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“E vai demorar meio século pra essa gente se juntar 

de novo e levantar a voz. Porque a multidão não vai 

estar abafada, nem encurralada, nem tiranizada, nem 

nada. Sabe o quê? A multidão vai estar é seduzida. 

Você devia se orgulhar.” 

(Terezinha – Ópera do Malandro) 
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A ÓPERA DO MALANDRO: UMA LEITURA DA CONDIÇÃO SUBALTERNA 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho busca analisar a obra Ópera do malandro (1978), de Chico Buarque de 

Hollanda (1946-) à luz da teoria de Gayatri Spivak acerca do sujeito subalterno. Em seu 

texto Pode o subalterno falar? (2010), Spivak aponta que as classes mais baixas da 

sociedade, além de serem excluídas do quadro social dominante, não possuem nenhuma 

autonomia ou representação, já que os que se propõem a esse papel o fazem com base no 

aparelho ideológico das camadas mais altas da sociedade e, assim, a voz subalterna não se 

concretiza. Chico Buarque, por sua vez, é considerado um dos artistas brasileiros que 

melhor representa a voz dos desvalidos através de sua criação. A Ópera do malandro traz 

personagens que vivenciam situações semelhantes ao contexto exposto por Spivak. No 

entanto, os personagens de Buarque tentam expressar sua voz, mesmo sendo subalternos, 

não através de um discurso político, mas sim artístico. Spivak, investigando a Índia, seu 

país de origem, revela o processo de colonização como o principal fator da total 

impossibilidade de fala do sujeito subalterno, e é exatamente neste ponto que a construção 

teórica spivakiana e o processo artístico buarquiano apontam para caminhos diferentes, 

pois, na verdade, o Brasil e a Índia apresentam contextos históricos distintos de 

colonização, o que por sua vez diferencia o desenvolver da história de cada país e, 

consequentemente, a construção de seus sujeitos. Dadas essas circunstâncias e as 

diferenças entre os momentos históricos, o malandro brasileiro surge como um sujeito 

subalterno que consegue estabelecer na arte literária buarquiana um espaço onde ele possa 

falar.   

 

Palavras-chave: Ópera do malandro. Subalternidade. Malandro. Chico Buarque.  
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THE ÓPERA DO MALANDRO: A READING OF SUBALTERN CONDITION   

 

ABSTRACT 

This paper seeks to analyze Chico Buarque de Holanda´s work, Ópera do Malandro 

(1978), based on Gayatri Spivak's theory about the subaltern individual. In her text Can the 

subaltern speak? (2010) Spivak points out that the lower classes of society, besides being 

excluded from the dominant social context, have no autonomy or representation, since 

those who play this role are based on the ideological apparatus of the highest levels of 

society, and so the subaltern voice does not materialize itself. Chico Buarque, on the other 

hand, is considered one of the Brazilian artists who best represents the voice of the 

underprivileged people through the expression of his art. The Ópera do Malandro points to 

a character who plays a similar role in the social context of that which Spivak addresses. 

However, Buarque‟s character manages to express her voice, even as a subaltern, not 

through a political discourse but through art. Spivak, through an investigation of Indian 

society, her country of origin, points out the process of colonization as the main element of 

the total impossibility of the subaltern exercising an authentic voice. It is exactly at this 

point where the spivakiana theoretical construction and the buarquiano artistic process 

point different ways, because in fact, Brazil and India present different processes of 

colonization, which in turn differentiate the path of history, and consequently the 

construction of individuals. Given these circumstances and the differences between 

historical moments, the trickster (malandro), appears as a subaltern individual who can 

establish in the buarquiana literary discourse where the subaltern can speak. 

 

Keywords: Ópera do malandro, subalternity, trickster (malandro), Chico Buarque. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Há, na formação social do Brasil, uma riqueza humanística imensa que amplia o 

leque de possibilidades de pesquisa, ao mesmo tempo em que dificulta as delimitações 

necessárias ao objeto de estudo. Incluímos nesse tesouro das capacidades humanas a 

literatura como registro do conhecimento através da linguagem escrita, terreno ainda muito 

abrangente, mas que aponta um caminho, o da análise literária, para especificar melhor os 

objetivos na escolha de um tema. 

 Tão desafiador quanto estudar sobre a formação social do Brasil é procurar fazê-lo 

sob o viés da sua produção artístico-literária, pois temos duas matérias – a literatura e a 

sociologia – que sozinhas já apresentam um grau considerável de demandas, mais ainda 

estando juntas. Porém, é justamente na junção onde está o prazer do desafio, em 

amalgamar essas visões, embora sejam necessários, logicamente, os devidos recortes e os 

posicionamentos ao objeto de pesquisa, que aqui se apresenta da seguinte forma: estudar 

uma obra literária brasileira usando como suporte, além da crítica especializada da 

literatura, a sociologia.  

 A obra literária em questão é a Ópera do malandro, de Chico Buarque de Hollanda, 

texto escrito para um musical encenado no ano de 1978. Uma obra que nasceu em um 

momento histórico marcado pela ditadura militar, pelas ações repressivas do governo com 

relação à censura das produções intelectuais e pelos sinais de mudança que aos poucos 

começavam a surgir. No entanto, o tempo ficcional trata de outra ditadura, a de Getúlio 

Vargas, datada entre os anos de 1930 e 1940. Nesse período a política de governo getulista 

tinha como um dos principais projetos inserir o Brasil no contexto capitalista mundial, e 

incluía também mudanças no espaço público da então capital do país, o Rio de Janeiro.  

 A capital era o reduto do malandro, que frequentava os bairros boêmios fazendo 

samba que saudava a vida descompromissada e festeira, totalmente contrária à ideia de 

valorização do trabalho e do trabalhador que estava incluída no projeto de governo de 

Getúlio Vargas. Por essa razão a figura do malandro torna-se uma espécie de empecilho, 

fazendo com que o governo tome medidas que o impeçam de continuar fazendo samba 

apologético da vida malandra e em seu lugar exalte o trabalhador que dá sua contribuição 

cidadã ao progresso do Brasil. E assim é exigida uma mudança de comportamento que dá 
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início à transformação do malandro boêmio em capitalista, que será retratado na Ópera do 

malandro. 

 O termo malandro é fonte de muitas discursões no que diz respeito à sua definição, 

pois possui conotações em certa medida divergentes. Por um lado, temos a mais comum 

que sugere um indivíduo esperto, que costuma lesar as pessoas aplicando pequenos golpes 

para tirar proveito delas. Por outro lado, o termo malandro diz respeito a um sujeito alegre 

e festeiro que usa da sua malandragem não como meio para práticas ilícitas, mas como 

fonte de sobrevivência, como saída para conduzir a vida com otimismo diante das 

dificuldades. Em resumo, a malandragem pode ser vista por um lado contestável, de dar 

“um jeitinho” para obter vantagens particulares, ou pelo lado do bem, da alegria e do bom 

humor. Ser malandro pode constituir um defeito de caráter, um desvio moral, embora 

também seja uma maneira otimista de levar a vida diante das condições difíceis que o 

brasileiro enfrenta.    

Ambos os conceitos caracterizam esse indivíduo nacional, lhe identificam 

culturalmente, como também o posiciona dentro dessas diferenças de maneira igualmente 

adversa. Trata-se de uma linha tênue entre esses dois conceitos, que tem seu ponto de 

partida no processo da construção do ser social, ou seja, na ideia de que o brasileiro possui, 

na sua essência idiossincrática, a malandragem como característica. O malandro resultou 

da própria formação do Brasil e está presente em vários espaços sociais, como no samba, 

no carnaval e na literatura, onde constam suas representações mais comuns.  

  No espaço ficcional, o malandro está comumente presente entre uma horda de 

outros sujeitos que povoam o chamado submundo, ou seja, um mundo paralelo aos padrões 

comuns sancionados pela sociedade. São prostitutas, mendigos, ladrões, e outras 

denominações que identificam esses seres marginalizados. Chico Buarque é um autor que 

se destaca na representação da figura do malandro, como também desses outros, tanto no 

teatro como nas canções, fazendo da malandragem uma das suas temáticas mais 

recorrentes.    

O termo subalterno, por sua vez, compreende uma categoria analítica que é fonte de 

estudos de Gayatri Spivak, uma crítica e teórica indiana que se dedicou a estudar essas 

camadas marginalizadas da sociedade. O sujeito subalterno vive na condição de silenciado 

social, e para que essa barreira seja quebrada, é necessário que haja mobilização que 
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possibilite a fala subalterna, e é nesse ponto onde a grande questão de Spivak se coloca: 

Pode o subalterno falar?  

Para a análise literária, que é o objetivo do presente trabalho, a proposta é fazer 

uma leitura textual do musical buscando dialogar com a teoria do subalterno de Gayatri 

Spivak, partindo da hipótese de que o malandro está inserido nas camadas sociais mais 

baixas que estão fora da estrutura hegemônica do poder e por isso não pode reivindicar a 

seu favor. Para que essa fala se concretize e possa ser ouvida, o debate se volta para o 

problema da representação da voz subalterna, neste caso Chico Buarque de Hollanda e a 

sua Ópera do malandro. A pergunta mais pertinente é: o malandro brasileiro pode se 

enquadrar nessa categoria? Ou melhor: o malandro brasileiro é um sujeito subalterno? 

Para responder tais questões, traçamos um caminho que compreende, em primeiro 

lugar, conhecer o malandro tanto no contexto ficcional, presente na obra buarquiana, como 

também inserido nos vários espaços sociais brasileiros, fazendo parte de uma construção 

de país onde esse personagem encontra um lugar definido. Logo após a análise da teoria do 

subalterno trará o suporte necessário para o terceiro momento, que trata do estudo da 

Ópera do malandro.   

 Para compreender o malandro no contexto social foi preciso recorrer às teorias 

sociológicas que tratam da formação do Brasil e que abordam diretamente a relação entre o 

ser brasileiro e o ser malandro. Essa questão será exposta adiante, portanto, pelas ideias de 

Darcy Ribeiro, Antonio Candido, Cláudia Neiva de Matos, entre outros, que partem de 

uma perspectiva social, histórica e antropológica para analisar o vínculo entre o brasileiro e 

suas origens raciais com um sujeito que tem entre as suas características usar de 

expedientes fora do contexto da moral e da legalidade para alcançar objetivos particulares, 

mas que também possui o otimismo como arma para enfrentar as agruras da vida. De outro 

modo, se tomarmos como base a definição de subalterno spivakiano para compreender a 

formação social do Brasil, especialmente voltando o olhar para o processo de colonização, 

constataremos identificações pertinentes que afirmam que o povoamento do Brasil se deu 

através de sujeitos sem voz e relegados a um espaço que, naquele momento histórico, se 

destinava à subalternidade. 

 Essas duas visões - a análise literária do texto Ópera do malandro e a construção 

sociológica do personagem – unem-se e formalizam o malandro oprimido pelo sistema 
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hegemônico como uma figura subalterna do contexto brasileiro. Veremos que isso é 

possível porque o conceito de subalternidade exige um espaço social demarcado e, sendo 

assim, os modelos aos quais denominamos de “sujeito subalterno” terão conotações 

diferentes e outras abordagens que, embora ainda o definam enquanto parte dessa categoria 

analítica, em determinado momento da crítica de Spivak vai particularizá-lo com relação 

ao espaço social. 

 Esse reflexo será visto com mais detalhes no primeiro capítulo, numa análise das 

várias facetas do malandro brasileiro. Buscamos traçar o seu perfil através dos vários 

campos por onde ele transita, seja na religião, na música e no carnaval, como também na 

história do Brasil e na literatura, e assim esclarecer sobre quem, afinal, definimos como 

malandro. Alguns autores estudaram esse tema sobre outros contextos, como Cláudia 

Neiva Matos, que abordou o samba malandro no período da ditadura Vargas, e Antonio 

Cândido, um dos expoentes nos estudos sobre a malandragem brasileira refletida na 

literatura e na sociedade.  

Darcy Ribeiro dedicou-se a estudar o brasileiro no seu plano real, em um contexto 

de formação social condizente com a visão spivakiana. No segundo capítulo, tratamos 

sobre o conceito de sujeito subalterno à luz da categoria analítica de Gayatri Spivak e, em 

paralelo, analisaremos a formação social do Brasil através do diálogo entre esses dois 

autores. Essas e outras referências têm como objetivo traçar um perfil do que chamamos 

malandro brasileiro, um subalterno com raízes diferentes daquele spivakiano, mas ainda 

assim carregando em seus traços a mesma opressão.   

O terceiro capítulo trata da análise literária e textual da Ópera do malandro, na qual 

uniremos teoria e obra para identificar a porção subalterna do malandro brasileiro. Aquele 

que mesmo com todas as artimanhas não consegue fugir do poder hegemônico e opressor 

das classes dominantes e, embora não tenha voz e não possa falar, consegue se pronunciar 

na voz autoral de Chico Buarque. A análise do subalterno identifica, portanto, aqueles 

personagens que estão nos interstícios, nos entremeios do enredo e da trama, entre os 

coadjuvantes, os figurativos, como, por exemplo, Dóris Pelanca, Geni e o Zepelim, ou 

Jussara Pé de Anjo.  
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Assim como acontece socialmente, na obra buarquiana serão encontradas as duas 

representações do personagem, ou seja, o malandro esperto que se adapta ao contexto 

capitalista em que o Brasil começa a fazer parte e dele tira seu proveito, e o malandro que é 

engolido por esse mesmo sistema que, em nome do progresso, oprime e explora. A Ópera 

do malandro é uma comédia musical que satiriza a ordem (ou será a desordem?) capitalista 

brasileira.  Dessa maneira, o subalterno retratado na obra é o sujeito da verossimilhança e 

seu espaço de fala não trata de reivindicação e mudança de contexto em um sentido 

político. A subalternidade na obra buarquiana é anunciada através da arte, portanto é uma 

representação, um retrato da condição do subalterno. 

Para alcançar esses objetivos, foram necessárias algumas escolhas no que diz 

respeito aos caminhos da análise. Nesse caso, a maior delas foi tratar exclusivamente do 

texto literário, em detrimento das outras possibilidades que a versatilidade da obra oferece, 

por exemplo, com relação à análise exclusivamente textual das canções, já que 

reconhecemos o risco da falta que pode fazer o conjunto melódico que as compõe. O fato é 

que diante da necessidade de encaminhamentos específicos aos limites de uma dissertação 

de mestrado, muitas portas tiveram que ser fechadas, ao mesmo tempo em que essas 

mesmas delimitações trouxeram outros olhares.  
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CAPÍTULO I 

 

AFINAL, O QUE É UM MALANDRO? 

 

Neste primeiro capítulo, buscaremos compreender o malandro como membro do 

acervo cultural brasileiro, personagem da cena carioca das décadas de 1930 e 1940. 

Durante esse período, participou diretamente da vida da cidade que foi seu berço e deixou 

marcada a sua presença na história do Rio de Janeiro, e depois do Brasil. Este capítulo tem 

como objetivo construir um perfil desse personagem, partindo da construção etimológica 

do termo, passando pelos campos culturais por onde a figura do malandro transitou 

(religião, samba, carnaval e literatura) e, assim, entender como esse indivíduo passou a 

fazer parte do imaginário da sociedade nacional, como representante de certos atributos 

que vão do antagonismo de classes a um modo de ser cultural, fazendo do malandro um 

símbolo do que Darcy Ribeiro
1
 chama de brasilidade. Ao fim do capítulo, apresentamos a 

fortuna crítica de Chico Buarque, poucas linhas diante de uma biografia tão vasta, mas 

suficiente para perceber o autor como um dos poetas que mais representa as aventuras do 

malandro no ambiente da sua arte.  

1.1 A visão etimológica 

A etimologia da palavra "malandro" possui várias origens curiosas, mas terminam 

em um mesmo denominador, que resulta na qualidade de quem faz uso de expedientes que 

põem em dúvida o caráter e a moral do praticante desses atos. Segundo Gabriel Perissê:
2
 

Uma hipótese para significar o sujeito de comportamento duvidoso é a de 

que a palavra vem de um casamento estranho entre o latim malus ("mau", 

"errado") e o provençal landrin ("preguiçoso", "vagabundo"). 

Outra possibilidade tem a ver com Dom Quixote. No livro de Cervantes 

(século XVII), aparece a palavra malandrín, com o sentido de "patife". Teria vindo 

do italiano malandrino, significando, na origem, quem era vítima de uma espécie 

de lepra, denonimada em latim vulgar malandria. Esta palavra, por sua vez, remete 

ao grego mélas ("negro"), por causa da cor escura da pele do leproso. Na Itália, os 

ladrões acabariam sendo chamados assim também. O motivo da ligação estaria em 

que ambos não trabalham, mas os ladrões recorrem ao roubo e não à mendicância. 

Antenor Nascentes registra uma outra ideia, defendida por João Ribeiro. 

A palavra teria a ver com "malandra", ferida ou sarna que ataca as juntas internas 

                                                             
1 RIBEIRO, 2006. 
2 PERISSÊ, 2010. 
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dos joelhos dos cavalos e outras cavalgaduras. Provindo do francês malandre 

(séculos XV-XVI). Esta sarna atrapalha o andar dos animais. E este "mal andar", 

teria a ver com a malandragem, a vagabundagem, o andar por aí, de mau jeito. 

No Brasil, a palavra "malandro" ganhou conotação menos 

agressiva. O malandro carioca, por exemplo, é o esperto. Lança mão de vários 

expedientes para sobreviver, com um toque de graça, irreverência e sensualidade.
3
  

  

No Brasil, o termo na verdade não ganhou somente essa conotação, mas várias, 

como afirma Solange Ribeiro de Oliveira
4
. Trata-se de uma figura múltipla, repleta de 

facetas, ambiguidades e paralelos: 

O termo pode evocar as posições antípodas de bandido ou de herói, ameaça 

representada pela multidão dos excluídos sociais ou a efusiva e colorida 

representação nacional. Para situá-lo num terreno menos impreciso, há que trilhar 

caminhos diversos, desnorteantes encruzilhadas, nos limites dificilmente definíveis 

do discurso histórico, literário, social e do imaginário popular.
5
 

 

Duas definições que nos levam a caminhos tão diferentes, opostos. Descreve desde 

o comportamento duvidoso de uma pessoa, a vagabundagem, a doença, passando pelo 

patife quixotesco até chegar ao Brasil e ganhar outras ramificações. Talvez por este mesmo 

motivo - a instigante aventura de estudar um personagem tão multifacetado -, tantas 

pesquisas são encontradas tendo o malandro como tema central, em todos os campos de 

estudos elencados pela autora da citação, sem, contudo, parecerem esgotadas as 

possibilidades.  

O termo malandro, mesmo tendo uma origem etimológica distante historicamente 

(remete ao século XVIII), encontrou no Brasil a personificação em um sujeito. Aqui o 

malandro ganhou posição em vários espaços sociais e culturais, assim como se tornou uma 

figura emblemática nos campos da política e da religião, por exemplo, passando pela 

literatura, música, até mesmo na formação histórica e social brasileira, como será visto 

mais adiante.  

 

 

 

                                                             
3 PERISSE, 2010, in: palavraseorigens.blogspot.com.br. Acesso em 04.05.2016. 
4 OLIVEIRA, 2011. 
5
 OLIVEIRA, 2011. p. 10. 
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1.2 O malandro do Brasil: patrimônio cultural 

 

 

  A formação social do Brasil identificou o malandro como um dos seus 

emblemas nacionais, ou seja, como figura simbólica que define em parte o ser brasileiro. 

Leandro Nascimento Cristino
6
, por exemplo, destaca o “discurso sociológico acerca da 

malandragem, responsável pela consagração desse tema como patrimônio nacional, 

associado à miscigenação, que se revela como categoria básica para a compreensão de 

muitos de nossos símbolos” 
7
 como fatores que colaboram para identificar o malandro com 

a identidade nacional.   

 Historicamente, trata-se de um indivíduo que, por um lado, enfrenta o estigma da 

indolência e da preguiça com relação ao trabalho, preferindo a vida ociosa. Esse 

comportamento pode ser fruto do histórico escravista do Brasil e provavelmente significa 

uma fuga a qualquer condição que se assemelhe a esse momento da história em que a 

população negra do país foi abrigada a submeter-se. Essa imagem construída acerca do 

malandro tornou-se um problema nas primeiras décadas do regime republicano no Brasil, 

em que o país buscava sua inserção no sistema capitalista de produção. Tal projeto tinha no 

trabalhador um novo símbolo, e em paralelo tornava o malandro ainda mais desvalorizado 

na cena social.  

 Contudo, existe o outro lado desse contexto, que remete à mesma condição do 

negro enquanto membro das classes oprimidas, vítima de séculos de escravidão. Tornando-

se livre, não encontrou na sociedade espaço para reinserção, obrigando-se aos mais 

diversos meios, às vezes pouco diferentes da sua antiga situação de escravo, para garantir 

sua sobrevivência. Diante dessas condições, não é possível precisar até que ponto a sua 

situação de ociosidade seria uma escolha ou uma consequência das desigualdades sociais 

tão gritantes no Brasil. É provável que a visão eurocêntrica proveniente do modelo de 

colonização tenha contribuído para construir no imaginário brasileiro essa pouca 

familiaridade com o trabalho, comum também à visão do português colonizador diante do 

índio nativo, visto da mesma maneira que o negro, tão preguiçoso quanto indolente. Hoje 

sabemos que não se tratam de visões deturpadas diante do conceito de trabalho, apenas 

diferentes perante o modo de vida de cada um. 

                                                             
6 CRISTINO, 2009. 
7 CRISTINO (2009, p. 39). 
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   O malandro brasileiro foi criado a partir da formação do próprio Brasil, ou seja, 

antes de se tornar personagem literário, era personagem das ruas, um possível resultado da 

mistura de raças que se deu neste país. A herança mais provável é a negra, devido à ligação 

desse indivíduo com a capoeira e as religiões africanas, assim como ao samba e ao 

carnaval, tão próprias do legado dessa descendência. Neste decurso, a malandragem, que 

antes definia as atitudes praticadas pelo malandro, passou a ser uma característica que 

identifica, em parte, o próprio ser brasileiro. Passou a significar também aquele que possui 

malícia e gingado, agilidade e esperteza para fazer desde o drible de futebol a manobras 

para se sair bem no jogo político, de furar uma simples fila a manipular situações visando 

alcançar algum objetivo particular, mesmo que seja preciso transgredir leis éticas e morais. 

