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A arte é visão ou intuição. O artista 

produz uma imagem ou um fantasma: e 

quem aprecia a arte volta o olhar para o 

ponto que o artista lhe indicou, observa 

pela fenda que este lhe abriu e reproduz 

dentro de si aquela imagem.  

Benedetto Croce 

 

Creio que alguns de nós aprendemos 

uma lição nesse período de vinte anos, 

e foi isso que nos tirou a inocência: 

esses militares, fomos nós quem 

criamos. E, agora, olhando para o 

presente e não apenas para o passado, 

é que estamos procurando saber como 

isso foi possível 

Ivan Angelo 
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LITERATURA E DITADURA: A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM DE 
REPRESSÃO E RESISTÊNCIA 

 
 

 

 
 
RESUMO 
 
O regime militar no Brasil trouxe repercussões negativas e pontuais para o meio 
acadêmico, social e cultural nas décadas de 1960 e 1970. Neste contexto, muitos 
artistas e escritores passaram a expressar as suas angústias e posicionamentos 
ideológicos por meio de movimentos sociais e da arte literária, de modo a descrever 
os acontecimentos que outrora marcavam uma era conturbada pela crise política. 
Com base, principalmente, nos estudos de Candido (2000,2006) e Borges (2010) 
acerca de literatura, história e sociedade e nas reflexões de Angelo (1994) e Brandão 
(1994), no que se refere à ditadura e à repressão, e nos estudos de Pageaux e 
Machado (1988) e Pageaux (2011) acerca da imagologia como teoria principal de 
análise, esta pesquisa faz uma análise literária e comparativa das obras Pessach: a 
travessia, de Carlos Heitor Cony, publicada em 1967, antes do Ato Institucional Nº 5 
(AI5); e A festa: Romance: Contos, de Ivan Angelo, publicada em 1976 após o referido 
Ato. Usaremos também as contribuições de Orlandi (2007) e Foucault (2014) para 
tecer reflexões acerca das práticas de silenciamento e silêncio por meio do discurso, 
nesse caso, o literário, para analisarmos as imagens construídas a partir do discurso 
de resistência. O objetivo desta pesquisa é (des)velar as imagens construídas da 
ditadura militar impregnadas nos discursos críticos dos narradores-personagens das 
obras supracitadas e verificar que imagens são construídas nas estratégias utilizadas 
pelos autores, através das personagens criadas e das estruturas narrativas, para 
descrever o momento social e político pelo qual perpassava a população brasileira e 
a classe artística da época, especialmente a dos escritores. Verifica-se que nos dois 
romances há uma grande carga de criticidade ao regime da época, mas também uma 
divergência na focalização discursiva dos narradores e, portanto, uma mudança 
quanto à imagem desse regime apresentada aos leitores.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Sociedade. Ditadura militar. Imagologia. 
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LITERATURE AND DICTATORSHIP: BUILDING AN IMAGE OF REPRESSION AND 
RESISTANCE 

 
 

 

 
ABSTRACT 
 

The military regime in Brazil brought negative and specific repercussions for the 

academic, cultural and social communities in the decades of 1960 and 1970. In this 

context, many artists and writers began to express their anguishes and ideological 

positions by means of social movements and literary art, in order to describe the events 

that marked a problematic period of political crisis. Based on the studies of Candido 

(2000,2006) and Borges (2010) concerning literature, history and society, on the ideas 

of dictatorship and repression found in Angelo (1994) and Brandão (1994) as well as 

the studies on Imagology of Pageaux and Machado (1988) and Pageaux (2011), this 

research fostered a literary and comparative analysis of two works Pessach: a 

travessia, written by Carlos Heitor Cony and published in 1967, before the Institutional 

Act Number 5 (AI5) and A festa: Romance: Contos, by Ivan Angelo, published in 1976 

after AI5. In addition, the contributions of Orlandi (2007) and Foucault (2014) regarding 

the practice of silencing and silence using discourse, particularly the literary discourse, 

were important to analyze the images built from the discourse of resistance. Therefore, 

this study aimed to unveil the military dictatorship images present in the critical 

discourses of Cony and Angelo’s character-narrators, besides verifying the types of 

images built by the authors using their characters and narrative structures in order to 

describe Brazilian social and political moment through the eyes of the population and 

the artists of that time, especially the writers. To conclude, it was possible to verify in 

both novels a great presence of criticism related to the political regime with a 

divergence in the discursive focus of the narrators and thereby a change in the image 

of the regime that is presented to the readers.   

   
  
 
KEYWORDS: Literature. Society. Military Dictatorship. Imagology. 
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INTRODUÇÃO 

Através da literatura nós não vemos, nós 
construímos imagens. 

Johann Gottfried Von Herder 

 

Não é preciso que sejamos como os grandes nomes da crítica literária do nosso 

país para considerarmos a importância que tem a história para o discurso literário; 

tampouco para enxergarmos a importância que tem a literatura como uma das formas 

de manifestações críticas de uma sociedade. Desde a tentativa da primeira fase 

romântica até a consolidação, com o discurso regionalista da geração de 30, uma 

parte dos autores de textos literários brasileiros usa a literatura como criação artística 

para que nela seja exposta as faces da sociedade brasileira pelas suas mais variadas 

formas de manifestação, entre elas o romance.  

Depois do movimento modernista, a literatura brasileira passou, de forma mais 

efervescente, a desempenhar um papel que até então não se observava; ela adota 

um caráter de denúncia crítica sócio-político-cultural. Nesta etapa, o romance ganha 

mais força e importância e desempenha um grande papel de denúncia de mazelas 

que circundavam a sociedade, conforme poderemos verificar em romances como 

Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e Os Sertões de, Euclides da Cunha, por exemplo. 

Ambos retratam e criticam aspectos da sociedade brasileira da época de forma 

singular e fazem uso de aspectos da realidade e da ficção como recursos estilísticos 

para a interpretação e compreensão do que é narrado.  

Fazendo um recorte diacrônico, chegaremos aos romances publicados entre 

os anos de 1960 e 1970, período conturbado pelo qual passou a população brasileira, 

inclusive os escritores. Neste período, a história nos aponta os inúmeros exílios 

sofridos pela classe artística da época: cantores, atores, jornalistas e escritores. Entre 

eles poderemos citar os de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Fernando 

Gabeira e Chico Buarque de Holanda. No entanto, percebe-se, ao fazer um estudo 

panorâmico acerca de obras artísticas censuradas, que os romances não sofreram 

tanta perseguição.  

Diante desse cenário, nos perguntamos: Como os escritores daquela época 

expunham a face da ditadura militar em seus romances? Que imagens da ditadura 

podem ser construídas a partir da leitura desses romances? Para nós leitores, que 

importância tem o romance desta época enquanto discurso crítico diante das outras 
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manifestações artísticas? Que estratégias eram traçadas para criticar essa fase 

política sem ser censurado? Como é retratada a população brasileira daquela época 

no romance engajado à crítica à ditadura? De que forma se apresenta a imagem da 

ditadura militar e o discurso crítico a esse regime nos romances das décadas de 1960 

e 1970, mais especificamente nos romances publicados antes e depois do AI5? 

A presente pesquisa tem um caráter qualitativo, pois se pretende com ela 

verificar quais estratégias narrativas foram traçadas pelos autores, cujas obras 

compreenderam o período da ditadura militar antes e depois do AI5, em específico as 

obras Pessach: a travessia, de Carlos Heitor Cony, publicada em 1967 e A festa: 

romance: conto, de Ivan Ângelo, publicada em 1976, ou seja, depois do AI5. 

Para tanto, será feita uma análise comparativa das vozes do(s) narrador(es) 

nas duas obras supracitadas. Verificaremos de que forma são expostas as faces da 

ditadura militar no momento em que os narradores se apresentam explicitamente em 

seu discurso. Nas duas obras, há a presença do discurso direto do narrador. É a partir 

deste que se fará a comparação entre as duas obras no que se refere ao (des) 

mascaramento da imagem da ditadura militar e do discurso de repressão e resistência 

ocasionado pelo silêncio imposto pelo então regime governamental por intermédio dos 

seus decretos de lei. Usaremos as vozes dos narradores para investigar como se 

apresenta a face/imagem da ditadura militar antes e depois do AI5 na literatura 

brasileira daquele período. 

Utilizaremos como base de análise a teoria imagológica em sua vertente 

francesa, Machado e Pageaux (1988) e Pageaux (2011). Para esses autores, 

pesquisas são de extrema importância, principalmente aquelas em torno das imagens 

do Brasil projetadas  nas literaturas e que estudem a relação entre as imagens 

construídas e o pensamento dos autores/escritores, o relacionamento destes e, 

portanto das imagens, com o pensamento social e político da época, e com imagens 

construídas de uma sociedade a partir de um texto literário escrito nela mesma, o que 

é apresentado com Autoimagem por Souza (2004), que traz em seu livro Do cá e do 

Lá um panorama geral acerca dos trabalhos de Pageaux no que se refere à 

imagologia. 

Nossa abordagem visa utilizar-se da imagologia para alcançar uma 

visualização dos valores dos autores impressos na composição dos seus discursos 

críticos e das imagens do regime militar reveladas por eles, apresentando 
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comportamentos e procedimentos previstos pela imagologia, que serão discutidos 

adiante.  

Pretendemos, portanto, verificar, inicialmente, qual imagem foi construída antes 

do AI5, ou seja, da censura imposta e se essa imagem foi descontruída ou 

reconstruída no outro romance, posterior a esse decreto, e que foi escrito em pleno 

vigor da censura. Conforme aprofundaremos em seções posteriores, os romances de 

vários autores como Antônio Calado, Luiz Inácio de Loyola Brandão e o próprio Cony 

que escreveram anteriormente ao AI5 apresentam críticas claras ao regime militar, 

porém, após esse decreto, que pretendia aniquilar as críticas ao regime, esperava-se 

que estas fossem mascaradas ou realmente extintas.  

 Os trabalhos nas universidades brasileiras que utilizam da imagologia como 

aporte de análise são bastante limitados. Podemos citar, dentre eles, o de Camargo 

(2014), que serviu como ponto de partida para esta dissertação e de orientação teórica 

e os trabalhos de Maciel (2014). Ambos utilizam a imagologia para tratar das questões 

de identidade, além da tese de Silva (2008), que discute o imaginário coletivo na 

relação entre História e Literatura gaúcha.  

Nossa pesquisa não encontrou trabalhos que utilizassem a imagologia para 

analisar o período da ditadura militar brasileira. Acreditamos que isso se deve ao fato 

desta teoria ter seu berço de análise em relatos de viagens, conforme apontado por 

Rivas (2005), que traz estudos que mostram que a efervescência desses relatos foi 

em meados do século XIX.   

Contudo, alguns trabalhos traçam seus objetivos de análises para A festa: 

Romance: Contos e para Pessach: a travessia, não em relação aos estudos das 

imagens, conforme já mencionado, mas como foco principal a relação do enredo com 

o contexto histórico no qual estavam inseridos os autores e os personagens dos 

romances analisados. Essas pesquisas serão abordadas em capítulos posteriores. 

