.  

A escolha do autor foi, inicialmente, envolvida em questões como gosto pessoal 

e afetividade. Tais critérios, tenho certeza, fazem parte da escolha dos objetos de 

qualquer trabalho de pesquisa. Apaixonei-me pelo autor, confesso, assim que fui 

apresentada a seus romances. Entretanto, não foi apenas esse aspecto que me moveu ao 

longo do trabalho que avançava sobre sua escrita: ele foi também um atento observador 

de seu tempo, destrinchando com ironia e acidez tudo que lhe parecia estranho e 

equivocado.  

A escolha de dois textos-base (a crítica de Milliet e a entrevista concedia a 

Edney Silvestre) escritos em momentos significativamente diferentes da história do 

Brasil, e que versam sobre a obra e a personalidade de Campos de Carvalho 

possibilitou-me a percepção de como era visto em cada um desses momentos. E, 

consequentemente, ao ver como ele era visto, ver também qual eram as formas 

desejáveis de se fazer literatura naquele contexto. Campos de Carvalho e seus 

comentadores foram, para mim, instrumentos de análise de seu tempo; foram um caso 

específico para se perceber uma parte maior do todo.  

Os comentadores, os críticos literários e seus textos nos fornecem informações 

muito significativas para sabermos o que se lia e o porquê de se ler um autor em 

determinado tempo. Ele – o crítico – nos revela a afinidade necessária das visões de 

mundo de uma publicação com seu público leitor. Se não houver tal proximidade, o 

diálogo não se realiza. Daí aferi que, sabendo o que se dizia sobre um autor, sabemos 

qual tipo de literatura era aceitável para o público leitor.  

Além disso, o estabelecimento e consagração de escritores são também 

determinados por regras específicas do chamado “campo literário” de Bourdieu. Nesse 

campo, travam-se disputas constantes que, constantemente, eliminam o “velho” e 

assimilam o “novo” como bom.  
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Essas lutas são definidas dentro de um sistema que se nega os valores das trocas 

comerciais e estabelece critérios artísticos aparentemente descolados do comércio de 

bens não culturais. Para justificar suas transações – que certamente existem e são parte 

importante desse jogo – argumentam com conceitos de valoração artística nem sempre 

facilmente justificáveis.  

O nosso autor escreveu seus romances em um momento em que se exigia dos 

escritores um claro posicionamento político. Os artistas deveriam engajar-se 

necessariamente em algum projeto político e isso deveria ver-se refletido em sua arte. A 

“revolução” era a tônica de seu tempo: ou uma revolução socialista, ou a revolução nas 

estruturas arcaicas e agrárias que definiam nosso país. O Brasil deveria mudar, avançar 

rumo a uma modernidade idealizada, repleta de indústrias e carros.  

Campos de Carvalho, como vimos, talvez um “romântico”, temia essa 

modernidade; temia que o ser humano fosse engolido pelas cidades e pela vida 

apressada. Como um humanista – autoproclamava-se assim – via o homem como centro 

do universo e prezava a simplicidade das relações humanas. Ao apontar o cinismo de 

seu tempo, gritava contra o consumismo desenfreado, a escravização dos homens por 

suas próprias instituições e a hipocrisia dos Estados. Ria de tudo e de todos. E seu riso 

era destruidor: era riso-machado, riso cortante. Nada lhe era sagrado. Ria por medo da 

bomba que a Guerra Fria fazia questão de não esquecer.  

Campos de Carvalho já apontava, nesse momento, a eficácia do humor como 

forma de combate às estruturas que denunciava. O riso aponta os erros de maneira a 

combatê-los. Dessa forma nada estava livre de sua capacidade de gargalhar.  

Quando lemos a crítica de Sérgio Milliet notamos que escapou de sua análise a 

capacidade de Campos de Carvalho de falar de seu mundo e seu contexto. A ausência 

total de lógica só vem denunciar a irracionalidade dos homens e suas lutas inertes pelo 

poder. 

Quando escreveu, parecia não fazer sentido. Era nonsense, diziam. O seu mundo 

não compreendia seus medos. Talvez visse um pouco mais longe no horizonte, pois 

pouco depois da publicação de seu último romance O púcaro búlgaro, onde se 

organizava uma expedição para descobrir ou inventar a Bulgária, a escuridão caiu sobre 

o Brasil.  

O golpe militar de 1964 desencadeou uma sucessão de mudanças e rupturas 

severas com o projeto de Brasil que vinha em curso com as reformas de João Goulart. 
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Tudo o que se esperava construir – e destruir – agora já não se ajustava. Os antigos 

códigos passaram a não fazer mais sentido: o mundo estava de “cabeça para baixo”.  

E o ápice desses rompimentos viria quatro anos mais tarde, com a ascensão ao 

poder de grupos militares mais autoritários e violentos do que aqueles que organizaram 

a destruição da democracia em 1964. O Ato Institucional nº 5 trouxe consigo uma onda 

de repressão violenta dos inimigos do regime, e com ela, esses inimigos tiveram de 

repensar suas estratégias. Com as liberdades democráticas suspensas, a imprensa já não 

podia falar; os grupos guerrilheiros eram brutalmente exterminados e “desaparecidos”. 

Os antigos métodos de contestação já não eram mais possíveis.  

Para arte não foi diferente: novas formas e conteúdos passaram a assumir os 

postos da antiga arte engajada. E agora, o que fora dito antes por uma antiga voz parecia 

fazer todo o sentido. Campos de Carvalho foi ressignificado para essa nova geração que 

via desabarem as instituições e os costumes. E foi dentro desse novo campo que 

encontrou espaços de expressão.  

O Tropicalismo, a contracultura e os artistas marginais tinham diversos pontos 

em comum com a literatura de Campos de Carvalho: a ironia, o senso de humor ácido, a 

destruição dos costumes tradicionais, o ataque a instituições como o Estado – nesse 

momento isso fazia todo o sentido – a Igreja e a família, a crítica a escravização do 

homem pelo consumismo desenfreado, o medo da guerra e da bomba e muitos outros 

aspectos. As sementes dessas novas formas de arte já estavam lá e ele era uma de suas 

vozes.  

A arte feita no Brasil antes da ascensão dos militares ao poder já não 

representava os conceitos e visões de mundo desses novos artistas. Quando o Estado 

brasileiro deixou de representar seus ideais de liberdade e democracia, tiveram de 

recriar o universo da arte.  

A violência e a limitação das liberdades trouxe consigo novas formas de 

pensamento, entre as quais, o Tropicalismo e a marginalidade. Nessa nova realidade, 

Campos de Carvalho – ou sua obra – encontrou novas interpretações e ressigificações. 

Um novo campo para Campos de Carvalho. Agora, as estruturas tradicionais da 

sociedade brasileira, como Igreja e família deviam ser contestadas por representarem a 

opressão cotidiana. 
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