Tudo isso vem comprovar o que Oliveira
8
 chama de “caminhos diversos, desnorteantes 

encruzilhadas, e limites dificilmente definíveis” para conceituar este indivíduo.  

 Veremos a seguir os campos sociais onde o malandro se encontra presente e 

desempenhando vários papéis. Essas diferenciações serão importantes mais adiante, no 

momento da análise do corpus, pois servirão de norte para a compreensão do malandro 

descrito na Ópera do malandro.  

 

1.2.1 Zé Pelintra: a origem religiosa 

  

Neste caso, o malandro é personificado em Zé Pelintra, um ser divinal dos terreiros 

de catimbó
9
, conjunto de ritos originários das religiões africanas mais comumente 

encontrado no sertão do Nordeste. Sua origem mais provável é a pernambucana, onde o 

catimbó é mais disseminado. Trata-se de uma conhecida prática de feitiçaria típica desta 

região, descendente de rituais bantos e indígenas mesclado com a magia trazida pelos 

colonizadores portugueses. No catimbó, o malandro é descrito com todas as características 

físicas e estéticas do tradicional, mitológico: calça branca e terno de linho folgados, para 

facilitar o movimento da capoeira; camisa de seda, geralmente na cor vermelha; gravata 

                                                             
8 OLIVEIRA, 2011, p. 10. 
9 Catimbó deriva da palavra “Caatimbó”, que denomina o culto religioso praticado na caatinga. Resulta da 

fusão entre rituais indígenas e católicos, depois teve incluído elementos do candomblé. É conhecido desde 

meados do século XVII na região Nordeste do Brasil, especialmente no Estado de Pernambuco. (Fonte: 

PERISSE, Gabriel. In: palavraseorigensblogspot.com.br. Acesso em 04.05.2016).   
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branca, preta ou vermelha; chapéu panamá com fita também vermelha; sapato de duas 

cores.  

Na religião, em momento algum o malandro é retratado como entidade má, mas sim 

como forte e ágil, jogador, bebedor, mulherengo e brigão, no sentido de justiceiro e 

defensor dos oprimidos, pois não gosta de ser enganado, e tão pouco aceita que alguém o 

seja. Respeita as mulheres, é galante e bom com elas, não admite violência e graves 

contendas, mas caso haja, pode assumir uma conduta mais agressiva. Nos rituais, invoca-se 

o malandro para auxiliar na resolução de conflitos que envolvam violência e injustiça, e no 

fim são feitas oferendas a Zé Pelintra na forma de presentes como navalhas e gravatas ou 

dinheiro em espécie. O pagode é a festa realizada no terreiro de umbanda em sua 

homenagem.
10

 

A cor vermelha, comum na indumentária do malandro, tem uma possível referência 

nesses rituais representando vida, força e energia. O uso da seda é devido à resistência do 

tecido ao corte da navalha. O chapéu tipo panamá e os sapatos bicolores imprimem status, 

já que, na década de 1940 eram itens caros da moda masculina, assim como o terno de 

linho, que era confeccionado sob medida em alfaiataria. Nesta época, com as perseguições 

impostas pela polícia ao malandro, a maneira de vestir-se o identificava.  

 

 

1.2.2 Uma figura carioca 

 

 Não foi possível precisar em que momento da história a figura do malandro foi 

incorporada à tradição carioca e tão bem foi aceito por ela. Não é difícil pensar que seja 

fruto da imigração tão comum no Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro enquanto foi a 

capital do país até meados da década de 1950. Mas trata-se apenas de uma hipótese. O fato 

é que o malandro hoje está identificado como parte integrante do acervo cultural dessa 

cidade, inclusive protagonizando momentos importantes da história carioca.  

Luiz Noronha, em sua obra Malandros, notícias de um submundo distante 
11

, 

descreve o panorama de um Rio de janeiro do início do século XX:  

   

 O Rio de Janeiro na virada do século XIX para o XX era um lugar em ebulição. E 

o centro nervoso (...) era o próprio espaço urbano e a relação dos cariocas com sua 

                                                             
10 ZÉ Pelintra,2005, disponível em: <HTTP:// www.mestrezepelintra.com.br.>. Acesso em 12.03.2014. 
11 NORONHA, 2003. 

http://www.mestrezepelintra.com.br/


20 

 

cidade que estavam em discussão, um debate entre a cidade desejada e a cidade 

possível. (...) Numa população que, do terço final do século XIX aos primeiros 

anos da década de 1910, foi de cerca de 500 mil a pouco mais de 900 mil almas, 

sendo destes 40% de mulatos ou pretos. Remanescentes da aristocracia conviviam 

com burocratas modernos, a classe média e seus descontentes contemporâneos, 

uma intelectualidade hedonista e ruidosa, os novos ricos de sempre e uma ampla e 

nova variedade de pobres. Esses eram filhos da transição da economia escravista 

para o capitalismo, de operários e trabalhadores menos qualificados, de ambulantes 

e empregados domésticos, de artistas populares e uma massa crescente de 

desocupados, gente que simplesmente sobrava no processo
12

. 

 

 

 Desse contexto surgem as favelas, reduto da massa pobre, depois de ser expulsa dos 

cortiços do centro da cidade, numa medida de “limpeza” e uma “onda civilizatória” que 

queria implantar no Rio de Janeiro modernidade a todo custo. Esses aglomerados de 

pessoas, considerados pelas autoridades foco de epidemias e feiura para o centro da cidade, 

foram empurrados para os morros mais próximos. As religiões de origem africana foram 

proibidas e os terreiros saqueados, obrigando-as a funcionar na clandestinidade. 

 Noronha conta ainda alguns detalhes desse processo de modernização do Rio de 

Janeiro reduto do malandro: 

 

O malandro tal como conhecemos, que só podia ter aparecido no Rio, na 

verdade existiu num certo Rio, numa época que vai do nascimento da metrópole 

moderna brasileira, no fim do século XIX aos primeiros anos do século XX, até o 

Brasil do Estado Novo, no mundo da Segunda Grande Guerra. E existiu ainda 

numa geografia específica: ele não desfrutou da Copacabana Princesinha, não 

conheceu as garotas de Ipanema, não esteve no sarau dos endinheirados do 

Flamengo ou de Botafogo; seu ambiente ficava entre a Avenida Central, a Avenida 

Beira-Mar, nos limites do Passeio Público, da Rua da Glória, dos armazéns do 

Cais do Porto, nos arredores da Praça Onze e da Zona do Mangue e da Cidade 

Nova, por entre ruas estreitas e as favelas incipientes dos morros do Estácio, de 

São Carlos, da Providência e da Mangueira, com aparições cantadas também para 

os lados de Vila Isabel e dos subúrbios. Quando se fala destes lugares nesta época, 

fala-se do olho do furacão. Nascido no meio de um choque de urbanidade – o da 

criação da Cidade Maravilhosa da Belle Époque – e praticamente exterminado ao 

longo das ondas seguintes, até as transformações que a cidade sofreu no período da 

prefeitura de Henrique Dodsworth, nos anos 40, e sob o impacto cultural e político 

do período de Getúlio Vargas, o malandro é como o arquétipo produto carioca da 

modernidade. 
13

 

 

  

 

O choque de urbanidade, se por um lado criou a Cidade Maravilhosa, por outro 

causou o processo de favelização dos morros, dividindo o Rio de Janeiro na cidade dos 

ricos e a dos pobres. O malandro habitava os espaços da vida noturna efervescente, os 

                                                             
12 NORONHA, 2003, p. 33. 
13 NORONHA, 2003, p. 35). 
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bairros do operariado, os recantos mais populares. O reduto dos ricos, na época 

Copacabana, Flamengo e Botafogo, bairros em construção, eram inacessíveis.   Entretanto 

as mesmas diferenças econômicas que as separavam de alguma maneira também as 

uniram, por exemplo, quando o samba e o carnaval, nascidos das favelas, descem os 

morros e tornam-se produtos nacionais, como veremos a seguir. 

  

 

1.2.3  Os malandros do samba e do carnaval 

 

 O malandro tem na periferia, no samba e no carnaval carioca o seu lugar de 

pertencimento. É no Rio de Janeiro onde esses três elementos se fundem na cultura da 

cidade. Mesmo não sendo possível prolongar neste trabalho a discussão acerca da sua 

origem geográfica, se pernambucana ou realmente carioca, o fato é que foi na capital do 

império que este personagem se firmou, como está registrado na história social e 

antropológica do personagem, na história do Rio de Janeiro e também na literatura. 

 Buscando com cuidado as primeiras origens da relação entre malandro e samba, 

chega-se às décadas de 1930 até 1950, segundo um dos estudos mais importantes acerca 

deste tema, realizado por Cláudia Neiva de Matos, no ano de 1982. Em Acertei no milhar: 

malandragem e samba no tempo de Getúlio, a autora faz análise do discurso de letras de 

sambas compostos por Wilson Batista e Geraldo Pereira e constata uma relação de diálogo 

direto entre o malandro e esse ritmo, tanto como tema quanto como autor de sambas. Em 

paralelo, a autora narra a relação problemática entre o governo de Getúlio Vargas e a sua 

política trabalhista, que ia de encontro ao modo de vida boêmio e fanfarrão do malandro, 

descrito e defendido nas letras das canções. Esse tema será visto na seção seguinte, no 

momento trataremos da relação entre o malandro, o samba e o carnaval, em meio ao 

processo de favelização dos morros cariocas. 

 Segundo Matos
14

 o samba é a produção cultural das classes populares que, embora 

não tenha nascido nos morros cariocas, nas favelas, foi lá que ele se desenvolveu porque os 

sambistas, fugindo da polícia que os proibia de se fixarem nas ruas do centro, subiam os 

morros para sambar em paz. Nessa época, anos 1930, os morros nem eram tão povoados 

ainda, mas já estavam em processo de crescimento, na medida em que se expandia a 

política de “limpeza” do centro do Rio de Janeiro, retirando desta região os pequenos 

                                                             
14 MATOS, 1982. 
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cortiços onde habitava a gente pobre da cidade. Imigrantes de várias nacionalidades, 

negros remanescentes do período escravagista pouco distante, migrantes das secas 

nordestinas, enfim, uma legião de desvalidos que buscavam nesses lugares altos ao redor 

do centro moradia barata e próxima das possibilidades de trabalho. Obviamente gente 

muito pobre que, de modo geral, exercia as funções menos remuneradas do mercado como 

empregadas domésticas, vendedores ambulantes ou simplesmente desocupados biscateiros 

vivendo de pequenos serviços. Porém, nas noites e nos finais de semana reuniam-se em 

festa e descanso, o cotidiano difícil dava lugar ao samba em forma de música, de dança, de 

conforto, de esquecimento da realidade. Nessas horas, nasciam também as composições de 

exaltação da vida boa, da malandragem, do jeito de ser malandro.  

A geração dos sambistas das décadas de 1930 e 1940 possuía um forte sentimento 

de coletividade em função de sua relação com o samba e com a comunidade em que 

viviam. Isso porque os grupos se formavam ao encontrarem nos morros o lugar propício 

para fazerem música sem serem perturbados pela polícia. Logo surgiram as denominações 

“sambistas do Estácio”, “sambistas da Mangueira”, entre outros, em alusão aos lugares que 

frequentavam para tocar e compor seus sambas. Essa denominação do espaço passou a 

identificar a própria produção das canções, pois muitas letras eram compostas seguindo 

esse conceito de coletividade, a ponto de dificultar a identificação da autoria entre os 

participantes desses redutos. Ser sambista, portanto, fazia parte de um conjunto de relações 

que diziam respeito ao lugar e aos seus frequentadores, gerando certa cumplicidade no que 

se refere à composição das letras, além de gerar um senso de pertencimento ao lugar. 

 A temática lírico-amorosa preza pela supervalorização do sentimento, geralmente 

de dor e desespero causado por alguma desilusão, por um amor investido de todas as forças 

e totalmente dedicado, mas desprezado pelo seu objeto de desejo. Esse objeto é a mulher 

amada, ingrata, fria e desumana que rejeita o lar e o conforto que o seu homem lhe oferece 

em troca de uma vida de orgia. Era também chamado samba-canção ou tradicional, e 

tratava-se de composições feitas sob a influência de um “discurso literário branco, burguês, 

que se faz notar no rebuscamento das metáforas como nas colocações idealizantes, 

melancólicas e escapistas”
15

. Tinha como seus expoentes Cartola e Lupicínio Rodrigues. 

Este último era gaúcho, não carioca, mas compunha samba com a mesma temática, 

também denominada samba dor-de-cotovelo. 

                                                             
15 MATOS, 1982, p.46 
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Outro eixo tendia para o nacionalismo, no sentido de enaltecer as belezas naturais e 

as qualidades do povo brasileiro, a exemplo de “Aquarela do Brasil”, do compositor 

mineiro Ari Barroso, gravada pela primeira vez em 1939. Matos qualifica esse ritmo de 

apologético-naturalista, que se aliou adequadamente às diretrizes ideológicas do Estado 

Novo, por fazer alusão a um país promissor e cheio de maravilhas, mas segundo a crítica, 

em certo tom de exagero e ufanismo.  

 O samba chamado malandro teve essa denominação no morro do Estácio e era 

caracterizado por um ritmo mais sincopado, ou seja, uma cadência mais rápida e forte que 

outros. Essa é a provável origem do samba carnavalesco, que havia se popularizado desde 

a década de 1920 juntamente com os blocos que logo dariam origem também às escolas de 

samba. Os sambistas tradicionais, defensores da temática amorosa e poética das letras, 

passaram a criticar essa melodia que falava de malandragem, orgia e vida boêmia. Houve a 

partir de então uma divisão entre os compositores no morro do Estácio, onde parte deles 

seguiu a linha tradicional, e outros se tornaram adeptos à malandragem na música. O 

samba malandro trata da temática amorosa de maneira diferente, que não foge do jeito 

típico desse personagem levar a vida. A mulher também é descrita como ingrata e injusta, 

mas a culpa não recai sobre ela pelo fim do amor. A culpa é dele, malandro, porque se 

abriu a esse sentimento, coisa em que malandro não deve se meter e muito menos se 

ocupar. Aqui as emoções se relativizam e são levadas para o campo da sátira, da graça, e 

não da dor e do sofrimento.  

 Em 1932, as escolas de samba descem o morro pela primeira vez e tomam a 

avenida ao som do samba malandro, ideal para desfilar pelas ruas devido à cadência 

marcante do ritmo. Em pouco tempo as escolas de samba despertam o interesse do turismo 

e das classes mais altas. A descoberta desse filão comercial foi mais um motivo para a 

divisão dos sambistas. Os adeptos às tradições defendiam o samba como o refúgio da 

pobreza, cujo reduto era o morro, não a rua. O samba malandro, por sua vez, chega ao 

mercado fonográfico e passa a frequentar a alta classe carioca. 

 Os sambistas que defendiam a tradição temiam que se deixasse de lado a razão que 

unia os habitantes dos morros e a sua história de identificação com o espaço: 

 

À medida que ganhava a cidade, o samba deixava de ser 

fundamentalmente um acontecimento no qual se promovia uma integração ativa de 

um grupo social com características próprias – negros, proletários, favelados, 



24 

 

suburbanos – para integrar-se no heterogêneo e vasto mercado do consumo 

cultural
16

.  

 

Com o passar do tempo, constata-se que foi realmente o que aconteceu, mas que 

por outro lado, as tradições dão lugar a outras, e o carnaval foi transformado em um dos 

maiores espetáculos da cultura popular carioca e, consequentemente, do Brasil. O tema da 

malandragem no samba nasce juntamente com a proliferação desse ritmo nas classes média 

e alta, o que provoca interferência no modo de compor que altera a essência temática do 

samba vindo da classe popular, segundo os críticos que defendiam a permanência do 

samba no seu reduto. O desenvolvimento da indústria radiofônica contribui para isso, 

fazendo do samba um produto comercial e não mais fruto de um momento de partilha entre 

pares. Isso significa que aquele espírito de coletividade nas composições deu lugar à 

exclusividade da autoria.  

Mas nem todo malandro sambista era a favor dessas mudanças, pois, segundo 

Matos, “nem sempre a publicidade seduz o malandro, que não raro faz música para recreio 

interno ou por uma necessidade de expressão, independente de qualquer ideia de fama ou 

dinheiro”
17

. É verdade que no início compor samba poderia ser apenas um passatempo, 

mas o fato é que, com o crescimento do mercado radiofônico, esse pensamento mudou um 

pouco de direção, e ter um samba tocado no rádio passou a ser o sonho de todo compositor, 

pois juntamente vinha a grata possibilidade do sambista se profissionalizar e poder viver da 

sua produção musical.    

 Em 1940, Getúlio Vargas, o então presidente do Brasil, implanta a censura através 

do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), que tinha como principal função o 

controle e a regulamentação da produção cultural do país. Somam-se às contendas internas 

entre os sambistas a censura, especialmente à linha do samba malandro, que se vê mais 

dividida ainda entre dois caminhos: um voltado para a indústria fonográfica, que exaltava o 

malandro “regenerado” e que, por isso, fazia samba somente nas horas vagas e nos quatro 

dias de carnaval; e aquele compositor que continuava adepto à vida boêmia e 

descompromissada com o trabalho. A ideia de regeneração do malandro procura incentivar 

o compositor a participar do projeto populista e trabalhista de Vargas.  

 Assim, a malandragem adepta da boemia, aquela que exalta a vida sem o peso do 

trabalho, entra no campo da marginalidade. Mas antes de entrar em cena o sujeito 

                                                             
16 MATOS, 1982. p. 35 
17 MATOS, 1982, p. 42 
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regenerado, até cinco anos antes do DIP, o malandro circula entre a Lapa e os demais 

bairros boêmios e populares do Rio de Janeiro com certa liberdade, e Matos bem descreve 

sua figura: 

 

Em 1933, quando o folclore da malandragem está ainda em plena voga e é 

divertidamente consumido pela sociedade em geral, sobretudo através da música 

popular, o malandro apresenta uma imagem bastante próxima e identificada com a 

marginalidade das classes economicamente subalternas, conforme se pode notar 

nesse samba de Wilson Batista: 

 

Meu chapéu de lado 

Tamanco arrastando 

Lenço no pescoço 

Navalha no bolso 

Eu passo gingando 

Provoco e desafio 

Eu tenho orgulho 

De ser tão vadio
18

 

 

          

Cinco anos depois, com o advento da política varguista, o discurso muda e o 

malandro precisa tomar para si outro conselho, descrito na letra de Noel Rosa, um 

compositor que, segundo Matos, defende a ideia do malandro regenerado e protetor da 

ideologia trabalhista do governo, entrando assim em conflito com outros compositores 

como Wilson Batista: 

 

Deixa de arrastar o seu tamanco 

Pois tamanco nunca foi sandália 

E tira o lenço branco do pescoço 

Compre sapato e gravata 

Jogue fora esta navalha 

Que lhe atrapalha 

Com chapéu de lado deste rata 

Da polícia quero que escapes  

Fazendo samba-canção 

Eu já lhe dei papel e lápis 

Arranje um amor e um violão
19

. 

                          

                     

Essa relação ruidosa entre o malandro e o trabalho é fruto de várias interpretações, 

sendo a mais comum a de que ambos são incompatíveis, tema principal do samba 

malandro. Segundo a análise de Solange Ribeiro de Oliveira
20

, porém, esse conflito 

também tem causas na condição do artista enquanto trabalhador, não se tratando somente 

                                                             
18  Lenço no Pescoço, in MATOS, 1982, p. 54-55. 
19 Rapaz folgado in: MATOS, op. cit. p. 55. 
20 OLIVEIRA, 2011. 
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do simples samba apologético. A autora lembra que o mercado de trabalho de modo geral 

não era receptivo ao negro, e o mercado musical não era diferente. Se era difícil para o 

negro inserir-se no mercado como trabalhador formal, o compositor também encontrava 

dificuldades para viver das suas músicas, já que “a decantada ociosidade dos artistas não 

resultava em escolhas reais, decorria da falta de oportunidade de trabalho regular, 

devidamente remunerado
21

. 

Dessa forma, é possível considerar que a malandragem não correspondia somente a 

uma escolha, mas era também uma decorrência da falta de oportunidades, especialmente 

para o negro, que carregava o estigma da escravidão. A malandragem, portanto, “significa 

essencialmente a arte de sobreviver, típica dos excluídos” 
22

. 

 

 

1.3 Quem tem ofício tem benefício: o malandro e a política trabalhista de Getúlio 

Vargas 

 

 A Era Vargas e o período chamado Estado Novo foram muito mencionados durante 

todo este trabalho porque foi neste período histórico, entre os anos de 1937 e 1945, que se 

travou uma perseguição, ora sutil, ora mais agressiva, à figura do malandro na sociedade 

brasileira, visto que este representava uma imagem oposta aos planos de desenvolvimento 

que a política varguista planejava implantar. Em 1938, o então presidente do Brasil Getúlio 

Vargas empreende no país uma série de medidas que tinham como principal objetivo 

sistematizar e regulamentar a atividade trabalhista. A ideia era trazer o progresso para o 

Brasil e para isso era preciso “fazer progredir o povo, esclarecendo os trabalhadores e 

criando neles o espírito associativo que ainda não possuíam” 
23

.  

 Embora não fosse o único percalço para o plano progressista do governo, a apologia 

à vida malandra, assim como os seus personagens, estava registrada nas noites cariocas e 

popularizada no samba, por sua vez difundido pelo rádio, o principal meio de comunicação 

do momento. Era preciso desconstruir uma ideologia e construir outra no lugar, um novo 

estigma de valor ao trabalho como uma atividade digna e também como a única saída para 

o progresso do Brasil. Portanto, o poder sugestivo do samba e o seu recorrente elogio à 
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23 GOMES, 2005, p. 222 



27 

 

malandragem a caracterizar o trabalho como um longo e penoso sofrimento, além do 

malandro como o herói do cancioneiro popular, teria que ser combatido.  