Dito isso, apresentamos a seguir, de maneira sumária, aquilo que o leitor 

encontrará nas páginas que seguem. 

No capítulo inicial da dissertação intitulado “Autores e obras”, apresentaremos 

os corpora da pesquisa, bem como a biografia dos escritores dos romances. Também 

traremos um panorama geral do que se tem escrito acerca das obras aqui estudadas 

e das temáticas que serão abordadas em nossas análises.  
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No capítulo seguinte, que recebeu o título de “Literatura, repressão e 

resistência”, traçamos a relação entre literatura e história, texto e contexto, pois não 

poderemos analisar as obras em questão sem esse viés. Além da discussão acerca 

dos conceitos de repressão e resistência e de como isso se manifestou na literatura 

das décadas de 1960 e 1970 no Brasil, há uma abordagem histórica acerca da 

ditadura militar brasileira, desde a sua implementação em 1964 até o seu “fim” em 

meados dos anos de 1980.  

O terceiro capítulo se inicia com uma apresentação das teorias que sustentam 

as análises desta dissertação, tendo como foco a apresentação da Imagologia como 

teoria base. Em seguida, temos “As imagens nos dizeres do silêncio e nos discursos 

de resistência”, composto das análises propriamente ditas das obras. Elas terão dois 

focos específicos: as imagens advindas do silenciamento imposto pelo então regime 

político brasileiro e para as construídas a partir do silêncio representado no 

afastamento crítico dos narradores 

O quarto e último capítulo, que recebe o título de “O narrador-escritor-

personagem, suas angústias e a construção de uma imagem de repressão”, versará 

acerca das imagens construídas por meio das estruturas das obras, desde a forma 

como se apresentam esses narradores nos romances até questões de como os 

enredos são estruturados e apresentados aos leitores.  
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1 AUTORES E OBRAS 

1.1 Pessach e a travessia 

A obra Pessach: a travessia, que foi publicada originalmente em 1967 por 

Carlos Heitor Cony, é um romance com uma notável carga crítica, engajado1 e que 

revela uma época problemática da história brasileira: o regime militar/a ditadura.  

Formado em humanidades e em filosofia, Cony é um nome conhecido, 

sobretudo, por seus romances de cunho jornalístico. Foi colunista do jornal Folha de 

São Paulo e autor de crônicas publicadas em diversos jornais do país.  

Pessach se passa em 1966, quando seu personagem principal, que também é 

narrador, completa seus 40 anos. O romance conta a história de Paulo Simões, 

homem solteiro, escritor renomado que, em meio ao regime militar imposto pela 

ditadura em 1964, se vê em um dilema: unir-se à luta armada contra o regime que 

assolava a população brasileira e a classe intelectual, ou sentar-se em seu sofá e 

assistir a tudo como mero espectador.  

Nessa obra, o escritor faz uma analogia da libertação bíblica do povo judeu, 

quando fugiu do Egito, das garras do faraó e da escravidão. Paulo, que assume na 

obra o papel de narrador-escritor, rejeitava as suas raízes judaicas e não se 

posicionava acerca da ditadura. Ele se verá em uma transformação que o levará a ser 

um sujeito engajado, seja empunhando um fuzil, ou utilizando lápis e papel. 

No dia de seu aniversário, recebe a visita de um antigo amigo, Silvio, que lhe 

propõe entrar como guerrilheiro na luta que estava sendo armada e cujo objetivo era 

retomar o poder das mãos dos militares. Paulo, por se considerar apático a qualquer 

luta contra esse regime, diz a seu amigo que não tem tempo, nem vontade de se 

instruir sobre revoluções. Porém, é levado por sucessivos contratempos para o local 

onde está se formando a guerrilha. O tempo todo percebemos que o narrador se 

recusa a se manter no fio condutor que o leva a ser/parecer um membro da guerrilha. 

Isto faz emergir questões no romance, mas que poderemos trazê-las para a vida real, 

uma vez que há uma relação visível entre o que é nele relatado com o contexto 

histórico brasileiro da época: quais os verdadeiros motivos que levavam um sujeito a 

                                                 
1 Consideramos o conceito de romance engajado nesta dissertação o apresentado nos estudos Jean-Paul Sartre. 
Para ele, o escritor, ao falar, torna-se sujeito agente do meio, ou seja, “falar é agir”. Sendo assim, “O escritor 
engajado sabe que a palavra é ação: sabe que desvendar é mudar e que não se pode desvendar senão 
tencionando mudar”. (SARTRE, 2004, p.21,22).                                                                                                                                                                  
 

https://www.sabedoriapolitica.com.br/filosofia-politica/filosofia-contempor%c3%a2nea/existencialismo/sartre/
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participar da luta armada? Seria opção própria dele, ou meras coincidências do 

acaso?  

Sobre essas sucessivas eventualidades, o narrador e personagem diz: “ontem, 

a essa hora, quando estava visitando minha filha, não poderia imaginar que hoje 

estaria aqui neste carro sendo cúmplice de roubos e assaltos.” (CONY, 2007, p. 154). 

Em alguns momentos, o próprio narrador desconfia de que está sendo levado por 

Vera, amiga de Silvio e membro do partido comunista, para uma espécie de “beco 

sem saída”. Era óbvio que, ao chegar ao local onde estava sendo desenvolvida a 

guerrilha, Paulo seria impedido de voltar, tendo em vista que poderia denunciar à 

polícia o esconderijo e destruir todos os planos. “Se cheguei até aqui foi por uma série 

de equívocos e acasos” (CONY, 2007, p. 159). Isso prova a total falta de interesse do 

narrador em se inserir em uma luta armada até aquele momento. 

 Ao passar dos dias, no acampamento, depois de inúmeras trocas de 

experiências com os demais, Paulo se sente aos poucos convencido em ser um sujeito 

engajado. Este resultado advém das barbaridades que presenciou e que era resultado 

da perseguição do regime militar àqueles que se posicionassem contra a política 

vigente.  

Há um momento em que ele ouve no rádio que “tropas federais haviam invadido 

o campo de concentração e matado todos os rebeldes” (CONY, 2007, p.296). “Admito, 

enfim, a minha cumplicidade. Há em mim uma comportada rebeldia contra tudo que 

há no mundo. Os tempos são de ação: estou agindo.” (CONY, 2007, p.243), diz o 

narrador em um momento de desconstrução de pensamentos e ideias.  Ou seja, havia 

um pensamento ideológico em relação às lutas contra o regime militar por parte do 

personagem; o de que ele não tinha responsabilidade por tudo o que estava 

acontecendo ao seu redor. Esse pensamento passou a ser reformulado aos poucos e 

outra ideologia, a de um sujeito participante, ativo e engajado com a luta contra o 

regime, passa a tomar conta do pensamento do narrador-escritor-personagem. 

No final do romance, e depois de presenciar mortes, agressões físicas, 

sucessivas mudanças quanto à organização do grupo de guerrilheiros e ter mudado 

um pouco sua visão como sujeito, ele se encontra sozinho acuado pelo exército na 

margem do rio que faz fronteira com o Uruguai. Paulo se vê novamente em um dilema: 

voltar e lutar, ou atravessar a fronteira e se ver livre das perseguições. Afirma que 

“mudara, agora fazia parte de um mundo que aceitava o pacto com a morte, com a 



16 

 

 

 

aventura, o mundo que ele sempre recusara, que sempre negara à sua vida” (CONY, 

2007, p.330). 

Por isso volta com o seguinte discurso: 

Dou alguns passos em direção à outra margem. Estou deixando a terra 
e penetrando num estranho espaço, sem raízes. Faço uma volta em 
torno de mim mesmo, contemplo o que ficou pra trás, mundo de chão 
e céu. Estou no vértice do enorme triângulo irregular, do outro lado, 
está o nada, que é pior do que a morte. 
Sinto uma alegria selvagem quando abandono a travessia e retorno à 
margem. A aurora, agora atrás de mim, esquenta com a vertigem e o 
clamor de sua luz vermelha um novo corpo que surge, afinal obstinado,  
lúcido. Desenterro a metralhadora – e volto (CONY, 2007, p.331-332) 
 

Esse cenário de dúvidas revela o narrador-escritor, sua visão de mundo como 

sujeito influenciador e influenciado, como sujeito ativo e passivo a um regime que 

buscava a cada dia calar toda forma de manifestação artística que fosse minimamente 

recheada de uma crítica à política governamental dos generais presidentes. 

 

1.2 Um pouco de A festa: Romance: Contos 

 

República Federativa do Brasil, ano de 1970, período em que a sociedade 

brasileira ainda era governada por um regime governamental truculento, avesso a 

qualquer forma de manifestação que o questionasse. É neste cenário de perseguição 

que Ivan Angelo rompe com as barreiras da censura e lança seu livro A festa: 

Romance: Contos. Ivan Angelo é também um escritor bastante conhecido quando se 

trata do período histórico em que a narrativa funcionou como resistência. Jornalista, 

cronista e romancista, Angelo publica seu romance em meados de 1976, momento 

em que os escritores sofriam uma grande repressão quanto à publicação de suas 

obras.    

O romance A festa foi publicado em pleno vigor do AI5, por isso nos 

perguntamos o porquê de ele não ser, como tantos outros, proibido nos anos de 1970. 

Seria falta de inteligência da censura? Falta de compreensão? Ausência de denúncia? 

Segundo Brandão (2007), quem viveu naquele tempo e esteve envolvido com 

atividades criadoras sabe que essa foi uma época complexa e desafiadora.  

A festa é um romance que subverteu a narrativa tradicional, estourou as normas 

convencionais e documentou a violência de seu tempo. Brandão (2007) ainda lembra 

que parecia e parece inacreditável que os escritores vivessem naquela época e a ela 
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sobreviveram.  

Neste romance inovador, encontramos narrativas normais, flashbacks, 

fragmentos do dia a dia, notícias de jornais e revistas, imagem de cinema, televisão, 

diálogos teatrais, interrogatórios policiais, citações de livros e fluxo de consciências. É 

inovador por quebrar com a estrutura tradicional de narração na medida em que se 

apresenta de forma fragmentada e com a mistura de vários outros gêneros textuais e 

literários. Há a presença, ainda, de boxes denominados “notas do escritor”, uma 

espécie de forma criada pelo escritor-narrador, que também é personagem do 

romance, para apresentar suas reflexões sobre aquilo que está narrando e para 

mostrar alguns fluxos de consciências. 

Toda essa inovação narrativa é distribuída em nove capítulos cuja função é 

fazer um mapeamento temporal dos períodos de ditadura pelos quais passou o Brasil. 

São eles: Documentário (sertão e cidade, 1970), Bodas de Pérola (amor dos anos 30), 

Andrea (garota dos anos 50), Corrupção (triângulo dos anos 40), O refúgio 

(insegurança, 1970), Luta de classes (vidinha, 1970), Preocupações (angustias de 

1968), Antes da festa (vítimas dos anos 60) e Depois da festa (índice dos destinos). 