 Em seu lugar, e como primeira medida, a imagem do trabalhador tinha que ser 

glorificada, ganhar o atributo da honestidade e ser identificada como a do verdadeiro 

cidadão, pobre, mas trabalhador, por isso investido de dignidade. Trabalhar passou a ser 

algo além de simplesmente ganhar a vida, mas, sobretudo, um meio de servir à pátria, de 

estar a serviço da nação brasileira. Uma segunda medida importante foi antecipar a 

legislação trabalhista, antes que ela se tornasse uma luta sindical, como vinha acontecendo 

em outros países. A organização sindical brasileira, portanto, não aconteceu pela 

mobilização dos trabalhadores, mas sim por outorga do poder público, e dele recebia 

benefícios, gerando uma política corporativista e de controle estatal que restringia a 

organização do trabalho. Uma terceira medida que funcionou como contrapartida a essas 

restrições foi a implementação de uma série de leis trabalhistas, que garantiram 

importantes direitos e atenderam antigas reivindicações do movimento operário. As 

intenções por trás dessas medidas eram estabelecer o controle e a vigilância, abolir a 

liberdade de organização sindical, controlar as relações entre trabalhadores e patrões, 

prevalecendo a lógica conciliatória e o esvaziamento dos conflitos, tendo o Estado como 

mediador.  

O discurso governista, juntamente com essas medidas, tinha como objetivo 

implantar uma relação de parceria entre o Estado e o povo, cuja figura do presidente era 

amplamente exaltada e associada à figura do pai, daquele que generosamente cuida dos 

seus. Essa parceria se concretizava através de um contrato social firmado no que Angela de 

Castro Gomes
24

 identifica como ideologia de outorga, isto é, o governo concedia ao povo 

benefícios, dádivas e concessões, as quais recebiam e tinham que retribuir. Assim, receber 

benefícios era um direito, mas configurava juntamente um dever, e, portanto, era preciso 

retribuir. Essa relação dar, receber, retribuir firmava o contrato social por outorga como 

cita Gomes
25

, e tinha como objetivo “estabilizar a nação e sustentar o poder do Estado”.   

No entanto, essa categoria social chamada povo era que delimitava claramente a 

quem se destinavam as intenções do governo, e assim quem participava do contrato de 

fundação do Estado. Quem não estava inserido no contexto do ideário estatal não era 

considerado povo, portanto estava à margem e tinha que ser combatido. No contexto da 
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ditadura varguista, o malandro carregava dois agravantes: o primeiro a escolha de não 

compactuar, e, além disso, fazer apologia a tudo que era contrário aos mecanismos do 

Estado.   

 

O malandro – cujas raízes estavam no nosso negro passado escravista – 

recusava conscientemente integrar-se ao mercado de trabalho, projetando um 

mundo em que a justiça e a felicidade eram encontradas fora das regras políticas 

vigentes. Nestes termos, esses dois modelos (o malandro e o subversivo, ambos se 

contrapunham ao Estado) agrediam o diálogo direto e confiável que deveria ser 

estabelecido entre o trabalhador e Vargas. Esse diálogo se estruturava justamente 

pela vigência e obediência às leis que materializavam o espírito do Estado 

Nacional e possuía como seu instrumento institucional por excelência a 

organização sindical corporativista 
26

.  

  

 

Malandro e subversivo eram as denominações dos inimigos políticos do Estado. No 

caso do malandro, o embate se dava na via estatal e municipal também, já que o Rio de 

Janeiro concentrava esses dois poderes e enfrentava os problemas de urbanização, o 

processo de formação das favelas e a limpeza do espaço público do centro da cidade, todas 

as medidas que o afetavam diretamente. Na citação, a autora menciona a origem do 

malandro vinculado ao passado escravista do Brasil, dado que vem sendo confirmado ao 

longo desta pesquisa, quando tratamos de uma figura que não faz parte apenas do plano 

ficcional, sendo este um retrato representativo de um ser social e histórico brasileiro.  

A política de Vargas, contudo, atuou de forma mais sutil e causou um efeito mais 

eficaz do que simplesmente reprimir a atuação da malandragem nas ruas. Getúlio 

implantou divisões dentro do próprio reduto malandro, quando propôs distribuir verbas as 

escolas de samba desde que trocassem a apologia à malandragem por temas patrióticos e 

de incentivo ao trabalho. Essa medida proporcionou também a vinda do desfile do carnaval 

para as ruas do centro da cidade, assim como contribuiu para tornar o evento espetacular e 

patrimônio cultural carioca que é hoje, ao mesmo tempo em que promoveu a divisão entre 

os sambistas dentro das comunidades. O DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) 

tinha como função regulamentar a produção cultural através da censura, controlando os 

meios de comunicação e consequentemente o que deveria ou não tocar nas rádios, fato que 

contribuiu para que o samba malandro fosse enquadrado como impróprio.   

Assim está retratado o contexto que permeia a Ópera do malandro, em que, aos 

poucos e por obra das ações da política reformista do governo, o personagem sofre as 
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perseguições que vão obrigá-lo a usar de outros artifícios para manter-se vivo na sua 

maneira de levar a vida. Porém, levar a vida na malandragem apenas fazendo samba não 

foi possível, como será visto na análise da obra. 

 

 

1.4  Outras visões acerca da malandragem 

 

   

 A dialética da malandragem
27

, de Antonio Candido, é fonte indispensável sempre 

que se recorre ao tema da malandragem, pois, ao tratar da caracterização de Leonardo 

Pataca, de Memórias de um sargento de milícias
28

, de Manoel Antônio de Almeida, 

Candido traça, aos olhos da crítica literária, um primeiro e claro perfil do malandro 

brasileiro. Além de questionar a filiação entre este e os pícaros, em que cobra provas (que 

ele mesmo dá) da veracidade dessas semelhanças, o autor trouxe à baila da crítica literária, 

com pormenores, um personagem ícone tão presente na literatura quanto no imaginário 

popular, como uma característica própria e inerente à nação brasileira que se formava 

durante o reinado joanino. 

 Um pícaro é descrito por Candido como alguém de natureza inocente e pura, mas 

que as agruras da vida o obrigam a tornar-se amargo à medida que luta contra a dureza das 

condições de sobrevivência. A sua conduta é subserviente perante seus superiores, já que a 

intenção é amenizar o destino negativo, por isso também aceita a mediocridade e se 

acomoda às situações e aos patrões mais tiranos, restando-lhe como refúgio apenas os 

momentos de lamentação desiludida.   

 Leonardo não é, por sua vez, um inocente. Também não é totalmente abandonado, 

tendo sempre alguém que toma seu partido e procura favorecê-lo. Está sempre pronto a 

provocar encrencas e lesar pessoas, tirando o melhor proveito das situações mais 

vexatórias, ao contrário do pícaro, que não possui nas suas ações essa intencionalidade, já 

que as lesões que vem a provocar são em nome da sobrevivência, que Leonardo não 

precisa defender. Entre ambos está em Leonardo o retrato do real contexto social do país 

através de relatos verídicos captados por Joaquim Manoel, o que comprova sua posição de 
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personagem literário com influências popularescas, e sua obra como um romance 

malandro. 

Além deste, temos em Macunaíma
29

, de Mário de Andrade, outro ícone descrito 

com características de malandragem mais marcantes e fortes que Leonardo, em quem ainda 

era possível enxergar um pouco de benevolência. Com uma narrativa de caráter mítico, em 

que os acontecimentos não seguem as convenções realistas, a obra procura fazer um retrato 

do povo brasileiro, por meio do “herói sem nenhum caráter”. A partir desses dois 

personagens temos os primeiros retratos do malandro literário, proveniente da mistura que 

formou o Brasil, mas é importante ressaltar que o termo “sem caráter” não significa um 

desvio moral do personagem e que consequentemente venha se referir ao brasileiro. 

Pascale Casanova, em sua República mundial das letras, afirma que “o brasileiro não tem 

caráter porque não possui civilização própria ou consciência tradicional”
30

, ou seja, trata-se 

ainda de um caráter em formação, o que Darcy Ribeiro
31

 também atesta como “povo 

novo”, cuja identidade ainda se processa, assim como Casanova compara ao garoto de 

vinte anos, em quem se podem perceber as tendências, mas não afirmar nada sobre o seu 

caráter, dada sua juventude.  

Logo a princípio, tomando como exemplos Macunaíma e Leonardo Pataca, 

percebemos que, na relação entre os malandros descritos por Chico Buarque, há alguns 

elementos que se diferenciam nesses personagens, embora consigamos dar conta dos 

pontos convergentes que fazem parte do perfil traçado por Candido. Antes, porém, de 

chegar a esse ponto, faremos uma breve observação acerca da terminologia de “malandro” 

e “malandragem”, que vão dar margem para a discussão seguinte a respeito dos 

personagens.  

Roberto Goto
32

, revisitando Candido, percebe nas terminologias “malandro” e 

“malandragem” algumas diferenças marcantes: 

Terminologicamente têm-se dois níveis: um, mais genérico, em que 

„malandragem‟ é sinônimo de esperteza em geral e „malandro‟ de „qualquer 

aventureiro astucioso‟; outro, mais específico, em que „malandragem designa a 

esperteza voltada para si mesma, a que encontra sua finalidade e satisfação na 

própria realização, e „malandro‟ o sujeito que a pratica. Uma formulação levando 
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em conta essa ambiguidade notificaria que „malandragem‟ dá nome tanto ao 

gênero quanto a espécie: a malandragem é comum ao pícaro e ao malandro, mas 

no primeiro caso trata-se de uma malandragem pragmática e, no segundo uma 

malandragem lúdica. 
33

.  

 

De modo geral, o termo “malandragem” reflete a atitude praticada pelo “malandro”, 

seja a ação com um fim específico ou sem nenhuma finalidade aparente ou objetiva. Tanto 

pícaros como malandros praticam atos de malandragem, com a diferença de que os pícaros 

o fazem como defesa das dificuldades frente à vida, uma maneira de amenizar ou fugir dos 

sofrimentos através de ações que mudam conforme encontrem alguma segurança. O 

malandro, por sua vez, traz na sua essência o lado lúdico que aponta uma despretensão 

divertida e galhofeira ou, por outro lado, camuflando as verdadeiras intenções a depender 

dos objetivos que tem a alcançar. A sua sobrevivência depende de si mesmo, ao contrário 

dos pícaros, cuja vida está sempre na dependência de alguém. 

Entre esses estudos mencionados acerca do malandro, o de Antonio Cândido – A 

dialética da malandragem - é uma referência indispensável. Este autor o descreve como 

alguém que “já nasce feito, como se se tratasse de uma qualidade essencial, não um 

atributo adquirido por força das circunstancias”
34

. O autor, em sua análise, se refere à 

imagem do malandro como personagem literário, mas atribuindo o termo também a uma 

característica própria do brasileiro, como um elemento constitutivo da formação social do 

Brasil. 

 Candido reconhece, primeiramente, que “a força das circunstâncias” é um fator 

fundante na formação de um indivíduo, e que essas forças podem ser traduzidas como 

meio social e tudo que este oferece, de positivo ou negativo, para o crescimento desse 

indivíduo enquanto ser. Portanto, na realidade, o malandro, na qualidade de quem pratica 

malandragem, pode ser portador de uma característica idiossincrática (“qualidade 

essencial”) que o meio trata de moldar, já que não é todo mundo que nasce malandro. 

Sendo assim, é provável que esse sujeito se construa a partir de características que façam 

parte de um temperamento particular, individual e próprio de cada pessoa, juntamente com 

a sua formação sociocultural. Ao dizer que o malandro já nasce como é, ele afirma o 
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caráter subjetivo e particularizado inerente a uma personalidade malandra, a uma espécie 

de aptidão.  

  A princípio, o malandro não parece se sentir um oprimido nem pressionado 

pela sociedade, muito menos obrigado a se moldar e submeter-se às imposições do sistema, 

se considerarmos a maneira como se comporta socialmente. A postura altiva que é 

característica desse indivíduo demonstra que não se importa com as reações adversas que o 

descrevem com um vagabundo ou um ser medíocre. Essa postura se traduz não somente no 

comportamento, mas também no vestuário impecável, pois o malandro tem na imagem seu 

cartão postal, que representa, segundo Zeca Ligiéro, (citado por Leandro Nascimento 

Cristino), a marca de uma identidade: “para deixar de ser identificado como um pé-de-

chinelo qualquer, o malandro investe na própria imagem”
35

. Em resumo, o fato é que tudo 

isso se traduz em um disfarce que obscurece a realidade, mas que continua ali, nas 

entrelinhas, como descreve Cristino: 

 O malandro é a fantasia constante do proletário, do negro, do oprimido, 

encarnando a realização de certos anseios coletivos: não trabalha pesado, 

é temido e respeitado pelos homens, desejado pelas mulheres; vive 

sempre na orgia e no samba, sem jamais perder a linha e a fala [...]. Não 

deixa, no fundo de ser um oprimido que permanece fantasiado o ano 

inteiro, como se a vida fosse um eterno carnaval
36

.  

  

O malandro, em parte membro da classe subalterna brasileira, não enfrenta essa 

condição entrando em conflito com ela, mas sim driblando os dissabores da opressão com 

otimismo, bom humor e festa.  E parece inaceitável a ideia de que pobreza e opressão não 

precisam ser encaradas com dor e sofrimento a todo o momento, numa posição eterna de 

vítima por parte do oprimido. Talvez seja essa a maior das inquietações que o malandro 

provoca na sociedade, de despertar o sonho de uma felicidade recorrente e duradoura, 

mesmo numa situação de pobreza constante.  

 Cristino também compara em seu trabalho o “modus vivendi” do malandro ao mito 

de Dionísio, boêmio, sempre as voltas com mulheres e bebidas. O culto dionisíaco está 

ligado à exuberância das paixões e das efemeridades, aos prazeres fálicos, à celebração do 

vinho e seus efeitos de letargia. Trata-se de um mundo alternativo àquilo que o cotidiano 
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exige e o sistema social determina, diga-se um mundo particular, nem de fuga e nem de 

resistência, apenas um caminho paralelo ao sistema de coisas impostas. Mesmo assim é a 

malandragem enraizada em um ser ficcional, que vive “over seas” (sobre os mares), ao 

sabor das ondas, envolvendo-se ao que está posto no momento. 

 Se for a brutalidade da vida que aos poucos moldam os pícaros e extraem dele a 

ingenuidade, o malandro por sua vez tem em si as características essenciais de defesa e 

ação baseadas em um modo escorregadio e fluido de se mover, de envolver e seduzir ao 

seu redor com bom humor e gestos delicados, repleto de más intenções e atento a cada 

detalhe que possa lhe ser vantajoso e, mesmo que este não seja em forma monetária, que 

possa lhe render ao menos um bom samba.   

Os personagens buarquianos, por sua vez, acrescentam outros pontos importantes 

de observação nessa discussão acerca da malandragem e do ser malandro. O pragmatismo, 

por exemplo, é visto nas relações amorosas, mas não em outro tipo de afeto, e sim para 

alcance de objetivos, seja de conquista ou por algum interesse particular do malandro. O 

sentimento amoroso e as relações afetivas se prestam a alcançar objetivos pessoais de 

satisfação particular ou vantagem, mais nas ações que levam a um resultado favorável e 

imediato e menos nas questões que envolvem qualquer componente sentimental, ético ou 

moral.  

Esses personagens – Leonardo, Macunaíma, os malandros buarquianos – evocam o 

lúdico, as dimensões humanas de liberdade e espontaneidade de ação em meio à luta pela 

vida com as armas que possuem diante de um quadro social problemático. Suas 

características são adquiridas a partir da formação social do Brasil, da mistura de raças, da 

convivência cultural gerada dessa mistura que resultou, segundo Darcy Ribeiro e outros 

que se debruçaram na descoberta do ser antropológico resultante dessa história, em um 

povo novo a se descobrir, a construir uma identidade sua, um senso de brasilidade.  

Nesse processo de construção da identidade brasileira, o malandro transita pelos 

opostos, entre bandido e herói, de ameaça representada pela multidão de excluídos sociais 

à efusiva e colorida representação social, de boêmio a trabalhador, da ordem para a 

desordem e tantas outras denominações que torna impossível qualquer definição engessada 

desse sujeito. Por essa razão, o malandro se coloca numa posição entrelugar, expressão 
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usada por Oliveira (2011) para posicionar em um espaço de intersecção entre essas 

ambiguidades, um lugar para a figura do malandro.  

 

1.1 Chico Buarque e a poesia da malandragem  

 

 Chico Buarque é um homem atento ao seu tempo, e dedicou sua arte à leitura 

consciente desse tempo, mas também à leitura do outro, no sentido da compreensão do 

humano, das suas dores e amores, do seu profundo subjetivo. É hábil com a linguagem, 

sofisticada sem ser incompreensível ao mesmo tempo entremeada com mensagens nas 

entrelinhas, metáforas e jogos de palavras repletos de significados, às vezes sutil, outras 

vezes industrioso, que bem descrevem a condição social brasileira, o cotidiano da vida o 

subjetivo da humanidade. 

Essa habilidade com as palavras lhe rendeu muitas explicações à censura durante a 

ditadura militar, horas de interrogatório e explicações sobre o teor crítico de sua obra. Em 

uma entrevista, “Chico confessa que houve épocas em que sua criatividade estava mais 

voltada para driblar a censura, do que propriamente para sua música”, como cita Adélia 

Bezerra de Meneses Bolle
37

. Em contrapartida, a censura parece ter acrescentado certo 

estímulo que, somado à disposição da juventude, fez de Chico Buarque um dos artistas 

mais expressivos de sua época. 

 Nascido de família da classe alta, o pai historiador e crítico literário e a mãe 

pianista, Francisco Buarque de Hollanda conviveu desde cedo com muitas das figuras 

intelectuais mais sólidas do país. Carioca, nascido em 1944, teve educação de elite nas 

melhores escolas do Rio de Janeiro, passou temporadas fora do país, vivia rodeado de 

livros. Essas são algumas das possibilidades que o tornaram um artista conhecido pela 

sofisticação da sua arte, “a única unanimidade nacional”, segundo as palavras do jornalista 

Millôr Fernandes, ditas numa crônica em 1967. 

 Iniciou sua carreira nos festivais de música promovidos pelos canais de televisão na 

década de 1960, mas foi em 1965, quando grava seu primeiro sucesso musical Pedro 

Pedreiro, e compõe a música do poema Morte e Vida Severina (1955), que se tornou mais 
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conhecido no meio artístico. Com a música A banda, que vence o II Festival de Música 

Popular Brasileira, Chico lança seu nome nas paradas de sucesso. A música narra de 

maneira simples, quase singela, a passagem de uma banda de música por uma cidade, e 

enquanto ela passa as pessoas se transformam, como se por um momento os personagens 

deixassem a vida real, até que ela vai embora e tudo volta a ser como era no início. Talvez 

tenha sido a singeleza dessa letra, além do seu comportamento polido e elegante que 

tenham construído no público a imagem de Chico como bom moço. Sua boa educação, 

aliada a um temperamento tímido, passava uma imagem de menino bem comportado, 

criado nas tradições da família brasileira.  

 Essa imagem foi quebrada pela sua dramaturgia. A primeira peça, Roda Viva 

(1967), veio desmistificar o bom conceito que Chico construiu involuntariamente no 

imaginário das pessoas. Aquele menino meigo e bem comportado compositor de repente 

revela-se portador de uma agressividade que choca, retratando exatamente o 

desmascaramento do ídolo popular. O personagem principal, Benedito da Silva, muda de 

nome para entrar no mercado fonográfico e televisivo, torna-se Ben Silver, e sua trajetória 

promove uma reflexão acerca da sociedade massificada e consumista. As peças seguintes 

vão assumir o mesmo teor de crítica social.  Em Calabar (1974), uma parceria com o 

dramaturgo africano Ruy Guerra, a personagem principal, Bárbara, mergulha fundo no 

sentimento da traição na tentativa de entender as atitudes do seu homem, Calabar, morto 

em batalha acusado de ser traidor de sua tropa. Gota D’água (1975), de Chico Buarque 

com o dramaturgo brasileiro Paulo Pontes, é uma versão da tragédia grega Medéia (século 

V a.C.) que envenena seus dois filhos e a si própria após saber que o seu marido, Jasão, 

depois de se tornar sambista de sucesso, a troca por uma mulher mais nova.  Em seguida, a 

Ópera do malandro (1978) mostra a sedução do capitalismo ao arrebatar o mais resistente 

dos seres contrários à sua hegemonia: o malandro. Vendo que não há como fugir ao poder 

do capital, ele se torna um deles, mas sem perder sua essência malandra. Por fim, O grande 

circo místico (1983) é um musical, com trilha sonora do músico Edu Lobo,  que conta a 

história de um romance entre um aristocrata e uma acrobata, mesclando música, balé, 

ópera, circo, teatro e poesia.  

 Na literatura, Chico Buarque se revela como um escritor mergulhado na existência 

humana, sem esquecer-se dos problemas sociais do Brasil. Mas seu primeiro livro, de 

1966, foi dedicado mesmo à arte, chamado A banda, com algumas partituras de músicas e 
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um conto intitulado Ulisses, além de uma crônica escrita por Carlos Drummond de 

Andrade. Em 1974 veio a “novela pecuária” Fazenda modelo, uma alegoria do Brasil e sua 

situação política tendo como personagens bois e vacas. A bordo do Rui Barbosa foi 

publicado em 1981, embora tenha sido escrito nos anos 60. Este livro foi escrito em 

conjunto e trata de um poema de autoria de Chico, ilustrado por um belo projeto gráfico do 

artista plástico Vallandro Keating. Estorvo, seu primeiro romance, foi publicado em 

novembro de 1991 e mostra um homem em desequilíbrio com as estruturas sociais 

(família, amizade, poder). Benjamim (1995) conta a história de um homem, Benjamim 

Zambraia, que analisa sua difícil existência na hora da sua morte, diante de um pelotão de 

fuzilamento. Budapeste (2003) conta as idas e vindas do personagem José Costa entre o 

Rio de Janeiro, o seu casamento problemático com Vanda e um trabalho que só sustenta 

pelo seu amor à língua portuguesa e a cidade de Budapeste, na Hungria, um romance com 

a jovem Kriska e o fascínio pela língua húngara. Leite derramado (2009) é uma saga 

familiar contada pelo patriarca no leito de morte, que faz um passeio pela história do 

Brasil. O irmão alemão é a obra mais recente, de 2014, onde Chico escreve misturando 

realidade e ficção ao contar sobre um irmão, filho de um romance da juventude de seu pai 

com uma moça alemã nos anos 1930.  

 É também autor de duas obras infantis: Os saltimbancos (1977) foi sua primeira 

peça infantil, um musical que em 1981 teve sua versão para o cinema estrelado pelo 

quarteto Os trapalhões. A peça teatral foi traduzida por Chico Buarque de uma versão 

italiana dos músicos Sérgio Bardotti e Luis Henrique Bacalov, que por sua vez adaptaram 

do conto Os músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. Narra as aventuras de quatro bichos 

(um burro, uma galinha, um cachorro e uma gata) que sentindo-se explorados por seus 

donos decidem fugir. Chapeuzinho Amarelo (1979) é a sua primeira obra infantil, baseada 

em Chapeuzinho Vermelho, também dos irmãos Grimm, foi escrita em homenagem a sua 

terceira filha Luísa, para ajudá-la a enfrentar seus medos de criança. 

 Chico Buarque tem ainda uma obra vastíssima na música, participações em cinema 

e documentários sobre sua vida, impossível de relatar em um trabalho que trata apenas de 

um recorte. Nos seus 72 anos, completando em 2016 seus 51 anos de carreira, é difícil 

levantar um acervo tão extenso. Como seria igualmente difícil falar sobre este autor fora do 

trabalho, sobre outras vivências, devido à grande reserva que faz sobre sua vida particular. 
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O que se sabe da sua biografia é o que ele permite saber pelas mãos de Regina Zappa, 

jornalista e escritora de sua confiança, e outros poucos amigos próximos.  

 Vastos e crescentes também têm sido os estudos críticos sobre a sua obra, entre eles 

destacam-se Reinaldo de Fernandes,
38

 organizador de dois volumes de análise de algumas 

obras, e Adélia Bezerra de Menezes, que se dedica às questões do feminino nas canções de 

Chico Buarque. Logicamente há muito que se fazer a esse respeito, considerando que o 

autor ainda encontra-se ativo e produzindo. Chico Buarque, atento aos problemas da 

sociedade, especialmente nos campos social e político, além de presente e atuante no 

processo histórico do país, faz de tudo isso elementos para sua produção artística, 

especialmente com relação aos problemas que o Brasil enfrenta desde seu início, como por 

exemplo, as desigualdades e o mundo dos desfavorecidos, as mulheres, os desvalidos, os 

subalternos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Chico Buarque do Brasil (2004) e Chico Buarque, o poeta das mulheres, dos desvalidos e dos 

perseguidos: ensaios sobre a mulher, o pobre e a repressão militas nas canções de Chico (2013). 
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CAPÍTULO II 

 

A TEORIA DO SUBALTERNO E OS SEUS DIÁLOGOS SOCIAIS 

 

Neste capítulo trataremos de uma reflexão acerca do texto de Gayatri Spivak Pode 

o subalterno falar?
39

, aproximando a sua visão da obra Ópera do malandro
40

, de Chico 

Buarque de Hollanda. Em seguida, discutiremos o modelo de representação da 

subalternidade através da literatura como um espaço onde o subalterno possa ter voz, 

baseado em um diálogo da teoria de Spivak com Antonio Candido. Finalmente, faremos 

uma leitura acerca da condição subalterna e a figura do malandro. Desta forma, este 

capítulo compõe o aporte teórico para compreender a obra literária como um espaço de 

fala, respondendo assim às questões propostas.  

 

2.1 A teoria do subalterno 

 

Gayatri Spivak qualifica o termo subalterno como uma categoria analítica que 

descreve “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de 

exclusão dos mercados, da representação política e legal e da possibilidade de se tornarem 

membros plenos do estrato social dominante”
41

. A autora classifica como subalternas as 

camadas sociais em situação de subordinação e opressão perante as que têm o poder 

político decisório e que, de alguma maneira, impedem ou dificultam a participação dessas 

camadas mais baixas em um contexto social globalizante. É o sujeito social que vive à 

margem, em situação de invisibilidade, de subordinação, de sujeição e carência de direitos 

básicos.  

 Esse conceito que define a condição do sujeito subalterno teve origem a partir dos 

estudos sobre os grupos de marginalizados sociais da Índia, país de origem da autora, 

                                                             
39 SPIVAK, 2010. 
40 BUARQUE, 1978. 
41 SPIVAK, 2010, p.12. 
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durante as décadas de 1970 e 1980, que visavam discutir os resultados históricos da 

colonização inglesa neste país e propor a reconstrução da história da Índia colonial, mas 

sob a perspectiva desses grupos marginalizados, a partir do olhar e da voz subalterna. 

Segundo Spivak, o modelo hegemônico de sociedade dividida vem sendo 

construído desde o período colonial, quando é imposto um ideário ideológico e cultural aos 

povos conquistados que tendem a minar e destruir a sua identidade. Nesse sentido, 

predomina a visão do sujeito ocidental, dominante com relação ao colonizado, resultado de 

uma construção histórica, social e antropológica que culminou em sujeição. Spivak 

também menciona os estudos sociais segundo a linha marxista e destaca a luta dos 

trabalhadores contra a condução do modelo capitalista de produção, que tende a elevar o 

grau de subalternidade dos sujeitos. Esses são fatores que ilustram essa condição histórica 

de submissão, e como esta terminou se colocando fortemente nas relações sociais para 

ratificar a concepção de sujeito subalterno como um ser dividido e ausente de consciência 

coletiva. As transferências culturais e as imposições ideológicas têm nesses processos – a 

colonização e a luta de classes – um papel fundamental de consolidação da subalternidade 

e da sujeição, tomando medidas que desfavoreçam cada vez mais os espaços sociais 

reivindicatórios das classes mais baixas.  

Constatado o conflito, a autora lança o seguinte questionamento: “Pode o 

subalterno falar”? Onde e como será possível essa categoria expressar-se de forma livre e 

que possa surtir algum efeito que solucione ou pelo menos amenize sua condição social 

desfavorável? A própria autora responde que não, pois, na verdade, os espaços e os 

discursos atribuídos à fala da subalternidade fazem parte de um jogo veiculado pela classe 

dominante que tem como função ratificar a sua hegemonia. Manter o status quo do poder 

de uma determinada classe pressupõe que uma camada significativa de toda uma sociedade 

seja submetida, e existe todo um aparato que ronda o sistema social, político e ideológico 

para que a hegemonia de uma determinada classe se conserve e se fortaleça em detrimento 

de outra cujos direitos são cerceados. 

 A finalidade dos estudos subalternos é mostrar que o sujeito oprimido não tem voz, 

mas que pode, de alguma maneira, mudar esse contexto, e assim possa falar de forma livre, 

expressar-se socialmente, reivindicar, subjetivar-se, e que tenha acesso às formas de poder. 

Para tanto é preciso superar as barreiras impostas pelos poderes hegemônicos, e surge 
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então a possibilidade de haver uma voz que representa o subalterno, mas esta enfrenta 

também dificuldades. Em primeiro lugar, porque representar significa falar por alguém, 

mas será que é possível exercer essa função de forma eficaz no sentido dessa voz 

representar de maneira categórica os anseios dos seus representados? Será que quem fala 

por mim faz isso melhor do que eu mesmo?  

 O fato é que, perante todo um sistema político e econômico que se sustenta na 

divisão de classes, e um aparelho ideológico que ratifica e garante a hegemonia do poder 

de uma minoria, a representação se torna a medida mais eficaz. A própria teórica se coloca 

na função de representante ao estudar e expor a condição de subalternidade existente em 

seu país. O sistema democrático de direito, por exemplo, se faz a partir de representantes 

que falam em nome da população. Entretanto, Spivak aponta um problema, que trata da 

heterogeneidade dos sujeitos subalternos, uma categoria extremamente diversificada, que 

comporta muitas subcategorias de anseios mais diversos ainda, por exemplo, o movimento 

por direitos homo afetivos, ou os que se encontram em situação de cárcere. Essas 

subcategorias solidificam a necessidade de representação, mas compreende-se que seja 

preciso corresponder às necessidades de cada um desses conjuntos de sujeitos. 

O problema do subalterno está em não conseguir expressar-se socialmente, o que o 

coloca na condição de oprimido e silenciado e, sob essa condição, esse sujeito depende de 

outrem para se fazer reconhecer perante a sociedade. Em um contexto globalizante como é 

o atual, capitalista, totalitário e excludente, o subalterno não consegue espaço e diante de 

uma gama de anseios tão diversos é essencial que tenham representantes, aos quais Spivak 

trata como intelectuais, ou seja, aqueles que têm a função de mediador com a tarefa de 

fazer o agenciamento
42

 dos diálogos sociais, levando a voz subalterna para o debate. Outro 

problema que a autora encontra nesse processo é justamente no fato do intelectual se 

posicionar dessa forma, quando na verdade seria mais propício que houvesse o 

enfrentamento da condição subalterna através da sua própria voz, e caberia ao intelectual 

proporcionar as condições para que o subalterno possa ser, ele mesmo, ouvido diante da 

                                                             
42 O termo agenciamento refere-se à mediação construída entre o sujeito subalterno e o seu representante, 

chamado por Spivak de intelectual. Neste caso, a literatura é tomada como espaço de mediação, onde a fala 

subalterna pode vir a se concretizar através do desempenho do seu papel estético. 
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sociedade. É o que a crítica chama de luta contra a subalternidade, a criação de 

oportunidades para a fala subalterna, e essa sim é que seria a função do intelectual.  

Em suma, embora Spivak seja categórica em dizer que o subalterno não pode falar, 

ela não fecha totalmente a questão: 

[...] Para o verdadeiro grupo subalterno, cuja identidade é a sua diferença, pode-se 

afirmar que não há nenhum sujeito subalterno irrepresentável que possa saber e 

falar por si mesmo. A solução do intelectual não é a de se abster da representação. 

O problema é que o itinerário do sujeito não foi traçado de maneira a oferecer um 

objeto de sedução ao intelectual representante. Na linguagem um tanto arcaica do 

povo indiano, a questão que se apresenta é: como podemos tocar a consciência do 

povo, mesmo enquanto investigamos sua política? Com que voz-consciência o 

subalterno pode falar? Seu projeto, afinal, é o de reescrever o desenvolvimento da 

consciência da nação indiana
43

. 

 

 A autora deixa claro que “não há nenhum sujeito subalterno irrepresentável”, 

significa dizer que o objetivo da representação pode ser alcançado, desde que feito da 

forma correta. Entendo que, além de proporcionar espaços onde o subalterno possa falar e 

ser ouvido, o intelectual deve contribuir para a construção de uma identidade e uma 

consciência do sujeito sobre a sua própria condição de subalterno e ele mesmo possa 

reivindicar seus direitos. O papel do agenciamento se completa nesse sentido, e não apenas 

na representação. Significa que trabalhar contra a subalternidade é criar as vias para que o 

próprio subalterno fale.  

Diante disso, fica claro também que é preciso que haja o enfrentamento desse 

sistema ideológico que impede a formação de uma identidade e consequentemente da 

consciência da subalternidade. Spivak qualifica esse como um problema central, porque 

significa desafiar uma cadeia hegemônica de signos, e é preciso certa cautela para não 

causar consequências negativas. A noção de consciência deve ser usada de maneira estrita 

e estratégica, tendo em vista sua artificialidade e transitoriedade, embora seja importante e 

necessária. O perigo essencial e o cuidado que se deve tomar é para não reforçar a 

subordinação e o silêncio dos subalternos. Não se trata de derrubar ou substituir um poder, 

mas sim de um constante exercício de autoconhecimento, posicionamento e reivindicação 

partindo da real construção de consciência. O intelectual, por sua vez, seria responsável 

pela criação desse ambiente de fala, como Sandra Regina Goulart Almeida interpreta na 

introdução da edição brasileira do texto de Spivak: 

                                                             
43 SPIVAK, 2010, p. 61. 
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A tarefa do intelectual pós-colonial é criar espaços por meio dos quais o sujeito 

subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido. Para 

Spivak não se pode falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar contra a 

subalternidade, criando espaços onde o subalterno possa se articular e, como 

consequência possa ser ouvido
44

. 

 

A posição do intelectual é de uma responsabilidade imensurável quando se propõe a 

esse papel de representante, de voz. É possível observar que Spivak o considera alguém 

que exerce uma atividade política forte, ao mesmo tempo delicada a ponto de surtir efeito 

oposto ao desejado e terminar ratificando o silêncio de quem na verdade tem a necessidade 

de falar. Segundo Spivak, o intelectual não é cúmplice, nem deve encarar a subalternidade 

apenas como objeto de pesquisa. Se há a intencionalidade de trabalhar contra a 

subalternidade, que seja na criação dos espaços de discussão, oportunizando a fala, e não 

falando no lugar dela. O intelectual seria então aquele que articula, que organiza, que 

fornece as possibilidades para que a voz subalterna seja expressa e ouvida pela sociedade 

como um todo, e assim o seu envolvimento deve estar nos meios, e não nos fins desse 

processo.   

 

2.2 Diálogos com Spivak: a literatura que possibilita a agência 

 

Spivak , quando fala sobre os modelos representativos da subalternidade, dedica-se 

mais ao modelo político, ou seja, à participação dos indivíduos e à representatividade 

destes no cenário social. Entendemos que a literatura também pode ser compreendida 

como um instrumento político, na medida em que ela se apresenta também como um 

registro histórico e estabelece o diálogo entre as gerações humanas, conduzindo-as desse 

modo à discussão acerca do curso da história, ou seja, a literatura promove um elo entre a 

história e as sociedades humanas. Entretanto é importante lembrar que essa não é uma 

visão claramente defendida pela teórica, apenas mencionada quando trata de um modelo de 

representação com base numa visão estética, dada pela arte e a filosofia. 

Este ponto é o mais importante para pensar o papel da literatura como meio de 

agenciamento dos sujeitos subalternos, fazendo uso dos elementos que tem para cumprir 
                                                             
44 ALMEIDA, 2010. p. 14. 
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tal papel. A arte, mais especificamente a literatura, tem como principal função sondar a 

condição humana fora do imediato objetivo, através do seu elemento alegórico
45

 e 

ficcional, que busca significados para além da simples literalidade. Nesse sentido, o 

movimento da literatura em torno das questões sociais pode suscitar a voz subalterna, pois, 

mesmo que não tenha meios para mudar o panorama de subalternidade, pode expor ao 

público o problema. 

  A literatura cumpre a função de espaço de fala porque possibilita a denúncia, o 

debate, o confronto de ideias com a realidade, provocando a reflexão acerca das atitudes e 

das ações humanas, comprovando que a arte também possui um viés político. Acrescento 

ainda que essa defesa poderia ser estendida a qualquer outra expressão artística, por 

considerarmos que todas elas podem ser vistas como espaços de fala, já que acreditamos 

que as artes em geral se propõem a esse papel com toda competência. 

Sob essa condição, a literatura encontra ressonância na mimese aristotélica, no 

ponto em que a representação artística reproduz o modo como experimentamos o mundo e 

nos correspondemos com ele. Aristóteles
46

 considerava a obra de arte o lugar de equilíbrio 

entre o mundo sensível e o mundo das ideias, sendo a arte a expressão concreta da ideia. 

Nesse sentido, a literatura pode, mesmo que mimeticamente, contribuir com o projeto de 

Spivak na construção de uma consciência da subalternidade. Tanto a literatura quanto as 

demais expressões artísticas colaboram imensamente com a formação das subjetividades 

humanas, fazendo pensar acerca da sua condição e do seu ser e estar no mundo.  

 A literatura, enquanto amálgama social classificado por Vargas Llosa
47

 tem função 

integradora com a sociedade e as suas questões, como um denominador comum entre as 

épocas e seus problemas. Antonio Candido
48

 defende que a literatura e a vida social 

possuem uma relação dialética, onde a primeira, com seu instrumental estético, retrata a 

sociedade e os valores de uma época, assim como colabora com a discussão das questões 

pertinentes a ela, auxiliando o sujeito a desenvolver um olhar crítico e a formar uma 

concepção de mundo. Ao transcender gerações, a literatura se insere no campo da cultura e 

                                                             
45 Alegoria aqui tem o sentido de figura de linguagem utilizada para representar fatos cujo sentido pode ter 

também o sentido contrário do que quer ser dito, ou seja, transmite outro significado além do literal.  
46 ARISTOTELES, 384-322 a.C. 
47 LLOSA, 2004. 
48 CANDIDO, 2000. 
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pode contribuir para o diálogo entre as categorias sociais, entre elas a subalterna, já que se 

trata de uma arte, em tese, mais acessível a todas as classes.   

Para estabelecer o diálogo entre o texto literário e o meio social, destacamos 

novamente Candido
49

, defendendo que “algumas das tendências mais vivas da estética 

moderna estão empenhadas em estudar como a obra de arte plasma o meio, cria o seu 

público e as suas vias de penetração, agindo no sentido inverso ao das influências 

externas”. Sendo assim, é possível pensar que a literatura pode contribuir para o caminho 

inverso, ou seja, agir contra a subalternidade. 

 Para Candido, porém, existe a segunda via desse processo, que estabelece uma 

relação direta do social com a arte literária, que é um sistema simbólico de comunicação 

entre as pessoas e a realidade profunda do artista. Trata-se de uma via de mão dupla entre 

ficção e realidade. Os estudos críticos e sociológicos não se separam da dimensão intuitiva 

e expressiva do autor, no caso da arte literária, através da comunicação entre esse fator 

intuitivo que o autor usa como instrumento e a vivência social dele, que alimenta a intuição 

criativa. Embora esses elementos subjetivos tenham origem a partir dessas vivências que o 

autor tem do seu mundo objetivo, a forma de expressá-las é extremamente subjetiva, ou 

seja, a maneira de se expressar é algo particular, próprio de cada um. Candido defende 

ainda que a arte criada por um indivíduo pode sim representar o coletivo, sendo o artista 

parte desta sociedade representada por ele. 

 Candido compreende, portanto, que construir uma “sociologia da literatura” pode 

favorecer a interpretação através da identificação das relações entre obra e sociedade. 

Nesse ponto poderia estar incluída a voz da subalternidade e a necessidade desta ser 

representada. Torna-se necessário identificar até que ponto determinada arte é considerada 

um paralelo com a realidade, como atestam as palavras do referido autor: “em que medida 

a arte é expressão da sociedade; em que medida é social, isto é, interessada em problemas 

sociais” 
50

. No que se refere ao corpus deste trabalho, interessa saber em que medida a 

Ópera do Malandro espelha a sociedade brasileira e como a obra se apresenta como um 

espaço de fala da subalternidade malandra. 

                                                             
49 CANDIDO, 2000, p. 28. 
50 CANDIDO, 2006, p.29. 
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 Finalmente, é importante lembrar que um princípio se constrói a partir de um 

determinado contexto, e Spivak pensa a subalternidade segundo a realidade da colonização 

inglesa no território indiano, contexto esse que confronta os dois povos. A Índia é berço de 

uma cultura de castas, cujas práticas culturais acompanham esse arranjo social, e que tem 

em si seus próprios conflitos e divisões. A colonização, por sua vez, possibilita trocas 

culturais intensas que consequentemente potencializam esses conflitos e dão origem a 

outros. A história comprova que a sujeição é o princípio de todo processo colonizador, que 

desconsidera as diferenças culturais e as particularidades de cada contexto onde a 

colonização se deu. Em resumo, cada processo colonizador possui suas diferenças e as 

trocas que surgem a partir desse processo vão produzir um novo modo de vida, uma nova 

cultura, e logo uma nova forma de expressão de arte. Adiante trataremos do modelo 

colonizador brasileiro, buscando seguir as orientações teóricas de Spivak para 

compreender a origem da subalternidade nativa.    

Os estudos sobre a subalternidade tiveram início entre as décadas de 1970 e 1980, 

baseados na condição pós-colonial da Índia, mas hoje essa visão se alarga e já se estuda 

sob esse olhar os subalternos de outras partes do mundo. Durante essa primeira década 

esses estudos foram assimilados com certo cuidado pela classe teórica devido à sua visão 

um tanto determinista, porque Spivak não revela na verdade nenhum caminho para que o 

subalterno possa ter voz. Sobre essa questão, outro estudioso da teoria, Jeroen Dewulf
51

, 

propõe considerar um elemento muito importante: o entendimento de que a representação 

pode se dar de várias maneiras, inclusive sobre o aspecto da alegoria, na forma ficcional e 

simbólica, seja de qualquer elemento cultural, tema que será tratada adiante com mais 

detalhes. 

 

2.3 A condição subalterna do malandro  

 

Até o presente momento falamos sobre o subalterno e alguns dos conflitos sociais 

com que este se depara, além do papel da literatura no processo de enfrentamento desses 

conflitos e sua definição enquanto personagem literário e social. Procuramos assim buscar 
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uma compreensão o mais didática possível da construção teórica de Spivak para, a partir de 

agora, estudar a formação do sujeito subalterno nativo brasileiro à luz da ideia de 

subalternidade spivakiana. Assim será possível compreender o comportamento do 

malandro à frente do conceito de subalternidade, hora como opressor (e nesse caso, não se 

refere ao subalterno), hora como oprimido, ou seja, por um lado usando a malandragem 

para subjugar e ratificar a condição subalterna de alguém, por outro, esse ser subalterno 

encontra na malandragem uma arma de resistência à condição de oprimido. O segundo 

caso é o que mais nos interessa para a análise do corpus. 

 É importante deixar claro que o termo subalterno se refere a sujeitos sociais que se 

encontram fora da estrutura de poder e pensamento hegemônico, e essa estrutura, por sua 

vez, comumente se forma dentro de um espaço territorial demarcado. Essa constatação 

também se afirma em estudos mais recentes sobre a questão geográfica da condição 

subalterna, como o de Carlos Vinícius da Silva Figueiredo
52

, ao dizer que há uma relação 

direta entre o subalterno com o espaço de origem, seja geográfico ou histórico, e nesse 

sentido é preciso contextualizar esse sujeito. Se assim não fosse, a teoria de Spivak 

restringir-se-ia a um campo exclusivamente indiano, e a repercussão dos seus estudos, 

inclusive para outros campos como o literário, vem a comprovar que essa restrição não é 

verdadeira. A crítica trata na sua análise do sujeito oriental, construído sob uma estrutura 

sociocultural diferente do contexto do Ocidente e somente essa observação já contém uma 

série de particularidades que marcam os sujeitos que se originaram desses diferentes 

contextos. Em segundo lugar, a autora afirma que o sujeito subalterno não pode ocupar 

uma categoria monolítica visto que se trata de um ser irredutivelmente heterogêneo, o que 

torna a análise ainda mais aberta a possibilidades, especialmente no contexto brasileiro e 

suas características de miscigenação originadas pelos modelos raciais que construíram o 

país.  