Percebemos que o autor divide o romance em pequenos fragmentos e atribui 

aos capítulos uma espécie de subtítulo que indica o mapeamento temporal ao qual 

nos referimos. Se observarmos, as histórias parecem que não mantêm nenhuma 

ligação entre si: acontecem em tempos diferentes, cada capítulo se torna 

independente no que se refere à estrutura do enredo, com início, meio e fim.  Todavia, 

o leitor consegue, ao longo da leitura da obra, fazer as devidas ligações entre os 

capítulos que aparentemente, se observarmos suas estruturas, ganham um caráter 

de contos, porém, por manterem uma ligação entre si em relação ao enredo, atribuem 

ao livro a característica de romance. Outro fato importante e pertinente para as 

interpretações e análises é que as histórias narradas acontecem entre 1930 e 1970. 

O romance tem inúmeros narradores, o que é compreensível, tendo em vista 

que é composto por enredos distintos. Todavia, encontramos, durante as narrações, 

a presença de um discurso, uma seção, a qual o narrador chama de “notas do 

escritor”. São nestas sessões discursivas que ele se apresenta diretamente e aponta 

a sua visão acerca do que está sendo narrado, conforme já mencionamos. É para este 

discurso que iremos direcionar o olhar crítico desta parte de nossa pesquisa. 
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No final do romance, no entanto, o narrador consegue unir todos os 

personagens e suas histórias em um único enredo, em um único espaço, em um único 

momento ao qual ele chama de “Festa”. Capítulo que, estrategicamente ou não, fica 

a critério da imaginação do leitor.  

 

1.3 Estado da arte 

Desde o romance nordestino das décadas de 
30 a 50 e desde Quarup, de Antônio Calado, 
na década de 60, não se viu um livro que 
refletisse de forma tão explícita, direta e digna 
a realidade brasileira dos nossos dias. 
Luiz Fernando Emediato (Jornal do Brasil, 23 

de junho de 1976) 

 

Optamos por iniciar esta seção com a citação do jornalista Luiz Fernando 

Emediato, pois ele aponta o livro de Angelo como um romance que conseguiu, mesmo 

sendo uma obra de ficção, retratar o momento de produção da obra e o momento 

vivido pelo leitor daquela época. Assim, a imagem que a obra passa daquele momento 

é assegurada pela fala do jornalista como direta e digna da realidade brasileira da 

época. Nossa intenção aqui não é discutir a relação de verossimilhança da obra, mas 

a relação da formação de imagens a partir do romance.  

Sabemos que, em se tratando dos romances de ficção que circundaram os 

anos de 1960 e 1970 no Brasil, os nomes de Ivan Angelo e Heitor Cony são 

recorrentes, tanto na crítica literária da época, quanto em trabalhos de pesquisas que 

foram desenvolvidos após esses anos2. Isso por que esses dois autores conseguiram 

inserir em sua linguagem narrativa, de forma ora velada, ora explícita, a crítica ao 

regime militar e à postura da própria sociedade brasileira. E, conforme aponta o 

jornalista Luiz Fernando Emediato e confirma Brandão (1994), foram romances que 

conseguiram criar uma imagem que viria a representar o momento político pelo qual 

passava a classe artística e a sociedade brasileira para futuros leitores que não 

tiveram contato com o momento em questão. 

As reflexões de Brandão (1994) nos fazem perceber que os anos de 1960 e 

1970 ficaram marcados na literatura como uma época de bastante angústia no que 

                                                 
2 Cf http://memoriasdaditadura.org.br. Acesso em 23 de maio de 2018. 

http://memoriasdaditadura.org.br/
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tange ao ato de produção literária. Muitos escritores, entre eles Cony e Angelo, 

escreveram com uma preocupação além do fazer estético. Superaram o sentido da 

obra literária como construção estética e chegaram ao patamar de crítica político-

social. Isso faz com que estes escritores ganhem destaque quando se trata de 

romances que foram escritos sobre a censura imposta pelo regime político brasileiro 

e que conseguiram, por meio dos seus enredos e estruturas, fazer refletir os 

problemas e as angústias sociais e se colocaram em uma geração intelectual3 que 

resistiu ao processo de silenciamento, pois, conforme iremos falar adiante, não se 

silenciaram.  

Essa postura dos dois autores, verificadas nos conteúdos dos seus romances, 

foi bastante relevante para que os mesmos tivessem suas obras escolhidas para 

serem comparadas e analisadas nesta pesquisa. Outro fator que contribuiu para a 

escolha de Cony foi o fato de ele ter passado por todo esse cenário de censura, ter 

escrito romances, crônicas, artigos, dentre outros gêneros literários e ter continuado 

publicando até recentemente com o mesmo fervor e sensibilidade quando se trata de 

crítica político-social.  

Nossa pesquisa opta por escolher o romance Pessach, dentre os escritos de 

Cony que foram produzidos antes do AI5, pois, apesar de o mesmo apresentar uma 

estrutura narrativa convencional, consegue, dentro de pequenas inovações estéticas, 

fazer com que o leitor caminhe junto com o narrador nas ações ali apresentadas. Um 

exemplo disso é a presença de todos os verbos no presente do indicativo que 

transmitem a ideia de um enredo mais próximo do tempo de leitura do leitor. Além do 

mais, ela se configura, dentro de sua produção literária, como um expressivo 

representante de cunho crítico-social daquele período. No entanto, não atentaremos 

para esta questão agora, pois ela será objeto de análise de capítulo posterior.  

Os trabalhos que buscam relacionar o texto literário com a história são de 

grande relevância, tanto para os estudos históricos, quanto para os literários, pois não 

há como dissociar o texto do seu contexto de produção. Nesta vertente, dentre os 

vários trabalhos de pesquisa desenvolvidos acerca de Pessach, destaca-se a 

dissertação de mestrado de Leonardo de Oliveira Souza, da Universidade Federal de 

                                                 
3 Consideramos aqui o conceito de geração intelectual apesentado por Gomes (1999) como um grupo que 
constrói uma memória comum, referida a um “tempo” e a “acontecimentos” que conformaram uma certa 
maneira de experimentar, no caso, a vida intelectual (p.79). 
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Uberlândia (UFU), defendida em 2009 e que se intitula: História e política em Pessach: 

a travessia, de Carlos Heitor Cony. 

A pesquisa de Souza (2009) procura buscar na narrativa aspectos 

socioculturais da época de 1960. Para o pesquisador, o romance tem uma 

característica autobiográfica, muito embora transcenda esse caráter, pois apresenta 

um narrador escritor com características idênticas as de Cony, como idade, aparência, 

profissão e alguns hábitos. E se apresenta como um romance engajado.  Segundo 

ele, “Pessach é – além de um romance literário engajado –  um registro de época. É 

o testemunho de tensões, emoções, conflitos, dramas e tramas que fizeram dos anos 

60 um marco de transformações e de lutas sociais em todo o mundo.” (SOUZA, 2009, 

p. 09). 

No romance, o narrador-escritor passa por um processo de travessia, ou seja, 

de mudança de pensamento e de visão de mundo, de como vê as posturas dos 

cidadãos em relação à ditadura militar. Paulo Simões deixa de ser um escritor e 

cidadão apático à realidade em que vive e se transforma em um escritor engajado e 

um cidadão que luta contra o regime militar. Para Souza (2009), Cony sofre esse 

mesmo processo, daí o caráter autobiográfico da narrativa e a característica histórica 

que ganha o que é narrado por ele dentro do romance.  

A acerca da interdisciplinaridade entre história e literatura, a pesquisa dele 

defende a ideia de que não só a realidade é produto de uma construção sociocultural, 

como também as representações que integram essa realidade e, portanto, o romance 

Pessach torna-se uma obra de cunho também histórico na medida em que consegue 

tratar de forma minuciosa de aspectos que circundavam seu meio de produção, ou 

seja, exprime aspectos históricos da época, uma vez que é formado de 

representações daquele contexto social brasileiro. 

Também nos deparamos com um trabalho desenvolvido por Thiana Nunes 

Cella e Claudio José de Almeida Mello, publicado na Revista Literatura em Debate, 

em agosto de 2016, o qual tece reflexões e análises acerca do romance Pessach. O 

trabalho foi intitulado como “O recurso da memória em Pessach: a travessia, de Carlos 

Heitor Cony” e tem como objetivo principal verificar como o romance utiliza o recurso 

da memória para realizar o seu diálogo com a história e a construção da identidade. 

De acordo com os pesquisadores, no romance, a aproximação e o distanciamento da 

história são feitos de forma concomitante e simbiótica: como uma teia simbólica, é 
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realizada uma viagem ao passado histórico justamente para aproximar e refletir sobre 

a realidade presente na narrativa.  

Ainda segundo Cella e Mello (2016), ao refletir as tensões que se apresentavam 

durante os anos 1960 e também mostrar os temores e angústias de um personagem, 

“Cony desnuda a situação de inúmeros brasileiros que vagaram entre a resistência e 

a conivência, entre a memória e o apagamento histórico que tiveram suas identidades 

e realidades abaladas durante o regime militar”. (p. 220) 

O romance de Cony traz uma crítica explícita ao regime político e à postura da 

sociedade brasileira que fica apática a atual situação política do país. O narrador, o 

tempo todo, faz referência a uma busca de novas posturas que refletem a construção 

de novas identidades. Segundo os referidos pesquisadores,  

as memórias trazidas no enredo de Pessach: a travessia colaboram 
para a consolidação, dentro do universo ficcional do romance, da 
identidade pessoal de Simões, subsidiando as relações entre seu 
passado, suas atitudes e suas crenças, e de sua identidade social. 
Essa identidade social é construída através das memórias coletivas 
alçadas pelo romance, que, junto às do protagonista, tecem uma 
caricatura do cidadão brasileiro: aquele descrente da nação, não 

interessado pelas questões políticas e sociais, alienado. (CELLA; 
MELLO, 2016, p. 215) 
    

Já em se tratando do romance A festa: Romance: Contos, de Angelo, não há 

uma grande quantidade de pesquisas que tenham o objetivo de analisar algum 

aspecto do romance. Os trabalhos mais relevantes que coadunam com a nossa 

pesquisa e que buscam analisar aspectos desta narrativa são dois. Um é o trabalho 

da pesquisadora Rita de Cássia Simões Martelini intitulado como “As estratégias 

narrativas em a festa, de Ivan Ângelo”, publicado em 2010, na revista Terra roxa e 

outras terras – Revista de Estudos Literários; e o outro é um ensaio da professora 

Beth Brait intitulado: “A narrativa como criação e resistência: a cumplicidade da 

escritura”, publicado na 12ª edição do romance A festa pela editora Geração Editorial.   

A pesquisa de Martelini (2010) analisa as estratégias desenvolvidas por Angelo 

para criar uma esfera de verossimilhança entre o enredo e o momento político que 

circundava seu momento de produção. Segundo Martelini (2010), A festa cria uma 

“nova consciência narrativa” e rompe definitivamente com a tradição literária, ao 

empregar procedimentos técnicos inovadores que o consagraria como o “romance 

paradigmático da década” (p. 73). Para a pesquisadora, as dúvidas geradas pela 

multiplicidade de narradores e pelo caráter inacabado daquilo que se narra, 
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contribuem para que o livro mereça cada vez mais um lugar de destaque na produção 

literária dos anos de 1970.  