 Na Índia, por exemplo, a colonização se firmou com base nas relações comerciais 

entre os ingleses, o que faz entender que os indianos já possuíam um sistema de comércio 

propício a essa comunicação, diferente do Brasil, onde os índios não possuíam nenhum 

modelo de comércio, mas sim um modo de vida baseado na existência harmônica com os 

recursos naturais. A semelhança, porém, se estabelece no jugo a que foram submetidos ao 

serem colonizados, tanto lá como aqui, como é próprio do sistema colonial. Se a 

                                                             
52 FIGUEIREDO, 2010.  
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organização social da Índia, já com um sistema de governo e comércio estabelecidos, 

possibilitou os negócios com ingleses e abriu gradativamente as portas aos conquistadores, 

no Brasil, o estilo de vida indígena em nada se aproximava dos portugueses; tudo isso deu 

margem para o imperativo da visão colonial e eurocêntrica, de terem encontrado uma terra 

supostamente primitiva e selvagem, pertencente a ninguém. Em ambos os casos, tendo sido 

colonizados, tanto no Brasil quanto na Índia, prevaleceu a visão de superioridade entre 

povos conquistadores para com os conquistados, além do que, no caso do Brasil, nenhuma 

outra pretensão tenha se concretizado que não fosse a de exploração.  

Esclarecendo esses pontos, é possível iniciar o diálogo entre objeto e teoria, 

partindo do modelo de colonização a que o Brasil foi submetido e a sua constituição 

política e social, incluindo o aspecto religioso, a exemplo do catimbó – onde a figura do 

malandro também está presente. Tais pontos são importantes de serem observados na 

relação com a proposta de Spivak, porque trazem diferenciações a respeito dos sujeitos que 

habitam por aqui, subalternos que de modo geral têm problemas semelhantes e condições 

igualmente precárias de existência, incluindo nesse rol a preservação das suas 

manifestações culturais.  

 Figueiredo analisa a definição de subalterno “como um atributo geral relacionado à 

subordinação da sociedade em termos de classe, casta, idade, gênero e trabalho” 
53

, além de 

“representação aos que não conseguem lugar em um contexto globalizante, capitalista, 

totalitário e excludente”
54

, por isso Spivak “propõe-se a produção de uma história que 

represente a narrativa da verdade dos subalternos”
55

. Essas observações são de suma 

importância para compreender que o subalterno não pode falar porque se encontra na 

condição de silenciado e oprimido pelas condições sociais impostas pelo imperialismo, 

mas não significa dizer que a voz subalterna seja inerte, desprovida de ação e resistência. 

Essa voz, segundo Spivak, amenizará sua condição subalterna quando houver espaço para 

que esta se posicione diante do poder opressor, e que se faça a partir de um diálogo entre as 

vozes uma releitura daquilo que vem sendo considerada a verdade da história, contada pela 

visão imperialista sem a versão do oprimido.  

                                                             
53 FIGUEIREDO 2010, p. 85. 
54 Idem. 
55 Idem. 
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 Sendo assim, volta-se à pergunta inicial: Pode o subalterno falar? Não pode, mas 

com ressalvas. O fato é que a história já está contada, e não parece possível negar a 

condição de colonizados, já que reler a história muda o foco, mas não há garantias de que a 

realidade venha a mudar. É possível, porém, lutar contra a subalternidade criando espaços 

sociais para esse fim e, por outro lado, seguindo o viés da releitura da história na análise de 

Figueiredo “a necessidade de se reconceituar a relação entre Nação, Estado e povo”
56

. Isso 

significa que Spivak propõe, de forma ousada, mas inovadora, reformular esses conceitos 

reabrindo a história para que nela seja considerado o olhar do oprimido. Através dessa 

construção histórica, sob uma perspectiva que inclua os desfavorecidos sociais, seria 

refeita uma nova identidade dos sujeitos.  

 Assim como Spivak se propôs a estudar a formação social indiana e o que se fez do 

povo indiano nessa passagem colonial, muitos pensadores brasileiros buscaram construir 

uma teoria geral do Brasil a partir da colonização e suas implicações. Darcy Ribeiro
57

, por 

exemplo, partiu da miscigenação racial e cultural para realizar um amplo estudo acerca do 

povo brasileiro e a sua definição enquanto nação. Este autor defende a ideia de que o 

modelo colonizador particulariza o Brasil, nos diferencia diante do modelo sul-americano, 

por exemplo, constituído, segundo o autor, por “povos transplantados, cuja colonização se 

deu com base em um projeto
58

”. No Brasil, o acaso foi, aparentemente, a primeira das 

motivações, seguida de um plano de exploração por parte do colonizador, “o dono” de um 

lugar considerado de ninguém.  

 Essa “necessidade de uma teoria do Brasil, que nos situasse na história humana
59

” 

possui uma forte relação com a proposta de Spivak na sua busca pela voz subalterna, já que 

o Brasil também se constituiu nação em meio a uma grande união de subalternos sem voz. 

Spivak, por sua vez, constrói sua teoria com base no debate com os modelos teóricos 

estabelecidos para concluir que o subalterno não pode falar e Ribeiro, dado o contexto de 

colonização brasileira, afirma que “as teorizações oriundas de outros contextos eram todas 

eurocêntricas demais e, por isso mesmo, impotentes para nos fazer inteligíveis
60

”. O 

modelo marxista, por exemplo, não corresponde à “nossa realidade ibero-latina”, bem 

                                                             
56 FIGUEIREDO 2010, p. 87. 
57 RIBEIRO, 2006. 
58 RIBEIRO, 2006. p. 113. 
59 RIBEIRO, 2006, p.13. 
60 Idem. 
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como não houve na colonização brasileira burguesias progressistas nem aristocracias 

feudais no início da formação colonial, e que, portanto, essas teorias impossibilitam o 

entendimento sobre o Brasil.    

 Darcy Ribeiro segue sua análise em um amplo estudo acerca do povo brasileiro e a 

sua construção enquanto nação, e analisou longamente a vida do escravo negro vindo do 

continente africano como mão de obra traficada, submetido a uma rotina ferrenha de 

trabalho e exploração, de açoites e duros castigos. Quando a abolição finalmente se 

concretizou, os negros tornaram-se livres, mas não lhes foram dadas nenhuma condição ou 

garantia de sobrevivência para que pudessem se integrar à nova vida de trabalhador dono 

de sua força de trabalho, agora com possibilidades de conduzir o seu próprio destino e ir à 

busca do respeito que até então nunca tinha chegado a possuir. Diante dessas 

circunstâncias, 

sua reação inevitável é reduzir as suas obrigações de trabalho disciplinado ao 

mínimo indispensável para prover suas elementaríssimas necessidades. Nessas 

condições, nenhum estímulo representado pela elevação do ganho o atingirá. O 

valor fundamental que cultua é o ócio e a recreação. Seu nível de aspirações fora 

entorpecido pela inculcação de valores que limitavam ao extremo o número de 

coisas desejáveis e apropriadas à condição humana que ele se atribuía. A 

construção de uma outra autoimagem só seria alcançada nas gerações seguintes, 

que, crescendo livres, se fariam mais enérgicas e ambiciosas
61

. 

 

 Alguns se fizeram mais enérgicos e ambiciosos, outros tornariam o caminho do 

ócio e da recreação um modo de vida, e provavelmente o malandro tenha sua origem nos 

que fizeram esta escolha. Os efeitos traumáticos da escravidão levam a concluir, diante das 

observações de Darcy Ribeiro, que tenha sido essa uma das raízes da malandragem.  

Quanto aos portugueses que aqui vieram colonizar, Ribeiro afirma que de forma 

alguma faziam parte da elite fidalga da época, mas sim aventureiros e trabalhadores do mar 

de pouca ou nenhuma estirpe de nobreza. Para se consolidar como colônia e evitar a 

intervenção dos competidores, a nova terra precisava ser povoada e para isso o reino de 

Portugal decretou a  

transladação forçada de degredados” bem como “declarar couto e homizio para 

todos os criminosos que nele queiram morar, ainda que condenados por sentença, 

                                                             
61 RIBEIRO, 2006, p. 359. 
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até em pena de morte, excetuando-se somente os criminosos de heresia, traição, 

sodomia e moeda falsa 
62

.  

 

Os termos “couto” e “homizio” referem-se a esconderijo, lugar de abrigo. Em 

determinado momento é decretado também a vinda de moças órfãs a fim de casarem-se 

com os brancos estabelecidos aqui, para que se evitasse a procriação com as índias. Essas 

afirmações levam a crer que a formação inicial do Brasil é dada, portanto, por uma legião 

de subalternos brancos colonizadores não tão superiores assim, índios vistos como em 

estado selvagem e negros reduzidos a nada mais que inumanos serviçais. A necessidade de 

uma sociologia do Brasil vem da busca por compreensão e identidade, dada a mistura 

racial e cultural entre essas três raças e a urgência de se fazer conhecer e entender o que 

resultaria, afinal, dessa fusão desordenada. Um povo novo surgia por aqui, que, segundo 

Ribeiro, não havia teorizações que dessem conta de nos fazer inteligíveis, já que “nosso 

passado não era o alheio, nosso presente não era necessariamente o passado deles, nem 

nosso futuro um futuro comum
63

”. 

Mesmo sob essas circunstâncias Darcy Ribeiro defende uma visão bastante otimista 

desse futuro e aposta no autoconhecimento para construir uma sociedade brasileira com 

base nas particularidades desse povo misturado e muito promissor. Durante toda a sua 

vida, defendeu o Brasil como uma nação que poderia tirar bom proveito da sua história 

caso se desfizesse de tal complexo de “ninguendade” que dificultava uma visão mais 

positiva de prosperidade e sucesso. Sua maneira de enxergar o Brasil, dadas as 

circunstâncias de sua colonização, e mesmo não tendo se concretizado até agora as suas 

previsões com relação a esse sucesso, faz crer que enquanto intelectual que foi, conseguiu 

representar a voz subalterna brasileira assim como Spivak declara, mesmo não alcançando 

o ideal que a teórica estabelece. Há que se considerar que essa dificuldade se justifica 

porque na Índia o sistema de castas cria uma distinção muito clara do lugar de cada sujeito 

social, diferente do Brasil, onde a característica principal de sua formação está justamente 

no contrário, na mistura e nos contrastes.  

  Diante do exposto, é possível compreender que tanto Spivak quanto Darcy Ribeiro 

buscam rever a história da formação social de seus países e assim construir uma identidade 

                                                             
62 RIBEIRO, 2006. p. 76-77. 
63 RIBEIRO, 2006, p. 13. 
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que pudesse considerar a visão do oprimido, daqueles que ficaram à margem no processo. 

No caso brasileiro, não é possível falar em uma subalternidade inerte, pois, embora sem 

voz representativa perante a sociedade e sem condições de reivindicar ela mesma sua 

posição, as classes subalternas brasileiras tinham na sua cultura uma maneira de se 

expressar, mesmo que isso fosse possível somente no ambiente do gueto, da tribo, dentro 

do espaço familiarmente subalterno. A opressão histórica que construiu o Brasil enquanto 

país foi regida por episódios de violência, partindo do período inicial da ocupação da 

colônia e a relação destrutiva entre índios e colonizadores, depois o longo período de 

escravidão que subjugou o negro africano vendido como mercadoria. Com tudo isso, essas 

culturas tão diversas puderam, na medida do possível, manterem-se de maneira a construir 

por aqui o legado que hoje identifica o Brasil como um país de rica formação cultural e 

sincrética.    
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CAPÍTULO III 

 

 

O MALANDRO SUBALTERNO – UMA LEITURA DA ÓPERA BUARQUIANA 

 

 

 O presente capítulo analisa a peça Ópera do malandro (1978), de modo a tecer um 

perfil da figura do personagem, suas facetas e das relações que o malandro ficcional 

constrói com a teoria do subalterno de Gayatri Spivak.  Através de uma leitura dos 

personagens intersticiais da obra buarquiana, procuramos identificar os sinais que indicam, 

entre as ambiguidades e os paralelos da definição, os malandros representantes da condição 

subalterna, aqueles oprimidos pelos seus pares, mas diferenciados pela posição que 

ocupam na hierarquia capitalista e o seu poder hegemônico. Nessa divisão, observamos 

exemplares do malandro oprimido e do opressor, que no fim, encontram-se no desfecho da 

obra, unidos pela grande Ópera que os irmana.   

 A pergunta primordial de Spivak persiste: afinal, pode o subalterno falar? Defendo 

que Chico Buarque, tomando como instrumento a sua produção artística, se revela na 

função de mediador entre a sociedade e o sujeito subalterno, trazendo à baila, através da 

sua arte, a denúncia da voz que não pode falar. Entendo que o itinerário ao qual Spivak se 

refere, que possibilita a fala, mesmo que figurativa e verossimilhante, se concretiza na 

Ópera do malandro. Veremos como isso é possível.   

 

 

3.1 A Ópera do buarquiana e a sua relação com Gay e Brecht 

  

 

A Ópera do malandro (1978) faz parte do acervo de Chico Buarque de Hollanda 

enquanto dramaturgo, autor de outros musicais como Roda Viva (1967); Calabar (1973, 

escrita em parceria com Ruy Guerra), Gota d’água (1975, escrita em parceria com Paulo 

Pontes), e O grande circo místico, (em 1983, Chico compôs a trilha sonora em parceria 

com Edu Lobo). Seu primeiro contato com a dramaturgia foi na verdade com a peça Morte 

e vida Severina (1965), de João Cabral de Melo Neto, ao musicar os poemas numa versão 

da obra para o teatro. O autor enveredou também pelo caminho da literatura, mas é como 
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músico que Chico Buarque é mais conhecido pelo público, dono de um acervo vastíssimo, 

de composições solo a parcerias com outros grandes nomes, como Tom Jobim, Vinícius de 

Morais, Toquinho e tantos, que lhe rendeu grandes sucessos, prêmios e reconhecimento 

pela crítica especialista como um dos melhores compositores da atualidade, somando mais 

de cinquenta anos de carreira, e ainda em atividade.  

 A Ópera do malandro entrou em cartaz em julho de 1978, no Teatro Ginástico, 

centro da cidade do Rio de Janeiro, e foi inspirada na leitura da Ópera dos mendigos 

(1728), de John Gay, e na Ópera dos três vinténs (1928), de Bertolt Brecht e Kurt Weill.  

Segundo o crítico de arte Ruy Castro
64

, “as três peças são uma só e contam a mesma 

história de exploradores e explorados convivendo em „harmonia‟ de praxe no palco 

capitalista”.  Segundo comenta ainda Castro, “os duzentos e cinquenta anos (no ano de 

2016 somam-se duzentos e oitenta e oito) que separam essas três obras faz lembrar que as 

críticas ao lado negativo e decadente do capitalismo selvagem ultrapassam o tempo e as 

queixas continuam as mesmas”.  

 Logicamente, as possibilidades de estudo dessas obras, em particular ou 

relacionadas, são incontáveis, e sobre essa questão o trabalho de Solange Ribeiro de 

Oliveira
65

 é imprescindível. Embora não seja este o objetivo deste trabalho, achamos que 

cabem aqui algumas linhas que possam visualizar, mesmo que ligeiramente, o elo entre as 

tais obras e algumas das ligações mais diretas que estas possuem. 

 A mais antiga delas, que foi o ponto e partida das demais, A ópera do mendigo 

satiriza a ópera italiana – sucesso dos palcos londrinos no século XVIII – os costumes 

burgueses e os ditames da política. John Gay, por outro lado, teve “a preocupação com 

todo um lado da cidade e da sociedade de Londres que não se via espelhado na produção 

literária daquele momento: cafajestes, prostitutas, andarilhos, bandidos... Rapidamente se 

tornou um clássico, e ganhou prole
66

”. Gay deu ares de fidalguia a bandidos e prostitutas, 

fez a burguesia rir de si mesma, caricaturada no palco.  O autor dá destaque também ao 

diálogo entre as árias, e compõe as canções a partir do cancioneiro popular da época, um 

                                                             
64 Essas citações são de uma crítica escrita por este autor para a Revista Isto É, 09/08/1978, sob o título: Só 

Deus sabe até onde o Chico acertou. O texto está disponível na íntegra em 

www.chicobuarque.com.br/crítica.  
65 Refiro-me a De mendigos e malandros: Chico Buarque, Bertolt Brecht, John Gay – uma leitura 

transcultural, 2011.  
66 GALINDO, 2007, p. 110. 

http://www.chicobuarque.com.br/crítica
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dos exemplos do tom paródico na sua obra, já que essas eram coisas incomuns na ópera 

original italiana, porque nesta geralmente não havia diálogo direto entre os personagens 

que não fosse cantado. O tema principal é o conflito entre os personagens, uma horda de 

mendigos chefiada pela família Peachum, residentes das sarjetas da periferia londrina, com 

Machearth, chefe de um bando de ladrões. O seu casamento com a jovem Polly Peachum 

comanda o desenvolvimento do espetáculo, coberto de críticas à família tradicional da 

época e ao que, aos olhos de Gay, compunha a duvidosa ética e a escorregadia moral da 

sociedade inglesa. 

 A Ópera de três vinténs, dos alemães Bertolt Brecht e Kurt Weill, tem o enredo 

muito próximo das pretensões de Gay no que se refere também à crítica social, como já foi 

posto como ponto comum entre as três obras. Expõe igualmente a oscilação entre o mundo 

oficial e o da marginalidade, através da exploração de falsos mendigos na Londres do 

início do século XX. A crítica acerca do trabalho de Brecht levanta suspeita sobre a sua 

originalidade, revelando indícios de que se trate de cópias plagiadas, além de ter “feito 

carreira às custas de parasitismo artístico; explorou e roubou amigos chegados, 

colaboradores e amantes
67

”. De qualquer forma, a obra de Brecht, assim como as outras 

duas (Gay e Buarque), possui seu lugar na história da dramaturgia, e deu ao autor o 

reconhecimento que repercute no tempo. Ao som de alguns trechos de música barroca e 

clássica, com pontuações de jazz, o autor constrói uma legião de mendigos, cegos e 

doentes chefiados por Jonathan Jeremiah Peachum, profissionalizando a mendicância e 

ironizando a sociedade berlinense da época. 

 A Ópera do malandro corresponde, assim como as obras que lhe serviram de 

inspiração, à função de queixa aos ditames do capitalismo, cujo tempo parece mesmo que 

não avançou em alguns pontos. A paródia, ou seja, a imitação humorística, burlesca, 

irônica e crítica são as motivações principais nas três obras, embora apresentem 

particularidades próprias ao momento histórico de cada uma, a julgar pelo distanciamento 

de quase três séculos entre elas. Essas particularidades vêm também comprovar que não se 

tratam de simples cópias (não vamos entrar no mérito da questão de Brecht), mas sim de 

releituras contextualizadas e atualizadas de um tempo que guardam no histórico de 

desenvolvimento capitalista e nas desigualdades sociais, consequências que acarretaram ao 

público o elo, talvez, mais forte entre essas obras.  

                                                             
67 OLIVEIRA, 2011, p. 23. 
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 Outra ligação importante entre os musicais está no uso da palavra Ópera, que na 

verdade faz parte do rol da sátira que estas adotaram, já que na verdade as três combinam 

bem mais com a denominação comédia musical
68

, pois, tomando a Ópera do Malandro 

como exemplo, no conjunto das músicas encontra-se samba, balada romântica, foxtrote, 

tango, entre outros ritmos, ficando a ópera para o fim, no formato mais caricatural e 

paródico, obedecendo ao objetivo cômico da obra. De um modo geral, o esmero com que 

foi tratada a música nos três momentos merece um estudo à parte. Chico Buarque, como 

compositor reconhecido pela sofisticação de suas canções envolvendo o conjunto letra e 

música, tem nelas um objeto de estudo particular, como observa Arturo Gouveia, quando 

analisa a relação entre o texto teatral e a música no conjunto da Ópera do malandro: 

  Essa relação parece ainda mais complexa para quem não tem formação musical e 

não é capaz de depreender, os significados transmitidos pelos instrumentos, pelo 

conjunto de vozes, pela sequencia de tonalidades, pela evolução das partituras, o 

que pode representar perdas irremediáveis à compreensão da composição da obra 

em sua maior extensão possível. [...] Nos componentes musicais em si, envolvendo 

material instrumental e vocal, bem como o desenvolvimento rítmico, existe uma 

significação que não se percebe na leitura da letra. A abstração da letra, portanto, é 

um tanto mutiladora do alcance expressivo da obra
69

.  

 

 O objetivo principal desta dissertação é o de se ater ao texto em si, deixando de 

lado, portanto, os componentes musicais. Trata-se apenas de um direcionamento dado ao 

objeto de pesquisa, e que tem a ver com a competência do autor e a sua proposta de 

trabalho, não uma lacuna deste. O leque de possibilidades se amplia mais ainda se 

considerarmos também outros gêneros pelos quais os textos de Gay, Brecht e Buarque 

enveredaram, ao serem adaptados para o cinema, a literatura na forma de romance e, no 

caso de Chico, para disco de coletânea das canções, o que comprova as variáveis teórico-

metodológicas que são possíveis de adotar.  

 Partindo para os personagens, incluem-se, dentro do contingente analítico, um dos 

temas mais instigantes, devido à fonte infindável de correlações que podem ser construídas 

em termos de, para citar apenas alguns caminhos, linguagem, temporalidade, enredo, 

aspectos sociais, antropológicos, psicológicos, etc. Porém cabe aqui pontuar as relações 

                                                             
68

 Esse termo encontra concordância em Oliveira, (2011), que na página 38 traz uma citação do próprio Chico 

Buarque qualificando sua obra como comédia musical. 
69 GOUVEIA, 2004, p. 189-191. 
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mais próximas entre eles, apenas no tocante à função de cada um nas tramas, com o 

objetivo apenas de situá-los aqui em um panorama geral entre as obras.  

Relação entre personagens 

A ópera do mendigo – John 

Gay 

A ópera dos três vinténs – 

Bertolt Brecht 

Ópera do malandro – Chico 

Buarque 

Machearth – líder de ladrões Machearth (Mac Navalha) – 

líder de ladrões  

Max Overseas - contrabandista 

Sr. Peachum – chefe de polícia J. J. Peachum – chefe dos 

mendigos 

Fernandes de Duran - cafetão 

Sra. Peachum - esposa Célia Peachum - esposa Vitória Fernandes de Duram – 

esposa, ex-prostituta.  

Polly Peachum – filha dos 

Peachum e uma das esposas de 

Machearth 

Polly Peachum – filha dos 

Peachum e uma das esposas de 

Machearth 

Terezinha – filha dos Duran e 

uma das esposas de Max. 

Filch – menino de recados Filch – menino de recados Geni – travesti, funcionário de 

Max, frequenta a casa dos 

Duran, cumprindo a função de 

informante. 

Lockit – chefe da prisão Brown – chefe de polícia Chaves – chefe de polícia 

Lucy - filha de Lockit e uma das 

esposas de Machearth 

Lucy – filha de Brown e uma das 

esposas de Machearth  

Lúcia – filha de Chaves e uma 

das esposas de Max. 

Mendigo – autor fictício Não há personagem relacionado João Alegre – autor fictício 

Ladrões – companheiros de 

Machearth 

Mendigos – funcionários de 

Peachum 

Ladrões – bando liderado por 

Machearth. 

Malandros – funcionários de 

Max 

Prostitutas - independentes Prostitutas - independentes Prostitutas – funcionárias de 

Duran 

Carcereiro  Barrabás 

Ator  Cantor Produtor 

 Reverendo Kimball Juiz 

 

A lista apresentada acima expõe com mais detalhes os personagens principais das 

três óperas e as principais correlações entre elas. Mas exclui, propositalmente, alguns 

grupos, como por exemplo, os ladrões companheiros de Machearth na Ópera do mendigo, 

e as prostitutas, independentes devido à ausência de um personagem para o papel de 

cafetão. O mesmo acontece na Ópera dos três vinténs, incluindo mais um grupo, o de 

mendigos liderados pelo Sr. Peachum. Na Ópera do malandro, os mendigos e ladrões são 

substituídos por um grupo de malandros e as prostitutas têm em Duran o patrão para quem 

trabalham.  

Esses personagens, em particular aos da Ópera do malandro, aos quais me refiro a 

partir de agora como coadjuvantes, farão parte da sessão seguinte, que trata da análise a 

que esse trabalho se destina, que é a condição subalterna.  
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3.2  O subalterno na Ópera do malandro 

 

O musical conta a história de um conflito de poder entre dois malandros principais: 

de um lado está Fernandes de Duran, dono de uma rede de bordéis, mas que vive, 

aparentemente, como um cidadão cumpridor dos seus deveres morais. Sonha em ascender 

socialmente ao casar a filha, Terezinha, com um figurão da alta classe. Do outro lado está 

Max Overseas, contrabandista de produtos importados, um contraventor, boêmio, 

mulherengo, esperto, inimigo de Duran, com quem Terezinha se casa. Entre os dois está o 

corrupto delegado Chaves, que mantém com ambos uma relação escusa, pois recebe 

propina para não interferir nos negócios dos parceiros. Por causa de uma dívida com 

Duran, o delegado Chaves é forçado a prender Max, seu amigo de infância. É na ausência 

do marido que Terezinha transforma o contrabando em uma empresa de importação e 

exportação. A peça conta também com um grande elenco no papel de prostitutas 

funcionárias de Duran e de contrabandistas parceiros de Max nos negócios. Há também o 

personagem João Alegre, a quem é atribuída a autoria da peça, o autor ficcional que faz a 

introdução das cenas e rege o final, sempre ao som do samba, e Genivaldo, a Geni, um 

travesti que frequenta a casa dos Duran e trabalha para Max. 

  A peça é escrita com cena introdutória mais dois atos, o primeiro composto por três 

cenas e o segundo por sete cenas. Cada ato possui um prólogo, espaço que faz uma espécie 

de introdução ao espetáculo, comum nas tragédias gregas, onde na entrada do primeiro ato 

se anunciava o tema da peça e em seguida introduzia-se o coro e a orquestra. Na Ópera do 

malandro, o prólogo é musicado, mas mantém a mesma função de anunciar o tema dos 

atos que se seguirão. Ao fim da última cena – a sete do segundo ato – antes de acontecer o 

momento da ópera, o ápice do espetáculo, o autor introduz o intermezzo, ou seja, uma 

pequena e breve apresentação entre as partes do espetáculo principal. Neste caso, o 

intermezzo se encontra entre a ópera, descrita no texto como o “epílogo ditoso” (epílogo é 

o texto final, ditoso é aquele que é bendito, abençoado), e significa o suposto final feliz do 

espetáculo. O verdadeiro final, porém, é dado pelo “epílogo do epílogo”, o final do final, 

onde João Alegre canta o samba malandro nº 2, e refaz o desfecho da ópera, não tão feliz 

assim, como será visto depois, a partir do intemezzo, e são momentos que nos interessam 

na análise teórica. 
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O personagem João Alegre é o responsável pela introdução dos dois atos (prólogo 1 

e prólogo 2) e o epílogo, que faz o fechamento final do espetáculo. São sambas que dão 

margem às temáticas que serão tratadas nas cenas. Esse personagem tem importância 

fundamental em todo o musical. É o personagem que representa a classe artística nacional 

e é autor fictício da obra. Trajado a caráter como malandro – calças largas, camisa e 

gravata de seda, paletó de linho, chapéu panamá e sapato de duas cores –, João Alegre faz 

a figura do malandro mais tradicional. Segundo Oliveira
70

, “encarna as feições positivas do 

malandro, os traços valorizados na representação do caráter nacional: alegria, criatividade, 

argúcia, resistência à opressão e visão crítica do mundo”.  

Como autor ficcional e como representante da linha mais tradicional da 

malandragem, o posicionamento de João Alegre é crucial em pontos estratégicos em que 

ele introduz e anuncia o andamento das cenas. Por essa razão, achamos que cabe ao 

momento do trabalho uma pequena análise das três canções que este personagem 

apresenta, no intuito de oferecer, mesmo que em linhas gerais, um panorama de uma das 

temáticas do musical, que trata do processo da inserção do malandro na cena capitalista. 

Essa primeira análise servirá de suporte para compreender a questão subalterna, que será 

exposta mais adiante, a partir da canção malandro nº 2.  

 No prólogo número 1, por exemplo, João Alegre canta malandro nº 1, um samba 

que faz uma sequência narrativa de uma relação econômica mal sucedida, cujo prejuízo é 

arcado pelo lado mais fraco, nesse caso o malandro que saiu do bar sem pagar pela cachaça 

e, devido a essa atitude, ironicamente torna-se o grande responsável pela conjuntura 

mundial.  

 

                                                             
70 OLIVEIRA 2011, p. 14. 
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O malandro/Na dureza 

Senta à mesa/Do café 

Bebe um gole/De cachaça 

Acha graça/E dá no pé 

 

O garçom/No prejuízo 

Sem sorriso/Sem freguês 

De passagem/Pela caixa 

Dá uma baixa/No português 

 

O galego/Acha estranho 

Que o seu ganho/Tá um horror 

Pega o lápis/Soma os canos 

Passa os danos/Pro distribuidor 

 

Mas o frete/Vê que ao todo 

Há engodo/Nos papéis 

E pra cima/Do alambique 

Dá um trambique/De cem mil réis 

 

O usineiro/Nessa luta 

Grita (ponte que partiu) 

Não é idiota/Trunca a nota 

Lesa o Banco/Do Brasil 

 

Nosso banco/Tá cotado 

No mercado/Exterior 

Então taxa/A cachaça 

A um preço/Assustador 

 

Mas os ianques/Com seus tanques 

Têm bem mais o/Que fazer 

E proíbem/Os soldados 

Aliados/De beber 

 

A cachaça/Tá parada 

Rejeitada/No barril 

O alambique/Tem chilique 

Contra o Banco/Do Brasil 

 

O usineiro/Faz barulho 

Com orgulho/De produtor 

Mas a sua/Raiva cega 

Descarrega/No carregador 

 

Este chega/Pro galego 

Nega arrego/Cobra mais 

A cachaça/Tá de graça 

Mas o frete/Como é que faz? 

 

O galego/Tá apertado 

Pro seu lado/Não tá bom 

Então deixa/Congelada 

A mesada/Do garçom 

 

O garçom vê/Um malandro 

Sai gritando/Pega ladrão 

E o malandro/Autuado 

É julgado e condenado culpado 

Pela situação 

 

 

Essa canção acende a expectativa do que virá do desenvolver do musical, pois o 

simples ato de tomar um gole de cachaça no bar abre uma cadeia de acontecimentos que 

leva o malandro a interferir até mesmo no mercado internacional. Nesse desencadear de 

acontecimentos, cada personagem desse poema deixa na pequena estrofe sua estória 

contada e a sua marca de malandragem, sempre lesando alguém que está acima dele para 

não ficar com o prejuízo da crise gerada pelo calote do primeiro malandro. O “estar acima” 

se refere à hierarquia econômica que diferencia cada personagem (o malandro, o garçom, o 

galego dono do bar e assim por diante), e lembra uma prática implícita e moralmente 

reprovável, mas nem por isso menos comum, de que o ato de tirar algo de quem tem mais, 

o delito tende a parecer menor.  

A palavra “malandro”, no contexto da canção, recebe outra denominação além 

daquela que se refere à caricatura do sujeito que se dá bem à custa dos outros, isso todos os 

personagens, da canção e de todo musical, em algum momento o fazem. A malandragem 

se apresenta aqui também como desvio de conduta ética e moral, e não se refere somente à 
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vagabundagem, já que esses malandros trabalham e alguns são reconhecidos socialmente, 

como é o caso do banqueiro e do industrial, como profissões que remetem ao progresso, 

dando alta contribuição para geração de emprego. Como já foi dito, existem vários 

subtipos no conceito, e a própria palavra malandro pode adquirir várias conotações, como 

afirma Oliveira
71

, “o rótulo „malandro‟ não se aplica a um tipo único de indivíduo com 

traços constantes: há malandros e malandros”. 

Embora o personagem tenha sido enquadrado como o único “julgado e condenado 

culpado pela situação”, percebe-se que não há vítimas ou acusados em particular, pois cada 

um contribui com sua dose de malandragem no processo de exploração em cadeia que 

apenas resultou na confirmação da máxima – pelo menos neste caso, tratando do sistema 

capitalista – de que comumente as consequências recaem para o lado mais fraco. Mas o 

fato é que, de calote em calote, a cadeia produtiva do mercado da cachaça sofre com uma 

crise e a forma encontrada na atitude malandra visa amenizar as consequências no campo 

particular. Ao chegar, porém, ao topo da cadeia, ou seja, ao mercado internacional, reverte-

se o caminho dos golpes impetrados pelos participantes dessa trama. Ao proibir os 

soldados de beber, os ianques iniciam o processo de prestação de contas entre os 

envolvidos, que se reformula em um caminho inverso da tal cadeia produtiva, até resultar 

na prisão do malandro como único culpado, e os demais, por fim, ficam impunes. 

No caso da letra desse samba, há um personagem, malandro, pobre, sem dinheiro 

para pagar pela cachaça, que não faz parte da cadeia produtiva, faz papel de simples 

passante, que bebe e não paga a conta, mas que por ironia fica com todo o prejuízo, e aqui 

se expõe a crítica aos ditames do sistema que corrompe, que explora, que lesa, do qual nem 

o malandro, do alto de sua esperteza, consegue escapar.   

Inicia-se com essa canção o contexto em que o malandro se encontra no momento 

em que o modelo capitalista dá início ao processo de captura daquele que não somente 

resistiu como usou do seu principal talento, o samba, para fazer apologia da vida 

anticapitalista. O próprio sistema, porém, é em si um campo propício para malandragens, 

de grandes e pequenas proporções, do pequeno roubo às grandes negociatas, do calote na 

mesa de bar aos negócios escusos que unem os grandes capitalistas do musical, Duran e 

                                                             
71 OLIVEIRA 2011, p. 96. 
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Max, ao aparelho repressor do Estado, o delegado Chaves, que mantém os olhos fechados 

aos delitos dos dois em troca de apelos vantajosos.  

Por outro lado, como já foi visto anteriormente, o samba malandro foi alvo das 

sanções do governo getulista por exaltar um tipo de vida que não era condizente com o 

modelo capitalista adotado pelo Brasil da época. Parece algo contraditório, mas não o é se 

considerarmos os direcionamentos do modelo estatal, cujas medidas de valorização do 

trabalhador visavam a educação ou, mais precisamente, uma espécie de doutrinamento do 

trabalhador, e assim atacavam-se também as manifestações populares que não servissem 

aos fins do Estado. Daí o motivo da perseguição ao malandro, ao seu samba e à sua 

absorção ao mercado de trabalho.  

As cenas que se seguem após esse samba dão o panorama inicial da trama, em que 

o espectador conhece quem são os personagens principais e quais serão os seus conflitos. 

Apresenta-se Duran, sua esposa, seus negócios com prostitutas e a dura notícia do 

casamento da filha com Max. Este último, seus comparsas e o enlace com Terezinha estão 

na cena dois, e na cena três se dá o conflito final entre a noiva e a família. A dúvida sobre 

as consequências que esse casamento com cara de golpe trará para os negócios de Max e 

Duran é o que faz a disputa entre os dois ficar mais acirrada. O tal golpe, assim como  

aquele do bar no samba da introdução, sinaliza que o destino do malandro, o que vive 

dessas atitudes, está prestes a sofrer uma grande mudança. 

A letra da música Homenagem ao malandro, que dá início ao segundo ato, já 

descreve o destino que está à espera do malandro quando o processo de mudança acabar. 

 

Eu fui fazer 

Um samba em homenagem 

À nata da malandragem 

Que conheço de outros carnavais 

Eu fui à Lapa  

E perdi a viagem 

Que a nata da malandragem 

Não existe mais 

 

Agora já não é normal 

O que dá de malandro 

Regular, profissional 

Malandro com aparato  

De malandro oficial 

Malandro candidato 

A malandro federal 

Malandro com retrato  

Na coluna social 

Malandro com contrato 

Com gravata e capital 

Que nunca se dá mal. 

 

Mas o malandro pra valer 

- não espalha 

Aposentou a navalha 

Tem mulher e filho 

E tralha e tal 

Dizem as más línguas 

Que ele até trabalha 

Mora lá longe e chacoalha 

Num trem da central.  
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Max representa, nesse caso, o principal homenageado, ao se revestir, por um lado, 

de uma porção de malandragem que se posiciona no meio do caminho entre a 

malandragem tradicional, ou seja, é aquele malandro que não trabalha, pois quem faz todo 

o serviço são seus comparsas e, por outro, passa a fazer parte da trama capitalista, através 

da venda de contrabando de produtos importados como vinhos finos, relógios de grife e 

produtos de nylon, a primeira fibra têxtil sintética produzida pelo homem, em alta moda 

nos anos 1940. Sua inserção no modo capitalista de comércio ainda é feita de maneira 

escusa, irregular, e lhe permite lucrar facilmente explorando o trabalho dos seus 

empregados. Através de Terezinha, que legaliza a empresa de contrabando, Max se afirma 

numa espécie de meio termo entre a “nata da malandragem” e o “malandro regular, 

profissional”.  

 O malandro e a malandragem passaram a ocupar outros espaços sociais como a 

política (“malandro candidato a malandro federal”), a alta sociedade (“malandro com 

retrato na coluna social”) e o mercado de trabalho regulamentado (“malandro com 

contrato, com gravata e capital”). Não se trata, porém, de um malandro derrotado 

completamente, pois se ele “nunca se dá mal”, é porque ainda guarda a sua qualidade 

astuciosa e sabe tirar bom proveito das situações. Como ícone cultural brasileiro que é, 

mudou apenas de contexto, como afirma Bolle
72

, “é o fim da pequena malandragem 

artesanal, quando se passa à malandragem em escala industrial”.  

É o início da era da “multimalandragem”, expressão usada por Bolle para 

classificar a entrada do malandro na modernidade sem que com isso perdesse as 

características que lhe são próprias, idiossincráticas, mas especialmente porque parece que 

os novos tempos da historia do Brasil, capitalista e progressista, favoreceram ainda mais a 

manutenção do malandro, ampliando os seus espaços de atuação cujas condições de 

adaptação lhe são apropriadas.  

Numa ligação direta entre as canções “O malandro nº 1” e “Homenagem ao 

malandro”, a impressão que se revela é que o desfecho da primeira, em que o malandro se 

torna o único culpado por toda uma cadeia de prejuízos econômicos que o capitalismo vez 

por outra preconiza, na segunda já se encontra completamente envolvido pelo capital. A 

malandragem costumeira não surtiu efeito dessa vez, e o malandro além de 

responsabilizado tornou-se mais um aprisionado pelas amarras do sistema.  

                                                             
72 BOLLE 1980. p. 79. 
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 Em Homenagem ao malandro está descrita, ironicamente, a derrocada da 

malandragem tradicional. O que deveria ser uma homenagem torna-se uma constatação de 

que o malandro não é mais o que era, mas tornou-se quem não desejava ser, ou seja, devido 

às pressões que sofreu pelo modelo capitalista que o combatia, e ele por seu lado revidava 

através do samba malandro, passou a assumir valores que antes eram negados no seu modo 

de viver. Essa transformação do malandro em operário e capitalista se percebe a partir do 

segundo ato, quando se inicia a caçada de Max por Duran e Chaves até a sua prisão e o 

suposto momento de sua morte.  

O modelo capitalista, se por um lado reifica o malandro e o torna membro 

participativo em várias instâncias do seu contexto, por outro produz uma leva de outros 

malandros, representados na obra pelos personagens menores, coadjuvantes, que fazem 

parte do que Gayatri Spivak denomina de condição subalterna, e questiona a possibilidade 

desses sujeitos terem alguma representação no quadro social dominado pelos poderes 

hegemônicos que detêm o poder. É o que veremos nas linhas a seguir. 

 

 

3.3  A figura do malandro: o lado subalterno  

 

 Os primeiros estudos sobre o tema da subalternidade datam de 1970, período em 

que Chico Buarque estava em plena produção, oito anos antes da Ópera do malandro. O 

Brasil vivia também a plenitude da ditadura militar e o autor sofria as perseguições da 

censura. Apesar disso, Chico Buarque seguiu com sua produção, construiu sua arte 

transitando por diversos temas, da política aos sentimentos humanos, inclusive os anseios 

da subalternidade, descrevendo a vida e as sentimentalidades da massa de desvalidos que 

habitam o submundo. A fortuna crítica da sua obra é quase unânime em considerar Chico 

Buarque referência quando se trata de descrever a voz dos marginalizados, assim como 

Spivak fez nos seus estudos acerca da condição subalterna, ou seja, ambos os autores 

tratam daqueles “que não tem representatividade em decorrência do seu status social
73

”. 

Chico Buarque e Gayatri Spivak, cada um com sua abordagem em particular, buscaram 

                                                             
73 Figueiredo, 2010, p. 85. 
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descrever os atributos “relacionados à subordinação da sociedade em termos de classe, 

gênero e trabalho
74

”.  

 Tomando como exemplo a análise de alguns trechos da Ópera do malandro, 

defendemos que Chico Buarque consegue dar voz ao sujeito subalterno. Essa voz, porém, 

se concretiza na verossimilhança, numa voz ficcional, não se trata do sujeito que fala, já 

que, segundo Spivak, isso não é possível. Defendemos que a fala subalterna pode ser 

possibilitada através da arte, não como um meio de fazer transformações concretas na 

condição subalterna perante a sociedade, mas trazendo a denúncia de que existe uma voz 

calada que precisa falar.  

 Os trechos escolhidos para análise têm como objetivo exemplificar a condição 

subalterna dos sujeitos sociais que Chico Buarque descreve e, assim, tomar a obra desse 

autor como instrumento para anunciação da fala desse sujeito. O que chamamos de 

anunciação se refere à escrita do autor como um espaço de fala, mas não um espaço de 

transformação da subalternidade. A Ópera do malandro é, na verdade, um momento de 

tornar pública a voz subalterna, mas não pode ser vista como a via de transformação dessa 

voz, no sentido de modificar o status quo desse sujeito, mas um espaço onde pode-se tomar 

conhecimento da fala subalterna.  

 É sabido que Spivak propõe que esse debate seja transportado para outro lugar, 

onde o subalterno possa representar-se com autonomia e ele mesmo subjetivar-se, e 

socialmente possa ter voz. Mas, além disso, a autora abre caminho para um leque um tanto 

mais amplo, que trata da representação simbólica, papel exercido pela arte e a filosofia. 

Nesse sentido, o trabalho aqui exposto vem unir esses dois autores, Gayatri Spivak e Chico 

Buarque, numa concatenação de ações, ela na condução e ele na execução da representação 

da voz subalterna e oprimida, ela descrevendo esse ser silenciado e carecente de 

reconhecimento, e ele fazendo reconhecer esse ser através da sua arte.  

Na Ópera do malandro, observamos que há personagens, os que chamaremos de 

coadjuvantes - papéis de apoio ao desenvolvimento da trama - que fazem uma 

correspondência direta à condição subalterna. Trata-se das funcionárias de Duran: Dóris 

Pelanca, Jussara Pé de Anjo, Fichinha, Dorinha Tubão, Shirley Paquete e Mimi Bibelô; e 

os funcionários de Max: Johnny Walcker, Phillip Morris, Big Ben, General Eletric e Geni. 

                                                             
74 Figueiredo, 2010, p. 85. 
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Esses personagens, fazendo jus à atmosfera cômica do musical, como será visto no quadro 

abaixo, tem seus nomes, funções e codinomes estrangeirados associados ao exercício do 

contrabando dos produtos importados. O codinome de Barrabás está implícito nele mesmo, 

pois remete à história bíblica do ladrão que, no dia do julgamento de Jesus Cristo, foi 

libertado em seu lugar. Era considerado o pior entre os ladrões, no entanto foi favorecido 

pelo poder central. O personagem buarquiano, ao ser demitido por Terezinha, passa a 

trabalhar como assessor do delegado Chaves. 

PERSONAGEM VULGO FUNÇÃO NO GRUPO 

Johnny Walcker Joãozinho Pedestre Setor de destilados 

Phillip Morris Filipinho Mata-Rato Setor de charutos 

Big Ben Benê Mesbla Relógios importados 

General Eletric Geraldino Elétrico Aparelhos eletrônicos 

Genivaldo Geni Setor de perfumaria 

Barrabás Não tem Escafandrista 

Max Overseas Sebastião Pinto Chefe dos contrabandistas 

 

Este núcleo de papéis menores é o apropriado para a análise da condição subalterna. 