Outra grande contribuição vem das reflexões de Beth Brait que conduz suas 

análises principalmente no valor estético da obra. Para ela, a estrutura é também uma 

estratégia de denúncia do atual cenário político. Além do enredo e do narrador-

personagem, a estrutura também representa, mesmo que de forma fictícia, o caos em 

que vivia a sociedade brasileira e, principalmente, a classe escritora da época.  

Segundo Brait (2007), em A festa,  

 
a linguagem, de uma certa forma, assume o papel de protagonista e 
de cúmplice do escritor. Sendo seu único instrumento, ela é 
dimensionada não como intermediária entre fatos e sua narração, mas 
como a matéria-prima metamorfoseada nos vários níveis de sua 
interação social. Ao manifestar suas impossibilidades e contradições, 
a linguagem, enquanto conjunto narrativo, expõe também as 
possibilidades, as impossibilidades e as contradições que 
caracterizam o universo aí recriado. É justamente na força dessa 
confluência de discursos, de linguagens, que a obra encontra um 
caminho original, quer enquanto possibilidade de desvendamento e 
exposição crítica dos universos social e humano aí envolvidos, quer 
do ponto de vista literário, enquanto saída inovadora. (p. 231)  

 
Estas características da linguagem utilizada por Angelo em seu romance e 

apontada por Brait (2007) foi de extrema relevância para que esta pesquisa optasse 

por escolher esta obra deste escritor, pois ele se consagra como um escritor que 

subverteu a narrativa tradicional e apresenta na década de 1970 um romance que traz 

uma estrutura narrativa diferente, ousada e extremamente relacionada com o contexto 

de produção. Ainda segundo a autora, do ponto de vista de uma inovação literária 

articulada harmoniosamente com a temática crítico-social, Ivan Angelo coloca-se 

como um dos marcos significativos da literatura brasileira dos anos de 1970  e seu 

livro A festa “assume os artifícios dessas outras táticas narrativas, constituindo uma 

narrativa polifônica, mesmo antes de teorias bakhtineanas sobre o romance estarem 

em moda em nosso país.” (BRAIT, 2007, p. 227).  

Ela ainda acrescenta se referindo à estrutura narrativa: 
 

É somente sob esse ângulo que A festa pode ser considerada como 
uma metáfora de um momento brasileiro específico. Fragmentando o 
discurso, instaurando narradores e compondo uma colagem 
aparentemente caótica, o escritor mobiliza sua capacidade criadora no 
sentido de reinstalar o real, sem acobertar suas intenções e suas 
dificuldades para construir uma obra crítica e não-reflexiva. (BRAIT, 
2007, p. 233)  
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Percebe-se que a crítica presente em A festa não diz respeito apenas às 

questões políticas dos acontecimentos da época, mas também às condições de 

produção dos escritores e às formas de narrar, de usar o texto literário como 

mecanismo de resistência ao silenciamento. Tudo isso acaba ganhando forma na 

estrutura da narração e também é responsável por (des) construir imagens, uma vez 

que era esperado que os escritores se revelassem coagidos e submetidos a este 

silenciamento. No entanto, não são essas imagens transmitidas pelo narrador-

escritor-personagem de A festa. 
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2 LITARATURA, REPRESSÃO E RESISTÊNCIA  

2.1 Literatura: texto e contexto 

Para que possamos construir uma ponte entre o discurso literário e a ditadura 

presente nos romances da época da repressão militar no Brasil, é preciso que 

tracemos algumas reflexões acerca da literatura como uma tentativa eficaz, falha ou 

mediana de representação de aspectos da realidade social. 

Essas ações de uso da Literatura, como meio de exposição e crítica social, 

segundo Candido (2006), só podem ser possíveis, uma vez que ela engloba os 

mecanismos de produção dos objetos da cultura de um povo, como suas intenções, 

sua estética e por intermédio da intertextualidade e do processo de dialogismo que 

um texto estabelece com outro. 

A relação entre literatura e sociedade abordada aqui é fundamentada nos 

estudos desenvolvidos por Candido (2006). Para este autor, a obra literária depende 

estritamente do artista e das condições sociais que determinam a sua posição e a sua 

produção. Trazemos também as contribuições de Borges (2010) as quais apontam 

que  

a literatura registra e expressa aspectos múltiplos do complexo, 
diversificado e conflituoso campo social no qual se insere e sobre o 
qual se refere. Ela é constituída a partir do mundo social e cultural e, 
também, constituinte deste; é testemunha efetuada pelo filtro de um 
olhar, de uma percepção e leitura da realidade aponta a historicidade 
das experiências de invenção e construção de uma sociedade com 
todo seu aparato mental e simbólico. (BORGES, 2010, p.01)  

 
Desta forma, compreende-se que o processo de produção e recepção de textos 

concebe a escrita, a linguagem e a leitura como uma tríade que acaba sendo 

indivisível e está contida no texto que é uma instância que faz um intermédio entre o 

produtor e o receptor. Assim, o texto passa a ser o objeto de comunicação e de 

veiculação das representações culturais de uma nação, de um povo. Poderemos, por 

conseguinte, concordando com os estudos de Borges (2010), concluir que todo tipo 

de texto possui uma linguagem específica na qual e da qual foi produzido. Essa 

linguagem reflete subjetivamente o meio em que estão inseridos o autor e o próprio 

texto. Ele acaba sendo uma espécie de identidade de seus interlocutores.  

Candido (2000) aponta que um aspecto relevante que podemos perceber é 

que, a partir destas relações, a literatura pode ser considerada no universo amplo dos 

bens culturais como uma forma de representação social e histórica, e isso a torna uma 
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testemunha excepcional de uma época. Ela acaba sendo uma redução da sociedade 

na qual ela foi construída e constituída. Isso acontece porque ela não se apropria só 

do passado como também de documentos e das técnicas da disciplina histórica. 

Sabemos, portanto, que 

a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões 
dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 
numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto 
de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado 
pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se 
combinam como momentos necessários do processo interpretativo. 
(CANDIDO, 2000, p. 6)  
 

Para Candido (2000), portanto, a análise da obra não pode descartar nem texto, 

nem contexto. Ambos são indissociáveis quando o assunto é crítica literária. Assim, o 

pesquisador tem o dever de considerar a literatura e, consequentemente, o texto 

pesquisado a partir do momento em que ele foi escrito, do autor e da época em que 

foi produzido, tanto se o texto falar de sua época, de uma época passada ou futura. 

Conclui-se, portanto, que “o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem 

como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição 

da estrutura, tornando-se, portanto, interno.” (CANDIDO, 2006, p.14). Diante disso, 

veremos a Literatura desempenhando o seu verdadeiro papel que é o de “nos 

proporcionar sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno 

de sentido e mais belo” (TODOROV, 2010, p. 24) , e por que não dizer mais 

compreensível.  

Em seus estudos desenvolvidos que concernem à importância da Literatura e 

da sua relação com o meio no qual ela é produzida, Todorov (2010) ainda aponta que 

a literatura não nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de discursos vivos, 

compartilhando com eles numerosas características; as obras existem sempre dentro 

desse conjunto e em diálogo com um contexto. Observando esse diálogo existente 

entre o romance que forma o sujeito na sociedade e o próprio sujeito, percebemos 

que o autor entra em contato direto com o leitor e seu mundo e é somente por meio 

de sua relação de valores com o leitor e o social que determina sua posição enquanto 

posição artística. Somente nesta relação de valores com o leitor é que os 

procedimentos literários formais alcançam pela primeira vez sua importância, seu 

sentido e seu peso de valores.  
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Candido (2000) afirma que, quando analisamos esteticamente uma obra, 

devemos considerar que esta análise precede considerações de outra ordem, como, 

por exemplo, o contexto, ou seja, a realidade social que circundava a obra em seu 

momento de produção. É preciso, então, averiguar como a realidade social se 

transforma em componente de uma estrutura literária, a ponto de ela poder ser 

estudada em si mesma (CÂNDIDO, 2000, p. 1), e isso é apontado pelo autor como 

“redução estrutural da realidade”. Por isso, conforme verificar-se-á adiante, achamos 

pertinente discutir a forma como são estruturadas as duas obras analisadas nesta 

pesquisa e como e quais se configuram a partir desta estrutura. 

As literaturas marginalizadas e desconhecidas merecem atenção. Elas acabam 

tendo um valor inestimável e apresentam ao leitor aspectos da sociedade na e da qual 

foram produzidas da mesma forma que uma obra canonizada pela crítica literária o 

faz.  É de extrema importância que evitemos o caminho da crítica e da história literária 

tradicional que busca o sentido do texto em si e se distancia da prática sócio histórica, 

ou nos preocupemos apenas com o caráter sociológico da obra e nos esqueçamos da 

interferência do meio social em sua estrutura.  

Nesse sentido, poderemos concluir que o autor não cria uma obra a partir do 

nada; ele sempre busca inspiração em algo, seja ele relacionado ou não com o seu 

meio social. Para Borges (2010), não se faz literatura sem contato com a sociedade, 

a cultura e a história. Não há como dissociar o texto da representação social e da sua 

beleza estética. Uma se relaciona com a outra e ao mesmo tempo apresenta a história 

que aparece explícita ou implícita nas linhas escritas. “Devido a um e outro motivo, à 

medida que remontamos na história temos a impressão duma presença cada vez 

maior do coletivo nas obras; e é certo, como já sabemos, que forças sociais 

condicionantes guiam o artista em grau maior ou menor.” (CANDIDO, 2006, p. 34) 

Portanto, ao abrir as cortinas da criação e da criatividade, a literatura apresenta 

o seu espetáculo recheado de configurações poéticas do real que são agregadas ao 

imaginário social e se impõem como uma categoria de fonte especial para a história 

cultural de uma sociedade que se apresenta como público na grande plateia da vida 

e, por conseguinte, da visão crítica do mundo.  
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2.2 A repressão e a resistência 

 

Eu fui feito, pelas leis, um criminoso. Não pelo 
o que eu fiz, mas pelo que eu lutei, pelo que 
eu pensei, por causa da minha consciência.  

Nelson Mandela 

 

Traçamos algumas reflexões acerca do recorte temporal desta dissertação, 

anos de 1960, 1970 e 1980, pois consideramos que a Literatura caminha junto com a 

História e aquela usa também (d)o discurso literário para registrar subjetivamente e, 

posteriormente ou no momento de sua produção, promover no leitor discursos críticos 

da realidade. 

Os estudos históricos, entre eles os de Aquino (1999) e Couto (1999) informam-

nos que, em primeiro de abril de 1964, inicia-se no Brasil um dos mais conflituosos 

regimes governamentais. O brasileiro se viu diante de dois leões com sede e com 

fome: um governo “democrático” que vinha acabando com as esperanças do povo 

quanto à qualidade de vida e crescimento econômico do país e um futuro regime que 

já assinalava seu caráter de repressão e crueldade na forma como articulou e efetivou 

o golpe militar que depôs o então presidente João Goulart.  

Inicia-se no Brasil o governo dos generais presidentes e, portanto, o momento 

de repressão militar a toda voz que promulgava discursos de combate a ela. Desde a 

expressão estudantil, ligas camponesas, profissionais liberais até as manifestações 

culturais, via-se o enquadramento “(des)educacional” daqueles que ousavam 

contestar a postura do governo. Uma lei cuja punição a quem a transgredisse era a 

mais bárbara face da crueldade. Para Couto (1999), estava aberta a temporada de 

perseguições políticas; inicia-se, portanto, a época mais obscura dos governos 

militares brasileiros. Esse regime permaneceu no poder e no comando do Brasil por 

cerca de 21 anos e se mostra historicamente por trás de máscaras, de falsas faces e 

que são impressas nas mais variadas formas de manifestação escrita.  

Neste período, surgem no país as manifestações artísticas de cunho crítico 

àquele regime. Em várias dessas, os cantores/compositores, pintores, atores e 

escritores se revestiam de um discurso de engajamento político com o objetivo de 

trazer a realidade e a crueldade da ditadura para suas formas de manifestações. Isso 

culminou em exílios, perseguições, censuras às suas obras e até morte por intermédio 
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das torturas, que eram a principal arma de combate utilizada pelos militares. 

Foi ao longo deste período que 

a produção cultural brasileira enfrentou considerável conjunto de 
problemas e de dificuldades originais logo após os militares, com o 
golpe de 64, terem causado a ruptura da vida institucional do país e 
assumido, de modo truculento, o controle do Estado, dando início a 
longo período ditatorial que, em seu momento mais violento, chegou 
inclusive a suprimir o estado de direito e a desencadear brutal 
repressão contra seus oponentes. (FRANCO, 1998, p. 01) 

 

Escrever não é fácil. Tentar refletir, no enredo e na estrutura, esta realidade e 

trazê-la junto com a crítica para o romance, é mais difícil ainda. E quando tudo isso é 

unido a uma proibição de expressão? Este dilema foi vivido pelos escritores dos anos 

em que perdurou o regime militar no Brasil. 

Os estudos que se desenvolveram até agora acerca deste tema como os de 

Brandão (1994) e Franco (1998) informam que os romances posteriores ao ano de 

1968, ano do Ato Inconstitucional 5, cujos decretos assinalavam ainda mais a 

repressão às formas de manifestação, apontam de forma mais significativa o teor de 

engajamento crítico-social à repressão política. No entanto, se observarmos alguns 

dos romances que foram escritos antes desse momento, como Quarup de Antônio 

Calado e o livro de Cony, corpus desta pesquisa, por exemplo, verificaremos que 

vários deles denunciavam o horror imposto pela ditadura e já traziam reflexões acerca 

da presença de vários setores sociais neste momento político, inclusive a 

imparcialidade e o comodismo de alguns brasileiros frente à situação política de 

repressão. 

A respeito destes dois momentos do discurso crítico à ditadura, Franco (1998) 

assegura que, se notarmos com atenção, poderemos perceber que, já após o golpe 

de 64, a prosa literária – particularmente o romance – começa a apresentar evidentes 

sinais de resistência tanto ao processo político, quanto à modernização autoritária. 

Após a decretação do AI-5, o governo militar adotou uma política altamente repressiva 

para administrar a vida cultural e reprimiu com violência e brutalidade todos seus 

setores, inclusive aqueles que alimentavam diretamente a indústria cultural ou eram 

por ela incentivados.  
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2.3 Um breve histórico da ditadura militar no Brasil 

 

Uma discussão que permeia toda esta pesquisa está atrelada às contribuições 

do contexto de produção de uma obra para como os elementos que a compõe, desde 

o seu enredo à estrutura narrativa, por isso, é de extrema relevância que se faça um 

apanhado histórico do período em que as obras estão inseridas. 

Nos anos de 1960, o Brasil e, portanto, a sociedade brasileira sofria, entre 

outros problemas, com a forte crise econômica e recessão pela qual passava o país. 

Além desse fator que estava desagradando algumas das classes sociais brasileiras, 

existia um certo rumor de que grupos de extrema esquerda, ditos comunistas, queriam 

instalar no país o regime governamental em crescimento em toda América Latina: o 

comunismo. Assim, campanhas de mobilização social começaram a ser feitas por 

alguns grupos da sociedade pedindo mudanças que trouxessem uma melhora para o 

país. A saída que alguns apontavam era uma intervenção militar. 

O presidente do Brasil na época era o gaúcho João Goulart, que era filiado ao 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e que havia chegado à presidência em 1961 

quando o então presidente Jânio Quadros (PTN) renunciou ao cargo 

inesperadamente. Em 31 de março de 1964, os militares destituíram o presidente João 

Goulart do poder e, atendendo a interesses sociais e de algumas classes políticas, 

puseram em ação o governo militar no dia 01 de abril de 1964. As tropas do exército 

brasileiro tomaram o poder do então presidente e o expulsam do palácio da 

presidência. Estava instaurado o golpe de Estado. A pretensão e a promessa que as 

forças armadas fizeram à sociedade brasileira era de tomar o poder das mãos de 

quem vinha governando de forma, segundo eles, irresponsável e, em seguida, 

convocar novas eleições para presidência, o que não ocorreu. Confirmando isso, o 

historiador e pesquisador José Alfredo Pontes nos aponta que 

em 1964, “O Estado” apoiou o movimento militar que depôs o 
presidente João Goulart ao constatar que o mesmo já não tinha 
autoridade para governar. No entanto, entendia que a intervenção 
militar deveria ser transitória. Quando se evidenciava que os radicais 
de extrema direita aumentavam sua influência, objetivando a 
perpetuação dos militares no poder, O Estado retirou seu apoio e 
passou a fazer oposição. Em 1966 o Grupo Estado aumentou 
consideravelmente seu envolvimento com a cidade ao lançar o Jornal 
da Tarde, um diário com um acompanhamento especial dos problemas 
urbanos. (PONTES, 2013, p. 05) 
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Desta forma, se inicia a ditadura militar no Brasil que duraria cerca de 21 anos, 

intercalando, na maioria das vezes, de quatro em quatro anos, generais e 

comandantes das forças armadas como presidentes do Brasil. 

Nos primeiros anos de governo, o Brasil foi comandado por um dos 

idealizadores do regime: o marechal Humberto de Alencar Castello Branco, do antigo 

partido Arena, que ficou à frente do governo entre os anos de 1964 e 1967. As suas 

primeiras ações já denunciavam a forma como seria governado o país. Segundo 

Guisoni,  

ele cassou os direitos políticos de 37 pessoas, entre as quais três ex-
presidentes, seis governadores estaduais e 55 membros do 
Congresso Nacional. Dez mil funcionários públicos foram demitidos e 
cerca de 5 mil inquéritos sumários que envolveram 40 mil pessoas 
foram abertos (2014, p. 28)  

 
Além disso, acaba com todos os partidos políticos, cassa mandatos dos 

parlamentares eleitos democraticamente, suspende os direitos políticos do povo que 

passa a não mais eleger seus principais governantes e institui as eleições indiretas 

para governadores, ou seja, estes passariam a ser indicados pelo presidente.  

Os protestos da sociedade brasileira tiveram seu início com maior 

expressividade durante os anos de 1966 e 1968 quando a UNE, União Nacional dos 

Estudantes, organizou passeatas, protestos e encontros ilegais, segundo o regime, 

para debater formas de combate à ditadura, uma vez que o governo não estava 

cumprindo com o que havia assegurado que era a devolução do poder ao povo de 

forma democrática. Em 1965, com a morte de um estudante em um confronto com a 

PM do Rio de Janeiro, a sociedade começa a discordar de alguns posicionamentos 

do governo e participa de forma mais ativa das passeatas e, consequentemente, dos 

confrontos com a polícia. Tem-se, com isso, o início de uma futura resistência ao 

regime militar. 

Em 1968, assume a presidência o general Costa e Silva que inaugura uma nova 

era de perseguição e repressão política. Apesar do seu comando de ferro, acenava 

para uma volta à democracia, mas morreu em 1969 deixando o governo novamente 

nas mãos dos militares. Uma das suas principais e mais conhecidas ações foi a 

criação e implantação do Ato Inconstitucional Número 5 (AI5), que fechou o congresso 

nacional e que iniciou uma onda de repressão às manifestações e cidadãos contrários 

ao regime, fossem essas manifestações por meio de ações públicas, ou outras formas 

de manifestações artísticas, o que resulta em contradições, tendo em vista que ele se 
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posicionava, em alguns momentos, a favor da democracia e, consequentemente, da 

liberdade de expressão. 

Para completar ainda mais a preocupação do governo, em 1968, centrais 

sindicais, perseguidas e interditadas pelo regime, organizam uma greve geral que 

abalou a economia do país e que viria a contribuir muito para a maior greve que 

ocorreria no ABC paulista, em 1978, liderada pelo sindicalista e metalúrgico Luiz Inácio 

Lula da Silva. Foram duas grandes amostras da resistência do povo para com as 

perseguições da ditadura militar.  

Segundo Antunes (1991), naquela época, o sindicalismo brasileiro viveu um 

momento de ascensão das lutas sociais do trabalho, com o avanço das greves, a 

criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), e com as tentativas de organizá-

los nos locais de trabalho, com o avanço do sindicalismo rural e do setor público com 

o aumento da sindicalização.  

Cansados de tantas perseguições e retaliações, mulheres, negros, índios, 

estudantes, camponeses, idosos, operários e intelectuais começaram a se manifestar 

e os anos de 1970 a 1980 ficaram marcados pelas grandes manifestações de 

resistência do povo brasileiro. Via-se, por meio das passeatas, protestos, música, 

peças teatrais e pela arte literária, críticas ao regime e o anseio do seu fim. Isso se 

deu por que a crise econômica voltara ao país, unida a um descontentamento do povo 

com a forma pela qual os generais presidentes vinham comandando o povo brasileiro. 

Entre os vários apoios importantes dado ao regime de resistência, destaca-se o da 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que se posicionava, de forma 

clara, contra algumas ações do governo e acobertava alguns refugiados e fugitivos 

que combatiam a ditadura por meio da organização de alguns protestos.  

Esses anos ficaram conhecidos como “os anos de chumbo”, pois foi a época 

em que mais se presenciou a barbaridade manifestada por meio dos espancamentos, 

perseguições, mortes e torturas pelas quais passaram os cidadãos brasileiros que se 

puseram contra o regime militar. Acerca dessas torturas, Arns afirma:  

A tortura foi indiscriminadamente aplicada no Brasil, indiferente a 
idade, sexo ou situação moral, física e psicológica em que se 
encontravam as pessoas suspeitas de atividades subversivas. Não se 
tratava apenas de produzir, no corpo da vítima, uma dor que a fizesse 
entrar em conflito com o próprio espírito e pronunciar o discurso que, 
ao favorecer o desempenho do sistema repressivo, significasse sua 
sentença condenatória. Justificada pela urgência de se obter 
informações, a tortura visava imprimir à vítima a destruição moral pela 
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ruptura dos limites emocionais que se assentavam sobre relações 
efetivas de parentesco. Assim crianças foram sacrificadas diante dos 
pais, mulheres grávidas tiveram seus filhos abortados, esposas 
sofreram para incriminar seus maridos (1987, p. 43). 