Talvez não seja algo comum em análise literária descrever os personagens intersticiais, 

igualmente incomum seria encontrar um protagonista, mesmo um malandro, como 

representante direto da condição subalterna. Há pouca probabilidade de que Spivak tenha 

se referido aos personagens principais, tanto no plano real quanto no ficcional, para tratar 

dessa questão, visto que, se há o oprimido é porque há o opressor, que obviamente não se 

encaixa nas características de um subalterno. A ficção obedece a essa dinâmica social, mas 

não se pode esquecer, entretanto, do que disse Solange Ribeiro de Oliveira, na sua 

definição de malandragem:  

[...] Qual é o malandro que se tem em vista? Pois o malandro não é um, 

são muitos. Nos extremos de um leque semântico muito amplo, o termo pode 

evocar as posições antípodas de bandido ou de herói, a ameaça representada pela 

multidão dos excluídos sociais ou a efusiva e colorida representação do nacional. 

Para situá-lo num terreno menos impreciso, há que trilhar caminhos diversos, 

desnorteantes e encruzilhadas, nos limites dificilmente definíveis dos discursos 

histórico, literário, social e do imaginário popular
75

.  

 

Há malandros e malandros, e muito provavelmente os excluídos sociais tenham 

mais necessidade de fazer uso da malandragem, se esta for usada como meio de 
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sobrevivência. Portanto, o que buscamos a partir dessa análise é o personagem exemplo do 

oprimido, do excluído social, como a prostituta Dóris Pelanca o travesti Geni, e outros que 

se colocam, por meio da voz do autor, nesta posição.     

O primeiro exemplo que evidencia a fala subalterna na obra de Chico Buarque está 

na cena da discussão entre Duran e as prostitutas sobre suas condições de trabalho. Duran 

fornece a elas os instrumentos para o exercício da sedução (seios e bunda de borracha, 

vibradores, consoladores, chicotes, vaselina, etc.), mas estes se encontram velhos e 

obsoletos. Além disso, o patrão as obriga a arcar com todas as despesas do 

estabelecimento, dos produtos de maquiagem aos abortos, incluindo também os prejuízos e 

depredações provocados pela clientela. Essa situação as deixa em estado de extrema 

penúria, porém o único resultado obtido do embate com o chefe foi a demissão humilhante 

da personagem Dóris. 

Conceição dos Santos Filha, 35 anos, vulga Dóris Palmer, depois Dóris Palmito, 

depois Dóris Pelanca, treze anos de casa, é a prostituta em fim de carreira, a que não possui 

mais os atrativos da juventude – a julgar pela progressiva desvalorização do seu nome de 

guerra – e a única que desafiou o poder do seu opressor, Duran. No alto da discussão, após 

saber que há três meses a prostituta não tinha produção (“se faz três meses que você não 

trepa quem tá perdendo dinheiro sou eu”), Duran a demite e a obriga a devolver até a roupa 

do corpo. O destino de Dóris é descer ainda mais baixo na linha de penúria, pois para a 

prostituta que fica velha, em fim de carreira, lhe resta apenas “tentar a vida no mangue”. O 

subalterno não pode falar por si, e quando fala corre sério risco dessa voz fazer efeito 

contrário, ou seja, coloca-se em situação ainda mais desfavorável. A voz autoral denuncia, 

através da personagem Dóris, a exploração dos mercados à classe trabalhadora, exigindo, 

além da submissão, a docilidade diante do opressor.  

Dóris descobre, entretanto, que essa não foi a melhor escolha, como está evidente 

no encontro com as companheiras após a primeira experiência: 

 

Não, foram uns moços, cinco. Eu disse cinquenta mil réis. Não tá caro, 

certo? Dava dez por cabeça. Eles começaram a rir. Abati pra vinte e cinco. Aí 

então é que eles se cagaram de rir... E foi pela gargalhada deles que eu descobri 

que já não podia ser considerada uma puta. Era pedinte, era meleca, era um 

molambo. Me bateram na cara, me chutaram a bunda e me jogaram no canal do 

mangue... Bem feito!
76
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Tentar a vida no mangue é para a prostituta o último recurso após renegar o patrão 

explorador. Essa, porém, não se revela como a melhor opção. Tanto que Dóris sai depois 

em defesa da opressão de Duran quando uma das colegas o recrimina: “Não fala assim do 

patrão, menina. Benze a boca e agradece aos céus que ele te dá emprego e tudo
77

”.  

Tomando como base esses exemplos, lembramos uma das críticas de Spivak quanto ao 

papel do intelectual, que segundo a teórica, procura revelar a fala subalterna, mas na 

verdade expõe o discurso opressor. Compreendemos que Chico Buarque consegue 

expressar na sua escrita um discurso que diz respeito aos desfavorecidos sociais e, nesse 

caso, consegue expor, através de personagens como Dóris, as indisposições do oprimido 

perante o seu algoz.  

Está visto que a fala de Dóris também parece ratificar, através do elogio a Duran, a 

crítica de Spivak acerca da função do intelectual em representar a voz subalterna. Os 

intelectuais têm a função mediadora das vozes da minoria. O fato é que os intelectuais 

acabam ocupando um papel escorregadio que dificulta uma construção interpretativa 

dessas relações. Ainda assim, a necessidade de representação é evidente, visto que o 

subalterno não pode falar. Por outro lado, é difícil compreender que a fala de um tenha que 

obrigatoriamente omitir a do outro, pois assim o diálogo não poderia se concretizar. 

Mediar significa, portanto, administrar os antagonismos das vozes, e nesse caso 

compreendemos que Chico Buarque cumpre essa determinação. 

A voz que se levanta em meio a essa opressão e tenta reivindicar é duramente 

castigada e relegada ainda mais ao silêncio, confirmada por Jussara Pé de Anjo: “O que eu 

tenho engasgado pra dizer, não cabe nem em cartaz de cinema”. Jussara é outro exemplo 

de uma voz subalterna anunciada, mas sem perspectiva, e que por isso se revolta. Presa 

pelo delegado Chaves e devendo a Duran o valor da fiança, há no personagem o tom de 

agitação e inconformismo:  

 

Você deixa de besteira, ô, Shirley Paquete! Desde quando tem feio e tem 

bonito pra fodido? Tem certo? Tem errado? Os homens inventaram um jeito batata 

de regular a máquina do fodido. O corpo do fodido tá desarranjado dum jeito que 

sente com a cabeça, pensa com a barriga e caga pelo coração
78

. 
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A personagem faz compreender o papel das ideologias dominantes (“jeito batata de 

regular a máquina do fodido”) para o silêncio da voz subalterna, em que, através do 

aparelho ideológico, se perde o que há de essencial para construção da identidade, que é 

tomar conhecimento das próprias idiossincrasias (“Desde quando tem feio e tem bonito pra 

fodido? Tem certo? Tem errado?”). O discurso dominante presente nas ideologias 

desconecta o sujeito social da realidade que o cerca (“o corpo do fodido tá desarranjado”) a 

ponto dele não conseguir se reconhecer no próprio corpo (“sente com a cabeça, pensa com 

a barriga e caga pelo coração”).   

É importante compreender que na obra buarquiana a condição subalterna não se 

traduz em submissão ingênua de uma subalternidade inerte. Essas falas aqui reveladas 

estão rodeadas de uma atmosfera sediada pelo discurso hegemônico, cujo público se 

encontra na plateia, e é para ela que o discurso subalterno está sendo revelado, o que 

configura que, por mais que seja dada uma voz a esses personagens através da voz autoral, 

o subalterno ainda se encontra em silêncio porque o panorama não é favorável para que 

esta fala seja realmente ouvida, e que, segundo Spivak, haja uma mudança real dessa 

condição.  

  Conforme a autora, o subalterno se constitui a partir dessas camadas abaixo da 

linha do jogo social capitalista. O sujeito subalterno é o oprimido, o marginalizado, o 

invisível, fora dos espaços políticos, e por isso não possui nenhuma posição perante uma 

sociedade que não o enxerga como alguém. A personagem Geni revela-se como outro 

exemplo significativo da fala subalterna na Ópera do malandro. Genivaldo é um 

contrabandista, funcionário de Max e travesti, que nutre uma paixão pelo seu chefe.  

 De todos os personagens do musical, Geni pode ser considerada a que desce mais 

baixo no nível de subalternidade, como a primeira estrofe a descreve: 

 

 

De tudo que é nego torto 

Do mangue e do cais do porto 

Ela já foi namorada 

O seu corpo é dos errantes 

Dos cegos, dos retirantes 

É de quem não tem mais nada 

Dá-se assim desde menina 

Na garagem, na cantina 

Atrás do tanque, no mato 

É a rainha dos detentos 

Das loucas, dos lazarentos 

Dos moleques do internato 
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E também vai amiúde 

Co'os velhinhos sem saúde 

E as viúvas sem porvir 

Ela é um poço de bondade 

E é por isso que a cidade 

Vive sempre a repetir. 
79

 

 

 Geni não apresenta nenhuma familiaridade com relação aos valores tradicionais da 

sexualidade. O ato sexual remete a uma ação puramente instintiva, quase animalesca. Foi 

condicionada desde cedo a uma vida errante (“dá-se assim desde menina”), longe de 

qualquer valor no universo social, talvez por conta das dificuldades da vida, não tendo 

conhecido outro caminho. O sujeito do discurso relata, por meio de uma descrição em 

terceira pessoa, outro sujeito, um feminino, que se relaciona com determinados outros, 

pertencentes a camadas sociais sem prestígio nenhum, que sobrevivem à margem da 

sociedade. Esses errantes, cegos, retirantes, loucas e lazarentos, incluindo Geni, que os 

serve sexualmente, se enquadram com perfeição na lista de subalternos spivakianos, 

sujeitos relegados ao silêncio e ao mangue, ambos a condição e o espaço do subalterno 

buarquiano. 

 Essa canção é composta de múltiplas vozes, protagonizadas pela voz autoral: há a 

voz representante do modelo capitalista, a que representa os dogmas religiosos, e a própria 

voz autoral, que enfrenta as demais em defesa de Geni. Essas falas, em coro, representam a 

ameaça condenatória da personagem, totalmente silenciada e cerceada pelo poder 

hegemônico representado pelo coro. Mesmo assim a presença desse personagem incomoda 

porque seu comportamento subverte o ordenamento natural do mundo, causando rebuliço e 

certa ojeriza.  

A chegada do zepelim, porém, modifica a condição de Geni enquanto sujeito sem 

voz, ainda que temporariamente e através da voz do autor, relatando um discurso como 

sendo o de Geni respondendo aos anseios dos seus opressores: 

 

 

Ao deitar com homem tão nobre 

Tão cheirando a brilho e a cobre 

Preferia amar com os bichos  
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 A posição da personagem se modifica momentaneamente a partir daqui, de alvo de 

críticas e rechaço social, Geni torna-se a redentora, o objeto de desejo do poder, o único 

meio de salvação diante de um perigo iminente. Aqui estão temporariamente invertidos os 

valores e as posições entre a personagem, antes humilhada, e o meio social que a cerca, 

quem agora se humilha. A condição de prostituta, de subalterna, passa a ser valorizada na 

medida em que ganha alguma utilidade, já que diante do perigo da destruição “a cidade em 

romaria” beija a mão de Geni e implora sua ajuda. O poder agora é dela, e a cidade inteira 

é quem se prostitui.  

Essas inversões se evidenciam a partir da troca de adjetivos que definem a 

personagem: de maldita para bendita. Essa inversão também representa a fluidez dos 

valores sociais enraizados, mas não tanto, uma vez que eles mudam com a situação que 

pode acarretar derrota e perda de poder. Demonstra um aspecto hipócrita dessa sociedade: 

quando o objeto de avaliação é a personagem, é imediatamente condenada (“ela dá pra 

qualquer um, maldita Geni”), mas quando o objeto de avaliação é a própria sociedade, não 

há julgamento. O valor da personagem muda quando é possível tirar proveito dela. 

 O que leva Geni, enfim, a aceitar a proposta do forasteiro é a comoção geral da 

cidade ao lhe pedir socorro, mas esta se interessa apenas em salvar a própria pele. A 

personagem se encontra, portanto, em trânsito entre a ordem e a desordem, o herói e o anti-

herói, como é típico da figura do malandro. Entretanto, não se pode esquecer que esse 

trânsito é manipulado quando passa de maldita a bendita, de coitada a singela e redentora, 

pois a personagem continua sem voz, e a sua condição é polemizada pelo discurso 

hegemônico. O seu status de heroína se evidencia a partir da voz autoral, denunciadora de 

sua condição subalterna.  

O autor criador se coloca em defesa do silêncio da personagem. O silêncio de Geni 

é a marca da opressão realizada pelo sistema que a cerceia, mas o seu comportamento 

perante a sociedade demonstra que o silêncio do subalterno buarquiano não se resume a 

uma resignação mansa, a uma submissão ingênua e pura, mas sim a uma denúncia, um 

grito através da voz autoral. Temos sim uma voz silenciada, mas que está posicionada, 

numa medida em que é possível reconhecê-la. A voz de Geni é anunciada através da voz 

autoral.   

Outro fato que chama a atenção na saga de Geni e o Zepelim é quanto ao desfecho 

da canção: 
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 Num suspiro aliviado 

Ela se virou de lado 

E tentou até sorrir 

Mas logo raiou o dia 

E a cidade em cantoria 

Não deixou ela dormir 

Joga pedra na Geni 

Joga bosta na Geni 

Ela é feita pra apanhar 

Ela é boa de cuspir 

Ela dá pra qualquer um 

Maldita Geni
80

 

 

É nesse comportamento submisso de Geni que o texto de Chico Buarque denuncia 

o silêncio do subalterno. Esse caráter submisso da personagem comprova a sua falta de 

expressão na sociedade, pois, no plano da ficção, esse discurso funciona somente como 

denúncia, porem não modifica a realidade ao seu redor. O espaço de fala se concretiza na 

própria arte e as transformações acontecem no âmbito subjetivo, no sentido de provocar 

uma reflexão crítica acerca do tema. A fala subalterna, no plano ficcional, é 

verossimilhança, é representação. No plano literário é tão ficcional quanto qualquer outra, 

portanto é pouco provável que encontre a solução dos seus problemas lendo um romance 

ou assistindo a uma peça de teatro. A função da arte está na denúncia, na revelação, na 

exposição dos problemas sociais e humanos perante os seus expectadores. 

 Nas correlações com o real, todos os personagens, tanto os principais quanto os 

coadjuvantes, poderiam, a princípio, representar a condição subalterna segundo a descrição 

de Gayatri Spivak, visto que mendigos, ladrões e alguns malandros – a depender do que se 

tem em vista - não se enquadram na posição de membros de um extrato social, ou melhor, 

esses sujeitos habitam os espaços que se encontram abaixo daquela que é considerada a 

mais baixa no conceito de sociedade baseada na divisão de classes. Dito de outra forma: o 

sujeito social spivakiano se constitui em dois níveis: o sujeito marxiano dividido entre o 

sujeito hegemônico (detentor de poder) e a classe trabalhadora (detentora de desejo de 

poder); e o sujeito subalterno, oprimido, sem voz. 

Aos sujeitos subalternos são reservados os lugares caracterizados pela 

marginalidade e pela invisibilidade. São comumente responsabilizados pelas condições de 

precariedade em que vivem, como se fosse uma escolha particular e não o resultado de um 

sistema político e econômico desigual que resulta na produção de uma massa de excluídos 

sociais.  
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 Os três musicais aqui citados – Gay, Brecht e Buarque –, todos com o objetivo de 

satirizar a sociedade de suas respectivas épocas, resgatam esses personagens dos 

submundos e lhes dão ares de alta classe. Cafetões, prostitutas e ladrões representam 

também aqueles que ocupam funções sociais reconhecidas por sua importância e 

representatividade, como banqueiros e empresários e suas respectivas esposas e filhas. 

Assim, os três autores dos musicais aqui referidos fazem dessa forma crítica social da 

burguesia, para usar um termo marxista. Os que se encontram nas plateias, ou seja, a classe 

burguesa, é levada a se divertir rindo de si mesma, sendo colocados no palco como 

subalternos sociais.  

 Embora a maioria dos funcionários na Ópera do malandro apresentem uma 

condição social inferior, os personagens principais, no plano ficcional, não fazem parte 

dessa configuração, pois representam na verdade a ala de poder da sociedade, vestida, 

ironicamente, de oprimidos. Defendemos, entretanto, que esses personagens secundários, 

ou coadjuvantes, representam os oprimidos no plano ficcional, e não apresentam tantas 

diferenciações com relação ao plano da realidade, visto que, como já foi dito, prostitutas, 

ladrões, mendigos e em certa medida malandros, ocupam no plano real a mesma categoria 

de subalternos sociais.  

O malandro nº 2 faz o fechamento final do espetáculo e expõe o malandro como 

mais uma vítima do sistema capitalista, mutilador e massacrante, que tentou a todo custo 

fazer do malandro, tão contrário aos ditames e imposições do capital, mais um dos 

operários do seu exército de mão-de-obra. Essa empreitada, porém, não se concretiza 

porque “esse malandro indigente ressuscita, confirmando a mais marcante de suas 

características: a sobrevivência
81

”. Este samba, entretanto, revela um ponto importante e 

que é fruto de análise proposta neste capítulo, que é a posição do sujeito subalterno na obra 

de Chico Buarque, ou melhor, como o malandro, um ser tão heterogêneo e multifacetado, é 

visto à luz da condição subalterna proposta por Gayatri Spivak. 
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O malandro/Tá na greta 

Na sarjeta/Do país 

E quem passa/Acha graça 

Na desgraça/Do infeliz 

 

O malandro/Tá de coma 

Hematoma/No nariz 

E rasgando/Sua banda 

Um funda/Cicatriz 

 

O seu rosto/Tem mais mosca 

Que a birosca/Do Mané 

O malandro/É um presunto 

De pé junto/E com chulé 

 

O coitado/Foi encontrado 

Mais furado/Que Jesus 

E do estranho/Abdômen 

Desse homem/Jorra pus 

 

O seu peito/Putrefeito 

Tá com jeito/De pirão 

O seu sangue/Forma lagos 

E os seus bagos/Estão no chão 

 

O cadáver/Do indigente 

É evidente/Que morreu 

E no entanto/Ele se move 

Como prova/O Galileu
82

 

 

 

 

Essa canção, “O malandro nº 2”, acompanha a linha melódica da canção que 

introduz a peça e que mostra o malandro envolvido ainda nos antigos hábitos de levar 

vantagem e fazer uso da esperteza nas suas ações, mas que gerou problemas que não estão 

mais apenas no âmbito da lei local. Em “O malandro nº 1”, o personagem principal ainda 

está envolvido nas suas tradições e se diverte, mas as consequências não se resumem mais 

a um pequeno delito sobre a responsabilidade das autoridades policiais locais. Suas 

atitudes mexem agora com uma grande cadeia de relações que atravessam inclusive os 

limites do país. A economia globalizada afeta todas as fronteiras e uma simples cachaça 

causa tumulto na economia mundial e transforma o malandro num grande vilão.   

 Nessa última versão, o malandro revela-se derrotado pelo sistema, em situação de 

degradação, de doença, mas mesmo assim não se esquece de usar do bom humor (“O 

malandro é um presunto de pé junto e com chulé”).  O personagem termina essa estória 

tornando-se uma vítima do sistema, cuja violência com que foi derrotado na sua 

originalidade e essência de malandro lhe custou caro como custou a cruz a Jesus.  
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 O malandro agora é membro da classe trabalhadora, e como não poderia deixar de 

ser, sofre as consequências de sua adesão. Se aderiu, foi para não morrer totalmente 

engolido, mas seu destino, por outro lado, não tinha como ser bom, já que o capitalismo se 

afirma a partir das desigualdades de classes, e é o subalterno, o malandro, o trabalhador os 

que são desfavorecidos nessa empreitada capitalista.  

O malandro não está morto na sua essência tradicional, boêmia e festiva, pois essas 

características, dentro do capitalismo, são da ordem dos prazeres momentâneos, das poucas 

horas de folga do trabalho, e não uma constante como este personagem queria viver.  Os 

dramas sociais dos quais o malandro parecia imune pelo talento, como até então na sua 

história tinha conseguido demonstrar, não resiste às pressões. O caráter de indigência do 

malandro é reforçado pela figura de penúria de Jesus. Assim como o messias permanece 

vivo na memória coletiva da humanidade através da ressurreição (Ele se move como prova 

o Galileu), o malandro permanece renovando-se, não foi derrotado pelas forças opressoras. 

No fim ambos – malandros e subalternos – conseguem sobreviver mesmo engolidos pelo 

sistema, procurando se firmar em meio ao caos.   

Assim como há o malandro que se reifica, há o malandro que ocupa a 

marginalidade, o que se coloca na posição de sujeito subalterno. Ambos podem ser 

considerados vítimas, ou como diz Spivak, sujeitos efeitos do discurso dominante, ou seja, 

é o resultado de um processo imperialista de poder que resultou numa hierarquia de 

sujeitos submetidos, um pouco acima da classe trabalhadora, não menos oprimida, mas 

ainda assim em situação mais favorável perante a subalternidade, essa a categoria mais 

desfavorecida desse sistema, pois não faz parte dele, entre os marginalizados a pior.  

 O malandro se submete aos ditames do sistema, mas acaba indo parar onde o 

subalterno se encontra (na greta, na sarjeta), e sendo assim está sujeito às mesmas 

consequências da subalternidade (a putrefação e a indigência). O malandro, mesmo com 

toda a dificuldade, se “move como prova o Galileu”. O subalterno também se move nos 

interstícios nos espaços que lhe são concedidos, dadas as circunstâncias, e neste caso, no 

espaço da literatura, sob a condução da voz autoral buarquiana.  
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3.4 A cena 7: O desfecho da ópera na fala subalterna 

 

 

 A cena sete da Ópera do malandro necessita de mais atenção e análise devido a sua 

importância em dois temas tratados neste trabalho. O primeiro diz respeito ao desfecho do 

destino do malandro, dividido agora entre dois mundos: o personagem da tradição, do 

folclore, e o malandro renovado pelo contexto moderno, absorvido pelo capitalismo. O 

segundo é quanto à teoria do subalterno de Gayatri Spivak e o espaço de fala desse sujeito, 

em que esta cena retrata por um momento, mesmo que alegórica e simbolicamente, um 

momento de fala e protagonismo dos agentes subalternos ficcionais, momento esse que 

pede mais atenção e análise. 