  

Após o governo de Costa e Silva, assume a presidência, em 1969, o general 

Emílio Garrastazu Médici, escolhido por uma junta militar que comandara o país de 

1969 a 1974. O mandato do presidente Médici ficou conhecido como um dos mais 

repressivos do período da ditadura, por que os exílios, torturas, prisões e 

desaparecimentos de cidadãos começaram a fazer parte do cotidiano do povo 

brasileiro que se via cada vez mais acuado por um governo ditatorial e que não media 

esforços para aniquilar discursos contrários a ele.  

Ainda, segundo Arns, foi sob o lema de “Segurança e Desenvolvimento” que   

Médici dá início, em 30 de outubro de 1969, ao governo que 
representará o período mais absoluto de repressão, violência e 
supressão das liberdades civis de nossa história republicana. 
Desenvolve-se um aparato de órgãos de segurança, com 
características de poder autônomo, que levará aos cárceres políticos 
milhares de cidadãos, transformando a tortura e o assassinato numa 
rotina (1987, p. 63). 

 
 Foi também durante o governo dele que o Departamento de Ordem e Política 

Social (DOPS), e o Destacamento de Operações e Informações-Centro de Operações 

de Defesa Interna (Doi-Codi), tiveram sua participação nas operações de retaliações 

realizadas pelo governo: órgãos que têm seus comandantes investigados pelo atual 

governo brasileiro por meio da Comissão da Verdade que busca investigar as 

atrocidades cometidas por eles, entre elas as mais variadas e bárbaras torturas 

cometidas com cidadãos que se contrapunham ao regime durante interrogatórios 

feitos por esses órgãos. Relata Arns que 

de abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a tortura no 
Brasil passou, com o Regime Militar, à condição de “método científico”, 
incluído em currículos de formação de militares. O ensino deste 
método de arrancar confissões e informações não era meramente 
teórico. Era prático, com pessoas realmente torturadas, servindo de 
cobaias neste macabro aprendizado. Sabe-se que um dos primeiros a 
introduzir tal pragmatismo no Brasil, foi o policial norte-americano Dan 
Mitrione, posteriormente transferido para Montevidéu, onde acabou 
seqüestrado e morto. Quando instrutor em Belo Horizonte, nos 
primeiros anos do Regime Militar, ele utilizou mendigos recolhidos nas 
ruas para adestrar a política local. Seviciados em sala de aula, aqueles 
pobres homens permitiam que os alunos aprendessem as várias 
modalidades de criar no preso a suprema contradição entre o corpo e 
o espírito, atingindo-lhes os pontos vulneráveis (ARNS, 1987, p. 32). 
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Confirmando os estudos e Arns (1987), o historiador Ildeu Manso Vieira, em 

seus estudos e pesquisas, em forma de lista, aponta algumas das formas de torturas 

sofridas por pessoas durante os interrogatórios do Doi-Codi e DOPS.  

Pau-de-arara: O preso político era obrigado a sentar, abraçando os 
joelhos e com os pés e as mãos amarradas. Um cano era introduzido 
sob os joelhos. Nesta posição, a vítima era pendurada entre dois 
cavaletes, com cerca de 7 1,5 metro de altura, e muitas pessoas não 
conseguem suportar o suplício e chegam até perder a vida.  
Choque elétrico: O torturador usa um magneto de telefone, acionado 
por uma manivela que conforme a velocidade imprimida, fornece uma 
descarga elétrica de maior ou menor intensidade. Esta corrente é 
transmitida ao corpo dos presos políticos pelos pólos positivo e 
negativo. O choque elétrico é dado na cabeça, nos membros 
superiores e inferiores e também nos órgãos genitais da vítima.  
‘Telefone’: O torturador, com as palmas das mãos em posição côncava 
aplica violento golpe, atingindo ambos os ouvidos da vítima a um só 
tempo. O impacto é insuportável, em virtude da pressão e sempre há 
o rompimento do tímpano, fazendo o torturado perder a audição. 
‘Afogamento na calda da verdade’: Consiste em afundar a cabeça da 
vítima em um tambor com água, urina e fezes e outros detritos 
repugnantes. A cabeça da vítima é mergulhada na ‘calda da verdade’ 
várias vezes. Depois o preso político é obrigado ficar sem tomar banho 
por vários dias e o seu cheiro torna-se insuportável.  
‘Mamadeira de subversivo’: Consiste em introduzir um gargalo de 
garrafa, cheia de urina quente, na boca aberta do preso, pendurado 
em um pau-dearara. Com o uso de uma estopa os torturadores 
comprimem a boca do torturado, fazendo-o engolir o excremento.  
Balé no pedregulho: A vítima é colocada, descalça e nua, em 
temperatura abaixo de zero, sob um chuveiro gelado, tendo como piso 
pedriscos ponte agudos, que chegam a retalhar os pés da vítima. Para 
amenizar as dores a tendência do preso é bailar sobre os pedriscos e 
os torturadores ainda fazem uso da palmatória para ferir as partes 
mais sensíveis do corpo.  
Afogamento com capuz: Consiste em afundar a cabeça da vítima, 
totalmente encapuzada, em córregos de água podre ou tambor d’água 
poluída. O torturado, desesperadamente, tenta respirar e o capuz 
molhado se introduz nas narinas, produzindo um mal-estar horrível, 
levando-o, às vezes, a perder o fôlego.  
Massagem: o preso é algemado e encapuzado e o torturador faz uma 
violenta massagem nos nervos mais sensíveis do corpo, deixando-o 
totalmente paralisado por alguns minutos. As dores são horríveis, 
levando a vítima a um estado de desespero (VIEIRA, 1991, p. 247). 

 

Na área da economia, o governo de Médici destacou-se pelo “milagre 

econômico”. Ele recuperou a economia do Brasil com a criação de milhares de 

empregos e com o aumento do PIB em 12%, gerando um grande crescimento 

industrial do país e trazendo grandes investimentos de setores privados e de outros 

países. Conforme aponta Pontes, foi durante o final do governo de Médici que  
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o jornal O Estado de S. Paulo como o Jornal da Tarde passaram a ser 
censurados pela sua posição contrária ao regime militar, resistindo 
bravamente com a denúncia da censura através da publicação de 
poemas de Camões e receitas culinárias, respectivamente, em lugar 
das notícias proibidas. A censura só seria retirada em janeiro de 1975 
com o projeto de distensão política iniciado pelo governo do general 
Ernesto Geisel. (2013, p. 05) 

 
Em 1974 o gaúcho e general Ernesto Geisel vem a ser o novo presidente e fica 

no governo até o ano de 1979. O governo de Geisel enfrentou um grande problema 

interno, porque as próprias forças armadas começaram a denunciar discordâncias 

entre elas e entre os comandantes. Entre os motivos estavam a luta pelo poder 

presidencial e as divergências no que tangia às ideias de redemocratização do país 

por parte de alguns. Isso foi somado ao resultado das eleições de 1974 quando MDB, 

Movimento Democrático Brasileiro, partido recém-criado, teve maioria no senado, na 

câmara federal e nas prefeituras e isso fez com que o comando do país fosse abalado. 

Somado a tudo isso, o general Geisel enfrenta uma nova recessão econômica 

no país e vê os anos dourados da ditadura militar se esvaírem. O final do seu governo 

já mostra um regime em fragilidade e uma possível queda da ditadura, queda tão 

sonhada pelos cidadãos brasileiros, muito embora as repressões e perseguições 

tenham diminuído consideravelmente. Em 1978, antes de deixar o governo, o general 

Geisel revoga o AI5, restaura o habeas corpus, que, somado à lei da anistia, posta em 

prática pelo seu sucessor João Batista de Oliveira Figueiredo, trazem vários exilados 

de volta ao país. 

Por fim, em 1979, assume a república o general e carioca João Figueiredo para 

comandar os anos finais da ditadura militar no Brasil. Como já informamos, ele cria a 

Lei da Anistia que perdoa os supostos crimes cometidos por alguns brasileiros que se 

encontravam exilados e permite que os mesmos voltem à sua terra natal. Porém, 

também perdoa os crimes como tortura, mortes e pequenas transgressões à lei 

brasileira cometidos por membros das forças armadas.  

O governo de Figueiredo permite a volta de alguns partidos, que adquiriram 

outras siglas, como foi o caso do próprio Arena que passa a se chamar PDS (Partido 

Democrático Social) e do MDB que passa a ser PMDB (Partido do Movimento pelo 

Brasil) e a criação de outros partidos políticos como o PT (Partido dos Trabalhadores) 

e do PDT (Partido Democrático Trabalhista). Tudo isso apontava para a 

redemocratização do país, conforme ocorreu com o surgimento do movimento “diretas 



35 

 

 

 

já” que pedia eleições diretas para nosso sistema eleitoral. O que ocorreu em 15 de 

janeiro de 1985 quando o colegiado eleitoral elegeu Tancredo Neves, do PMDB, para 

a presidência da República. Devido a um problema de saúde que o levou a óbito, ele 

não assume a Presidência. Em seu lugar assume a presidência seu vice, José Sarney, 

também do PMDB, que põe por terra o governo dos generais presidentes no Brasil.  

O povo brasileiro só assume seu direito de votar em 1989 quando elege 

Fernando Collor de Melo em eleições democráticas como presidente da nação 

brasileira. 
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3 AS IMAGENS NOS DIZERES DO SILÊNCIO E NOS DISCURSOS DE 
RESISTÊNCIA   

 

A ditadura quis nos silenciar. A gente achou 
que, pela literatura, podia mudar toda a 
mentalidade do País. E não é assim. A arte 
muda as coisas, mas tem um tempo. O que a 
gente queria com o livro era uma arma na 
mão. Era um sonho.  

Ignácio de Loyola Brandão  

O homem, ao longo de sua história, sempre fez uso das mais diversas 

linguagens para expressar o seu pensamento, como, por exemplo, a forma verbal e 

não verbal que é um dos mecanismos mais utilizados para que haja, entre os 

indivíduos que compõem as sociedades, a comunicação. Os estudos de Orlandi 

(2007) nos apontam que, há muito tempo, o silêncio é entendido como a ausência de 

expressão, de ato de fala, ou seja, de discurso.  

Com a finalidade de verticalizar as análises que propõe esta pesquisa, é 

pertinente trazermos dois conceitos bastante relevantes e úteis: o de silêncio e o de 

silenciamento. 

Ao verificarmos a significação que os dicionários trazem acerca de silêncio, 

encontramos definições bem similares. O Dicionário Houaiss, por exemplo, traz a 

seguinte definição: Silêncio: s.m. do latim silentium 1. Estado de quem se abstém a 

falar, 2. Interrupção de comunicação oral ou escrita. 3. Ausência de ruídos. O O Novo 

dicionário Aurélio converge com essa definição trazendo o conceito de que é o estado 

de quem se cala. 

 Ainda segundo o Houaiss, o conceito de silenciamento é atrelado ao de ser o 

ato de silenciar alguém; digamos, o ato de “pôr em silêncio”.  Ao buscarmos a origem 

de “silêncio”, vemos que o termo vem do Latim tacere = silêncio do verbo = 

tranquilidade, ausência de movimento e de ruído.  

Tanto o silêncio, quanto o silenciamento devem ter um tratamento muito além 

do conceito de supressão da fala de um sujeito em um determinado espaço de 

produção e discussão. Há no ato de ausência de fala uma gama de significações que 

ultrapassa a nossa compreensão como leitores e estudiosos da linguagem. 

Em um ato de fala, é muito fácil percebermos a presença do silêncio e de um 

ato de silenciamento. No entanto, quando se trata de algo escrito, essas percepções 

requerem maior experiência no assunto e no ato de interpretar. Desta forma, falar sob 
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estas perspectivas na literatura exige cautela, pois tentar buscar as significações do 

não dito é tarefa problemática, uma vez que não se pode simplesmente afirmar o que 

poderia ter sido dito sem levar em conta fatores como o emissor da linguagem escrita, 

o momento e o espaço de produção do texto literário. 

Ao estabelecer a relação de silêncio, silenciamento e literatura brasileira, 

chega-se, entre outros corpora de estudo, a obras como as que foram escritas durante 

o período de ditadura militar no Brasil. O próprio nome “ditadura” já remete ao conceito 

de repressão, de silenciamento. E foi justamente isso que os atores, compositores e 

autores sofreram durante os cerca de 21 anos que perdurou esse regime no Brasil. 

Não era permitido dizer, por meio das expressões artísticas e literárias, o que se 

pretendia devido ao silenciamento imposto pela censura do regime militar por meio 

dos seus decretos de leis que tiveram sua efervescência de publicações a partir de 

1968 com a instauração do AI5.  

Neste capítulo, acrescido à teoria imagológica, pretendemos refletir acerca do 

significado de silêncio e do silenciamento nas duas obras. Sondar se serão sinal de 

ausência de discurso, ausência do dizer, de ideologias, de formação de pensamento 

crítico e de críticas. Deter-nos-emos na análise da presença das vozes dos narradores 

dos romances, cujas reflexões apresentam-se em partes denominadas por eles como 

“Notas do escritor”, em A festa, e, em Pessach, dentro do próprio enredo, quando o 

narrador aparece em seu discurso. São nestas manifestações dos narradores que 

pretendemos verificar se há a presença do silenciamento e, em caso positivo, quais 

os sentidos deste silêncio dos narradores escritores e personagens. Com isso, será 

possível verificar se houve a construção de imagens de uma ditadura opressora e de 

escritores que se submeteram ao silenciamento e não usaram o texto literário como 

resistência a essa opressão. 

É a forma de significar do silêncio que ocupa todo o objetivo desta análise. Para 

tanto, faremos o uso, primordialmente, das reflexões e contribuições de Orlandi (2007) 

e Foucault (2014) no que se refere ao discurso de poder e das diferentes significações 

de silêncio e silenciamento. Para estes autores, é no discurso que se manifestam as 

diversas faces do poder, inclusive aquele que traz em si a força de silenciar, ou seja, 

do silenciamento, e de resistir. É o que, segundo Orlandi (2007), pode ser classificado 

como o silêncio fundador e a política do silêncio.  
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É comum nos depararmos com teorias de estudos da linguagem que 

consideram apenas as manifestações verbais e não verbais da língua como objeto de 

estudo. Ou seja, algumas teorias se valem de um corpus em que haja a materialização 

da linguagem para que as análises ocorram. Neste viés, o silêncio se restringe à falta 

de fala e, assim, sem manifestação material da língua; o silêncio ficou, portanto, 

reduzido à ausência de fala ou discurso. Logo, com este pensamento, o silenciamento 

existe sem que a partir dele se gerem outros significados.  

Em resposta a estas abordagens, surgem os estudos de Orlandi (2007) e 

Foucault (2014) dentro da Análise do Discurso (AD) de linha francesa. Para Orlandi, o 

silêncio é uma forma diferente de significar e ressignificar, ou seja, ele não é vazio e 

pode ser o resultado de uma prática de censura. Ainda segundo a autora, o silêncio é 

a condição da produção de sentido. Assim, ele aparece como o espaço diferencial da 

significação: lugar que permite à linguagem significar. Desta forma, verificamos a 

pertinência de usar a AD, segundo, principalmente, o trabalho de Orlandi (2007) 

acerca do silêncio, uma vez que a prática de silenciamento foi a principal forma de 

manifestação do regime militar com o AI5.  

Percebemos a necessidade de analisar se o silenciamento resultou em um 

silêncio vazio, ou em um silêncio que significou, ou seja, de verificar, a partir das 

contribuições teóricas da análise do discurso, o que fez significar esses silêncios e, 

por intermédio da imagologia, analisar que imagens foram formadas com as 

significações deste silêncio em um processo de construção e de reconstrução. 

É importante destacar que usaremos as contribuições da AD, pois não é 

objetivo, nem campo da imagologia, como vimos, estudar as significações do silêncio 

advindas de uma prática de silenciamento. Por considerarmos de extrema importância 

buscarmos as imagens advindas do (não)afastamento crítico manifestado 

verbalmente nas obras, é que estaremos unindo essas duas teorias para análise dos 

nossos corpora. 

Outro fator importante a destacar é que as duas teorias, análise do discurso e 

imagologia, não se apresentam nos estudos da linguagem com posições 

epistemológicas divergentes, mas com um grande ponto de convergência no que se 

refere aos estudos das imagens advindas da prática de silenciamento e dos 

significados do silêncio.  
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Portanto, o ponto de convergência que nos fez utilizar as duas teorias como 

base teórica para as análises que se seguem neste capítulo foi o discurso advindo do 

silêncio que significa. Caberá, primeiramente, a análise do discurso, com as 

contribuições de Orlandi (2007) e Foucault (2014), sustentar as análises dos 

significados do silêncio e do silencimaneto inseridos nas vozes dos narradores e, em 

seguida, as contribuições teóricas da imagologia servirão como amparo às análises 

das imagens advinda desse discurso. Vejamos... 

 

3.1 A imagologia como teoria de análise 

A arte é visão ou intuição.  
O artista produz uma imagem ou um fantasma, e quem 

aprecia a arte volta o olhar para o ponto que o artista lhe 
indicou, observa pela fenda que lhe abriu e reproduz dentro de 

si aquela imagem. 
Benedetto Croce  

 

 

Nos últimos anos, com a afloramento das discussões nos meios acadêmicos, 

jornalísticos e nas mais variadas esferas sociais acerca do regime militar brasileiro 

que permeou os anos de 1964 a meados de 1980, muitos trabalhos foram publicados. 

Pesquisas e os mais variados gêneros literários trouxeram à tona uma temática 

polêmica, porém necessária para que os cidadãos que não viveram àquela época 

tivessem contato com o que ocorreu durante o período ditatorial brasileiro. 

Assim, é mais que pertinente observarmos que os leitores desses textos 

formularam imagens a partir dos discursos que lhes foram apresentados. Sabemos 

que o texto literário, assim como qualquer gênero textual, não pode ser tratado como 

puramente real, pois ele nada mais é que a representação de algo que pode ter 

relação ou não com a realidade por meio de discursos críticos. Pageaux (2011) 

assegura que há uma diferença entre discurso crítico e imagem. O discurso existe, já 

a imagem não sabemos se será formada de acordo com o discurso, ou, por 

conseguinte, com a realidade. Por isso é importante que estudos passem a ser 

desenvolvidos para que analisem que imagens são construídas a partir do texto 

literário e dos discursos críticos neles presentes. 

Sabemos que a literatura, usando ou não aspectos da realidade, formula 

imagens por parte de quem a escreve e de quem a lê. Por muito tempo, havia uma 
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discussão acerca das influências externas, ou seja, do contexto de produção na obra 

literária, seja na construção da estrutura narrativa, seja na constituição do enredo. O 

que foi percebido por estudiosos como Hans Robert Jauss era que outro fator 

contribuía para a formação de uma narrativa: o leitor. Assim, chegamos à teoria 

estudada por ele e nomeada como “estética da recepção” que caminha por outras 

veredas que as teorias marxistas e formalistas, pois estas se detêm a outros fatores 

e não desviam seus olhares para as imagens formadas a partir da maneira como o 

discurso de uma obra literária é recebido pelo leitor. Para Jauss, 

a escola marxista não trata o leitor – quando dele se ocupa – 
diferentemente do modo com que ela trata o autor: busca lhe a posição 
social ou procura reconhecê-lo na estratificação de uma dada 
sociedade. A escola formalista precisa dele apenas como o sujeito da 
percepção, como alguém que, seguindo as indicações do texto, tem a 
seu cargo distinguir a forma ou desvendar o procedimento. [...] Ambos 
os métodos, o formalista e o marxista, ignoram o leitor em seu papel 
genuíno, imprescindível tanto para o conhecimento estético quanto 
para o histórico: o papel do destinatário a quem, primordialmente, a 
obra literária visa. (1994, p. 23) 

 
Cabe ressaltar que a teoria da recepção desenvolvida por Jauss não 

desqualifica a importância dos estudos formalistas, nem marxistas, mas vem 

acrescentar aos estudos literários outros caminhos de análise. Neste ponto, a teoria 

desenvolvida por Jauss vai ao encontro do que propomos nesta pesquisa, uma vez 

que a imagem construída da ditadura militar nos romances analisados também 

depende das formas de recepção do leitor acerca do que é narrado e isso está 

intimamente ligado ao imaginário social (conceito que será mais debatido mais 

adiante). Ainda segundo Jauss (1994), a obra conduz o leitor à determinada postura 

emocional e antecipa um horizonte geral da compreensão, sendo, portanto, fator 

preponderante para a formulação de imagens. 

O leitor tem um papel genuíno para o conhecimento estético e histórico que são 

basilares para a recepção e, portanto, para a construção de imagens advindas de uma 

obra literária. O escritor é, antes que sua reflexão acerca da literatura se torne 

produtiva, um leitor. Assim, podemos inferir que a posição de leitor terá grande 

influência na posição de escritor e de formador de imagens, intencionalmente ou não, 

a partir do que escreve. De acordo com Jauss (1994), uma obra literária, quando 

surge, não se apresenta como novidade absoluta num espaço vazio, mas, por 

intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou indicações 

implícitas, predispõe em seu público uma maneira bastante definida para recebê-la. A 
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obra é fruto de uma relação do o contexto e acaba por ser revelada ao leitor com 

fragmentos desse meio. Isso faz com que a estética da recepção, por assim dizer, vá 

ao encontro das propostas da sociologia da literatura e ao que se propõe esta 

pesquisa. 