 As luzes gerais do intermezzo abrem espaço para os subalternos. Nesse momento, 

todos estão reunidos no palco à espera da resolução do desfecho da peça. Nesse momento, 

também fica evidente uma espécie de passeio entre o roteiro e a realidade, onde os atores 

interagem com o público como se o musical estivesse em intervalo. 

 

TEREZINHA 

O autor se meteu a besta e resolveu embananar o happy end. Daí os figurantes 

embaraçaram na palhaçada... 

 

BEN 

Figurante é a mãe! Coadjuvante! 

 

TEREZINHA 

Vamos, façam alguma coisa aí vocês! Tem que entreter o público!
83

 

 

 Esse espaço de tempo é destinado aos figurantes, coadjuvantes, subalternos, 

proletários, que, diante de uma possível mudança no desfecho da ópera, articulada pela 

ação dos personagens principais, aguardam os acontecimentos. A cena é de extrema 

significação, pois trata-se de um espaço onde, de alguma forma, está posto o momento em 

que o subalterno não somente pode como precisa falar para entreter o público, ou seja, a 

fala dos subalternos é solicitada. 

 

 

 

MIMI 

Mas agora mixou. O João Alegre disse que, em peça dele, fodido é quem fala mais 

alto. Diz que, em letreiro de teatro dele, fodido vai ser estrelo e estrelo vai se foder. 
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GENERAL 

Disse, pois é. Mas quero ver o que ele vai dizer agora que estão umedecendo a pata 

dele. 

 

SHIRLEY 

Ele aguenta firme. Pelo João Alegre eu ponho a mão na merda. 

 

PHILLIP 

Vou te contar. Enquanto artista depender de autor e produtor, tá ferrado! 

 

DÓRIS 

Eu digo mais. A melhor coisa que pode acontecer pra gente, mas a melhor mesmo, 

coisa de sonho, coisa de Shangri-la, é ter um cara da TV Globo na plateia e chamar 

a gente pra novela das oito. 

 

JOHNNY 

Sabe duma? Se eu fosse atacar de muamba pra valer, tava numa melhor. 

 

FICHINHA 

E eu? O que eu tô ganhando aqui num mês, puta de verdade fatura numa noite, 

rodando a bolsa na Vieira Souto. Aliás, tô decidida. Vou ser puta no duro! Se 

alguém aí na plateia se habilita, é só passar no camarim. 
84

 

 

 

  

João Alegre, a feição positiva do malandro, é a esperança dos personagens 

subalternos na condução do fim mais favorável a eles. Nessas falas percebe-se a confiança 

no poder do malandro como representante da classe, pelo direito a um happy end que possa 

beneficiar os que estiveram sempre à margem. Expõem-se as dificuldades nas relações 

entre autor e produtor (patrões) e artista (empregados) e os sonhos de uma vida com 

melhores condições de trabalho (a novela das oito), ou abandonar o ofício em busca de 

outras oportunidades.   

 Nessa cena, é possível entender esse como um momento de fala subalterna 

preparado pelo autor, que cumpre seu papel de criar um momento em que se trabalha 

contra a subalternidade. Diante dessa cena pode estar representado, no campo ficcional e 

alegórico, um espaço de fala e reivindicação, e vem a confirmar as palavras de Spivak ao 

dizer que “a encenação do mundo em representação dissimula a escolha e a necessidade de 

heróis, procuradores paternos e agentes de poder
85

”. 

 Esse momento não chega a se concretizar porque no fim o desfecho não favorece 

exclusivamente à classe subalterna. João Alegre se vende ao sistema, entra no palco 

dirigindo um carro conversível, mas nesse momento não há mais o que manifestar, pois a 

peça chega ao fim com a grande ópera. Todos os conflitos agora tem fim, todos se unem 

                                                             
84 BUARQUE 1978, p. 180. 
85 SPIVAK, 2010, p. 43. 
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em torno da grande empresa de Max Overseas, uma empresa de importação e exportação 

de nylon, com projetos de expansão para todo o país e onde todos estarão unidos como 

patrões e empregados desse grande projeto.  

 Em coro, todos celebram o sucesso da empreitada, a riqueza e a beleza que o capital 

traz como benefício. Prostitutas e capangas também celebram uma vida nova: 

 

 

CAPANGAS 

E eu que já fui 

Um pobre marginal 

Sem documento  

E sem moral 

Hei de ser um bom profissional 

Vou ser quase um doutor 

Contínuo da senhora 

E do senhor 

Bancário ou contador
86

 

 

PUTAS 

Vamos participar  

Dessa evolução 

Vamos todas entrar  

Na linha de produção 

Vamos abandonar 

O sexo artesanal 

Vamos todas amar 

Em escala industrial
87

 

 

 

 

As possibilidades de ascensão, de sucesso, fruto das ideologias expostas pelo 

capitalismo às quais a peça faz críticas, se colocam nas falas desses personagens e 

configuram enfim que os malandros estão submetidos a elas. As forças imperialistas e do 

capital fizeram do malandro, supostamente, mais um dos seus, embora este tenha tentado 

resistir, se manter segundo suas próprias tradições. No fim ele não morre totalmente, como 

coloca o próprio João Alegre no desfecho, quando anuncia o destino verdadeiro do 

malandro (“se move como prova o Galileu”). 

Nesta cena está configurada a dicotomia oprimido/opressor, e é o que rege toda a 

economia capitalista e, por sua vez, relega indivíduos à condição de oprimidos. Essa 

dicotomia leva a crer que não há como pensar em Duran e Max sem os seus subordinados, 

já que ambos coexistem dentro de um sistema que preza essas desigualdades.  

                                                             
86 BUARQUE 1978, p.183. 
87 BUARQUE 1978, 188-189. 
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A espera pela decisão de João Alegre o coloca na posição de representante da classe 

subalterna dentro do campo ficcional. O malandro nega o individualismo e protagoniza um 

ideal coletivo, que dura pouco tempo de conversa e um conversível modelo anos 40. Pela 

voz dos coadjuvantes acendia-se a esperança utópica do subalterno poder falar através da 

interferência de João Alegre, fato que não se concretizou.   

 

3.5  A condição subalterna na obra de Chico Buarque 

 

  Procuramos buscar, na Ópera do malandro, a voz silenciada da 

subalternidade, revelada através da voz ficcional buarquiana. O acervo do autor está 

repleto dessas vozes silenciadas, e é nesse sentido que comentamos, ainda, três canções de 

Chico à luz da subalternidade, mesmo não fazendo parte do corpus analítico, mas que 

complementam a nossa interpretação e concordam com a proposta de Spivak. 

 Narrado em versos, O meu guri (1981) expressa a brevidade como sina de uma vida 

vivida à margem da sociedade. Essa brevidade se apresenta pela condensação dos fatos 

narrados, em que apenas alguns momentos são ressaltados, no decorrer da trajetória e do 

destino recebido pelo personagem, guri. Trata-se da história de um menino que, ao entrar 

na vida do crime, morre cedo, ainda adolescente. Desde a hora do nascimento, apresentado 

logo nas primeiras linhas, fica claro o que lhe espera no mundo: 

 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

Não era o momento dele rebentar 

Já foi nascendo com cara de fome 

Eu não tinha nem nome pra lhe dar 
88

 

 

 

Alguém que nasceu sem nenhuma perspectiva, sem condições de sobrevivência, 

“com cara de fome”, à beira da indigência. Essas são condições que - sem querer justificar, 

mas compreender - contribuíram para o envolvimento do personagem na marginalidade. 

                                                             
88 Fonte: FERNANDES, Rinaldo de. Chico Buarque: o poeta das mulheres, dos desvalidos, dos perseguidos. 

São Paulo: Leya, 2013, p.149. 
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Esse início da narrativa prepara o leitor para um desfecho que culmina numa morte trágica 

relatada nas páginas policiais.  

 O tom mais trágico dessa canção/narrativa não está na personagem do menino, mas 

sim na sua mãe, pois embora seja ela quem conta a história do filho adolescente morto na 

marginalidade, o leitor é conduzido a outro caminho através do seu discurso. Ou seja, a 

forma como a mãe narra os fatos demonstra que ela se encontra numa situação de 

marginalidade assim como seu filho, mas com o agravante da ignorância da sua própria 

condição, de que é alheia à sua própria realidade (“como fui levando não sei explicar”, “fui 

assim levando ele a me levar”). 

 Uma mulher que não sabia que nome dar ao filho quando ele nasceu, que não sabe 

explicar como foi conduzindo a própria vida, o filho é quem foi ajudando na condução da 

mãe à medida que crescia. Seu discurso denota uma indiferença quase cega ao que estava 

ao seu redor, não totalizada apenas pelo amor materno que ela demonstra reconhecer (“Eu 

consolo ele, ele me consola”, “boto ele no colo para ele me ninar”). 

 Desse modo, ao anunciar o filho, a mãe se denuncia, frágil, alienada, materna, sem 

o amadurecimento necessário para compreender o que se passa consigo e com seu guri, ou 

por ingenuidade ou porque não tinha condições de intelecção próprias para entender o que 

se passa ao seu redor. Ao falar sobre o filho, a tragédia da mãe se revela, porque a sua dor 

não tem significado, e é ela quem o deveria dar, mas não sabe, não tem recursos 

intelectivos para descrever o que sente. 

 

Chega estampado, manchete, retrato 

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço 

Fazendo alvoroço demais 

O guri no mato, acho que tá rindo 

Acho que tá lindo de papo pro ar  

Desde o começo, eu não disse, seu moço 

Ele disse que chegava lá 

Olha aí, olha aí 

Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

Olha aí, é o meu guri. 

 

 

 

 Na sua ingenuidade, que chega a ser patética, essa mãe tudo ignora, mas a última 

estrofe, nas últimas linhas, o chamamento dela pelo seu guri parece um lamento, como se 

nesse momento ela enfim compreendesse o destino do filho. Uma mulher que está à 
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sombra, já que seu filho é o verdadeiro protagonista, esconde nessa sombra e na do 

desconhecimento a sua dor, que só revela a outro desconhecido, seu moço, um “tu” 

indefinido dentro da narrativa, tão sem nome quanto os outros dois personagens. 

 Em O meu guri, está exposto o relato de uma mãe que vive inconsciente dos 

procedimentos do seu filho tanto quanto do que se passa em sua volta. Moradora de um 

morro, o espaço é o elemento caracterizador do personagem, e consequentemente da sua 

condição subalterna, dado não apenas pelo espaço, mas também pela sua visão de mundo 

limitada.  

Na canção a seguir, destacamos o tema mais comumente vinculado ao contexto 

social, e nesse caso faremos um recorte acerca das relações de trabalho para mostrar esse 

homem no campo da subalternidade, ou seja, o trabalhador braçal, subempregado e 

reificado contido em Construção (1971). Foi escrita no auge da ditadura militar, em um 

dos seus períodos mais severos. Ainda assim a construção civil era um dos setores que 

mais se expandia com o crescimento econômico. No ano de 2001, a crítica musical elegeu 

esta a melhor canção brasileira de todos os tempos.  

 

Amou daquela vez como se fosse a última 

Beijou sua mulher como se fosse a última 

E cada filho seu como se fosse o único  

E atravessou a rua com seu passo tímido 

Subiu a construção como se fosse máquina 

Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 

Tijolo com tijolo num desenho mágico 

Seus olhos embotados de silêncio e lágrima 

Sentou pra descansar como se fosse sábado 

Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe 

Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago 

Dançou e gargalhou como se ouvisse música 

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado 

E flutuou no ar como se fosse um pássaro 

E se acabou no chão feito um pacote flácido 

Agonizou no meio do passeio público 

Morreu na contramão atrapalhando o tráfico
89

 

 

 

 

No universo urbano, envolvido em questões complexas e conflitantes, a morte de 

um operário, como bem descreve a canção, transtorna, atrapalha o caminho da sociedade e, 

                                                             
89 Fonte: HOMEM, Wagner. Histórias e canções: Chico Buarque. São Paulo: Leya,2009, p. 97.  
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em segundos, o que era uma vida humana transforma-se em estorvo. Um trabalhador 

quando morre, o que sobra dele nada mais é do que um corpo estendido que causa 

desordem no andamento do sistema, na marcha do progresso. A música Construção narra a 

história de um trabalhador da construção civil que morre no exercício da sua profissão, o 

que evidencia falta de condições de trabalho pelo não uso dos aparelhos de proteção. A 

letra também expõe a condição do trabalhador reificado, vítima da sua situação alienante 

na sociedade capitalista moderna e urbana, que reduz o ser humano à máquina, apenas uma 

força de trabalho descartável. Alargando o campo de visão, é possível perceber um corpo 

social fragmentado e silenciado, cujas lágrimas evidenciam essa dor em silêncio. O 

trabalhador sem nome faz tudo sem questionar, apenas obedece ao que a sociedade dita 

numa rotina incessante que culmina com a sua morte.  

Ainda no campo do trágico chegamos à outra descrição do nosso personagem 

principal, objeto desse estudo: o malandro. Neste caso veremos um malandro envolvido em 

uma cena trágica, da sua própria morte, diferente da morte hilária e não concretizada vista 

no musical. Aqui estão expostos os desníveis sociais, a violência, a banalização da vida, 

bem como outras formas de relações entre os personagens como, por exemplo, o amor 

romântico, visto em Malandro quando morre (1965).  

 

Cai no chão 

Um corpo maltrapilho 

Velho chorando 

Malandro do morro era seu filho 

 

Lá no morro 

De amor o sangue corre 

Moça chorando 

Que o verdadeiro amor sempre é o que morre 

 

Menino quando morre vira anjo 

Mulher vira uma flor no céu 

Pinhos chorando 

Malandro quando morre vira samba.
90

 

 

 

Aqui o narrador onisciente relata a cena na medida em que observa, em tom 

melancólico e com economia de detalhes, a morte de um malandro. Na primeira estrofe 

mostrando a dor de seu pai e, na segunda, a dor de uma moça que lamenta a morte do 

                                                             
90 Fonte: TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala de aula: leitura, interpretação e produção de textos. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 61. 
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amado. Na terceira estrofe, há uma interferência do narrador ao sugerir possibilidades 

sobre a vida após a morte. Devido à economia da narrativa os episódios são apenas 

sugeridos, como a morte repentina do rapaz, um crime passional (“Lá no morro de amor o 

sangue corre”), no triângulo amoroso, o malandro é assassinado, supõe-se, portanto, que a 

moça amava o malandro e alguém que ela não amava praticou o crime (“Que o verdadeiro 

amor sempre é o que morre”).  

Embora não seja exatamente dessa forma que o malandro foi visto no decorrer 

deste trabalho, há elementos aqui que evidenciam que, na verdade, se trata do mesmo 

personagem. Aqui está representado em um mundo hostil, onde há miséria, violência e 

morte banal, embora haja também ternura e amor. Na Ópera do malandro temos o  

ambiente suavizado pela sátira e pela comicidade da peça, mas na canção o espaço se 

revela de maneira mais real, que gira em torno das injustiças sociais nos morros do Rio de 

Janeiro. O poema faz um retrato social dos pobres e oprimidos num momento de dor e 

perda, resultante da violência, do crime passional.  

É visível também que a tonalidade melancólica e sem emoção do poema evidencia 

a desaprovação do poeta em relação ao que ele narra, fato que revela a adesão aos fracos e 

aos oprimidos. Se “malandro quando morre vira samba”, constata-se que de alguma 

maneira ele continua vivo, nem que seja na memória, e nesse caso o poeta remete-se a sua 

pessoa, como artífice dessa transformação, assim como fez na Ópera do malandro, quando 

representa outra maneira do malandro morrer, reificado pela ação da sociedade capitalista, 

mas ainda assim vivo através de outra característica marcante dessa mesma sociedade: o 

espetáculo.      

Os exemplos escolhidos neste capítulo têm como objetivo exemplificar a condição 

subalterna dos sujeitos sociais que Chico Buarque descreve e assim tomar a obra desse 

autor como instrumento para concretização da fala desse sujeito, como Spivak expõe na 

sua teoria essa necessidade. O objetivo aqui, portanto, foi unir as duas visões como 

complementares, concordantes e contemporâneas, como já foi dito, visto que as três obras 

aqui analisadas condizem com o tempo em que o tema da subalternidade entrava em voga 

enquanto crítica literária e social. A contemporaneidade, porém, não é o fato mais 

importante, mas sim as relações que se estabelecem entre os dois autores, Spivak 

abordando o ser silenciado e por isso carecendo de representação, e Chico Buarque como 

representante dessa voz.  
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É sabido que Spivak propõe que esse debate seja transportado para outro lugar, 

onde o subalterno possa representar-se com autonomia e ele mesmo subjetivar-se. Porém, a 

autora abre o caminho da representação para um leque um tanto mais amplo, que trata da 

representação simbólica, papel exercido pela arte e filosofia. Nesse sentido, o trabalho aqui 

exposto vem unir esses dois autores, Gayatri Spivak e Chico Buarque, numa concatenação 

de ações, a que teoriza e a que executa, respectivamente, a representação da voz subalterna 

e oprimida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 Quando a jornada de escrita de um trabalho, como é o caso, aproxima-se do fim, 

surge uma sensação de incompletude que é compreendida pelo fato de que um recorte é o 

que é, e nisso o sentimento se justifica, e significa que não se esgotam as possibilidades de 

um tema, mas que, na verdade, aponta-se um caminho, ou vários, para que o conhecimento 

acerca do assunto escolhido tenha continuidade por outras mãos. Resta a este que finda 

servir como contribuição.  

 Em resumo, o conhecimento humano é dinâmico e o presente trabalho modesto, 

embora tenha sido feito todo o esforço para garantir o cumprimento de seus objetivos, que 

é fazer conhecer a figura do malandro na obra de Chico Buarque de Hollanda, através da 

sua Ópera do malandro, obra que, na concepção particular da autora, está no panteão das 

melhores peças do teatro brasileiro. Além do próprio valor da obra, o autor traz uma 

reflexão da história do Brasil, de dois momentos marcados pelo peso da ditadura, o 

governo Getúlio Vargas e o Militar, o primeiro pela via do trabalho e o segundo pela via da 

arte, ambos com vistas no domínio e no controle.  

 Por outro lado nos deu a conhecer a malandragem brasileira, o “jeitinho” de encarar 

a vida que remete a algumas questões pertinentes: trata-se de um desvio de conduta moral? 

Um defeito a ser combatido? Uma defesa? Ou apenas uma característica da nossa 

formação social? Nenhum dos textos analisados no presente trabalho pode responder 

categoricamente a estas questões, mas trouxe visões que remetem a um tom menos 

carregado de negatividade para esses conceitos e fez perceber que a malandragem pode ser 

sinônimo de criatividade, característica que pode definir culturalmente o Brasil. 

 De qualquer forma, a malandragem faz referência à condição de subalternidade do 

brasileiro e a discussão sobre a formação social do Brasil pode confirmar essa tese. Este 

país se constitui a partir de vários subalternos unidos por obrigação imposta pela 

colonização, mas que busca construir uma identidade e se reconhecer enquanto nação 

brasileira, e isso demanda um longo caminho.  

 Este trabalho também deu ênfase à discursão sobre o lugar das minorias na 

sociedade e a possibilidade destas se posicionarem e reivindicarem seus direitos. Os 

estudos subalternos tiveram início na década de 1970, e hoje, início do século XXI, 

constatamos que as reivindicações e luta travada no tempo em busca desses direitos 
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finalmente toma corpo através dos movimentos sociais e de políticas públicas que apontam 

uma mudança social que considere os direitos dos mais desfavorecidos.   

 Defendemos que a fala subalterna se concretiza na arte, como um espaço de 

anunciação e de denúncia. Quando, por exemplo, Chico Buarque coloca um malandro na 

posição de personagem principal, evoca não somente aquele significado de malandragem 

que exalta a brasilidade, mas também faz lembrar a realidade do indivíduo à margem da 

sociedade, tal qual o exemplo das personagens Geni e Dóris Pelanca.  

 Spivak busca uma releitura da história, considerando que o subalterno fez parte dela 

diretamente e sua posição não é considerada, assim como Darcy Ribeiro propõe que se 

faça a releitura do processo de colonização do Brasil, buscando o reconhecimento 

miscigenado e, por esse motivo, rico culturalmente. Ambos os autores pensam na riqueza 

humana presente no todo da história, e não apenas numa parte.   

 Quanto a Chico Buarque, defendo que está na sua forma de expressão o espaço para 

que o sujeito seja visto, revelado, e que sua falta de lugar no contexto social seja 

denunciada. É assim que a arte trabalha em função da contra-subalternidade. O autor 

articula a voz subalterna através da sua voz autoral. É importante admitir, entretanto, que 

Chico Buarque não fala no lugar do subalterno, mas expõe a subalternidade do indivíduo 

na sociedade, e neste caso o espaço de fala não se concretiza politicamente porque o sujeito 

subalterno não se encontra presente, está representado. O público-alvo, aquele que 

frequenta o espaço do teatro, não faz parte do conjunto social que define o subalterno, pelo 

contrário, é o poder hegemônico que se encontra neste espaço. É por essa razão que se 

justifica a função de denúncia, já que a sociedade que detém o poder transformador 

também está ali representada.  

 Cândido faz compreender que, na relação entre literatura e sociedade, a primeira, 

dispondo de um aparato instrumental estético, retrata os valores sociais de uma época, e 

assim colabora para com as discussões pertinentes a ela, auxiliando o sujeito a desenvolver 

um olhar crítico e a formar uma concepção de mundo. É isso que se espera a partir da arte 

buarquiana que expõe a condição subalterna, e nos convida a pensar criticamente. 

  Mas e o sujeito subalterno? Ele consegue alcançar esse patamar? Consegue pensar a 

respeito da sua própria condição? Não, porque o sujeito subalterno não consegue se 

subjetivar sem que haja ajuda, pois não há como tratar de ação transformadora partindo da 

própria condição subalterna, sem que esta ação seja mediada, pois, conforme Spivak, o 

subalterno encontra-se impossibilitado de falar.  
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 Por fim, defendo que a arte, especialmente a literatura, mas incluo qualquer outra 

maneira de expressão artística, deve ser um espaço de fala de qualquer indivíduo, 

independente de sua condição social. A arte comunica, dialoga com a história e com as 

gerações, mas acima de tudo provoca, humaniza, desperta e, portanto, favorece as 

consciências, e é quando o indivíduo se faz conhecer, a si e ao seu lugar, sua sociedade,  

sua identidade, para onde quer ir e onde quer chegar. 
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