Estas reflexões de Jauss (1994) acerca da posição do leitor na construção da 

obra, quando ele afirma que a comunicação literária deve ser concebida como um 

campo intersubjetivo e que ela não pode atingir sua função social enquanto 

ignorarmos a relação dialógica entre o texto, seus receptores e os receptores entre si, 

coaduna com o defendido pelos estudos de Antônio Cândido acerca da relação autor-

texto-leitor na construção de um texto literário.  

Em se tratando de textos que abordam e traçam seus enredos ou discussões 

na presença da ditadura militar e sendo essa um fato da sociedade brasileira, é mais 

do que compreensível que o leitor crie, a partir do que lê, uma imagem do que era 

esse regime. Esta imagem construída é o resultado do que foi lido, interpretado e 

unido com o que se tem do senso comum acerca da temática em questão. Para 

Pageaux (2011), isso é o que ele designa como imaginário social4, ou seja, quais 

imagens são elaboradas dentro de um determinado contexto social.  

Pageaux (2011) frisa que a recepção crítica das obras é a responsável pela 

construção de uma imagem por parte de um estrangeiro, e que esta depende 

estritamente do sistema de representação já desenvolvido pela cultura receptora, ou 

seja, para a construção da imagem da ditadura militar. O leitor considera a novidade 

daquilo que lhe é apresentado somado aos seus conhecimentos e imagens prévias.  

Como definição de estrangeiro temos: qualquer sujeito que não seja 

pertencente a uma determinada cultura ou que não esteja inserido no contexto de 

produção da obra. Se o leitor de uma obra literária não está inserido no contexto da 

ditadura militar em questão, o texto lhe é impenetrável, pois ele não possui as 

ferramentas para decodificá-lo. 

 

                                                 
4 Consideraremos o Imaginário como sendo “o conjunto de imagens [figuras de memória; imagens mentais que 
representam as coisas que temos em nosso cotidiano] guardadas no inconsciente coletivo de uma sociedade ou 
de um grupo social; é o depósito de imagens de memórias e imaginação. Ele abarca todas as representações de 
uma sociedade, toda a experiência humana, coletiva e individual [...]. O imaginário é parte do mundo real, do 
cotidiano, não é algo independente. Na verdade, ele diz respeito diretamente às formas de viver e de pensar de 
uma sociedade” (SILVA; SILVA, 2008, p. 213). 
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 Em seus aspectos interdisciplinares, a literatura dialoga com outras áreas do 

conhecimento e, dessa forma, acaba tornando-se, de certo modo, vulnerável a um 

possível desequilíbrio de perspectivas. Isto é, na interação disciplinar, alguns aspectos 

teóricos podem se sobrepor a outros.  

Uma das recorrentes preocupações dos estudos literários é a relação 

desenvolvida entre literatura, história e sociedade, isto é, de que forma os aspectos 

socioculturais e históricos interagem com a realidade do texto. Levando em 

consideração essa orientação ao social, compreendendo, ao mesmo tempo, literatura 

e sociedade, a imagologia surge, inicialmente, como uma proposta teórico-

metodológica de estudo da imagem do estrangeiro presente em determinado texto, 

seja ele literário, ou não. A primeira problemática a ser enfrentada no desenvolvimento 

dos estudos imagológicos foi a questão do equilíbrio teórico e a orientação de estudo. 

Segundo Pageaux e Machado, 

 
a imagologie caiu, sobretudo na França, em dois extremismos: por um 
lado, excessiva importância dada a textos literários separados da 
análise histórica e cultural; por outro, o excesso contrário, ou seja, uma 
leitura demasiada redutora de textos literários transformados em 

inventários de imagens do estrangeiro. (1988, p. 57) 
 

Nossa abordagem considera, para fins de aplicação teórico-metodológica, uma 

orientação da imagologia voltada tanto para os aspectos estruturais do texto, quanto 

para aqueles que dizem respeito à compreensão do imaginário social em questão, a 

fim de manter o equilíbrio estrutural da análise. Para tanto, consideraremos que “a 

imagem literária pode ser definida como sendo um conjunto de ideias sobre o outro 

incluídas num processo de literarização e também de socialização, quer dizer, como 

elemento que remete à sociedade” (MACHADO; PAGEAUX, 1988, p. 57).  

Nosso objetivo, portanto, passa a ser utilizar a imagologia como teoria principal 

para analisar imagens construídas em dois romances que, embora tenham sido 

escritos em um mesmo espaço geográfico e situação política, sofreram influências 

divergentes que modificaram a forma de apresentar ao leitor a instituição política que 

regia o país naquela época e a situação de produção na qual estavam inseridos os 

escritores. 

Dentre os autores que discorreram sobre a Imagologia temos: Dyserinck (apud 

CAMARGO, 2014, p. 35), para quem “a função da imagologia é identificar e analisar 

as configurações das imagens, o modo como se estruturam [...] e verificar o papel que 
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tais imagens desempenham no encontro de culturas”. A proposta desenvolvida por 

Dyserinck dispunha de um viés político no qual o investigador estaria responsável, a 

partir do estudo das imagens, pela apreensão e compreensão do modelo de 

funcionamento das estruturas culturais em questão, pois, ainda para o autor, a 

imagologia não faz parte de nenhum pensamento ideológico, mas é, isso sim, uma 

contribuição à desideologização, à mudança ideológica de um sujeito diante de 

aspectos de uma realidade social na medida em que estuda a formação de imagens 

e as apresenta para os leitores.  

Pretende-se, segundo Dyserinck, a partir da análise das imagens, chegar ao 

modo como funciona o pensamento e as estruturas. Uma vez que se pretende 

compreender o funcionamento das culturas estudadas, tomando como base o seu 

reflexo nas imagens, pressupõe-se que esse estudo almeje resultados dotados de 

verossimilhança entre a cultura compreendida e as imagens desenvolvidas pelo autor. 

Ainda que, segundo Camargo (2014), a proposta de Dyserinck não dê preferência a 

nenhuma das culturas estudadas na análise, e seu objetivo de desideologização 

compreenda o estudo direcionado nas mesmas proporções para ambas as culturas 

(aquela que observa e a que é observada), o cerne da sua abordagem inclui 

implicitamente a noção de que, por meio da imagem estudada, o pesquisador chegará 

ao entendimento do seu funcionamento cultural, ou seja, pressupõe a crença em uma 

imagem realista. 

A proposta de Pageaux e Machado (1988), por outro lado, sugere que o estudo 

da imagem deve dar menos importância ao grau de “realidade” duma imagem do que 

ao seu grau de conformidade com um modelo previamente existente. A proposta de 

Pageaux não considera o nível de verossimilhança que se desenvolve entre as 

culturas em questão, pois isso daria margem a noções de falsidade das imagens, por 

exemplo. O problema em considerar uma imagem em termos de verdadeira ou falsa 

está na própria natureza das imagens. Segundo Pageaux e Machado,  

a imagem é [...] o resultado de uma distância significativa entre duas 
realidades culturais. Ou melhor: a imagem é a representação de uma 
realidade cultural estrangeira através da qual o indivíduo ou o grupo 
que a elaboram (ou que a partilham ou que a propagam) revelam e 

traduzem o espaço ideológico no qual se situam. (1988, p. 57) 
 

Considerando a qualidade representativa da imagem, a ideia de compreender 

o funcionamento da cultura representada, partindo de uma unidade subjetiva, torna-
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se impraticável, uma vez que a imagem revelaria mais aspectos sobre aquele que a 

observa do que sobre aquele que é observado. Partindo desse ponto de vista, 

portanto, a imagem, enquanto representação subjetiva, não poderia ser falsa, porque 

não é um duplicado da realidade, mas o resultado de uma interpretação que parte de 

um indivíduo ou grupo. 

Tanto as ideias de Dyserinck, quando as de Pageaux discutem e contribuem 

para a aplicação dos estudos imagológicos, divergindo na consideração da natureza 

da imagem e suas possibilidades de aplicação. Podemos citar ainda o trabalho de 

Jean-Marc Moura, que propõe uma convergência entre os dois pensamentos 

mencionados anteriormente. No estudo da imagem, segundo Moura (1999) (apud 

CAMARGO, 2014, p. 37), podemos perceber que “três níveis de análise vêm 

definidos: o referente, o imaginário sociocultural e as estruturas de uma obra”. Ainda 

que Moura mantenha a mesma preocupação de Dyserinck com o ser observado 

através do nível do referente, consideraremos que a apreensão da realidade por um 

escritor não é direta, mas mediada pelas representações imaginárias do grupo ou 

sociedade a que pertence. 

Uma vez que a proposta de análise do texto a partir da imagologia pretende, 

por meio da análise do texto, desenvolver um entendimento do imaginário social no 

qual está inserida a figura em nosso desenvolvimento de análise, de acordo com a 

proposta de Pageaux, é necessário que se dedique uma atenção reforçada à esfera 

estrutural da obra em uma sequência que avance a partir das palavras, e evolua para 

as estruturas narrativas.  

No que diz respeito à análise do léxico na obra, Pageaux (2011, p. 54) propõe 

a identificação de “um conjunto [...] de palavras que, numa determinada época e numa 

determinada cultura, permitem a difusão, mais ou menos imediata e decisiva, duma 

imagem do outro”. Essas questões do léxico também serão abordadas nesta 

pesquisa, pois as escolhas lexicais pelas quais optam os narradores/escritores são de 

extrema importância para a formulação de uma imagem; ou seja, a imagem construída 

do regime militar e do comportamento de resistência dos escritores-narradores 

também é resultado das escolhas de palavras que adjetivem o referido regime, por 

isso se fazem necessárias uma abordagem e uma análise estrutural das obras.   

Ainda segundo Pageaux (2011), influenciada pelo estruturalismo de Claude 

Levi-Strauss, a pesquisa imagológica busca analisar, baseando-se na própria 
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composição estrutural da obra, a maneira como se compõem as relações no texto. 

Nesse caso, a intenção é determinar um entendimento, a partir da organização lexical, 

das relações hierarquizadas inseridas no texto, que, por sua vez, são compostas 

fazendo uso do imaginário social ao qual pertencem. A respeito das relações 

hierarquizadas, o autor diz que (p. 57) “é importante, antes de mais nada, identificar 

os grandes sistemas de oposição que estruturam o texto e as principais unidades 

temáticas que permitem determinar as grandes sequências através das quais são 

descritas as características do estrangeiro”. Através das seleções lexicais, das 

temáticas escolhidas e da forma como organiza a estruturação da narrativa do ponto 

de vista do juízo de valor, podemos identificar a forma como a obra determina quem é 

o Eu e quem seria o Outro, partindo da diferenciação e da localização em uma 

hierarquia inserida na estrutura do texto. 

Duma maneira geral, deverá tentar-se pôr em relevo o sistema de 
qualificação diferencial, que permite a formulação da alteridade, 
através de elementos opostos que fundem natureza e cultura: 
selvagem versus civilizado, bárbaro versus culto, homem versus 
animal (ser humano animalizado), homem versus mulher [...], ser 
superior versus ser inferior, etc. (PAGEAUX, 2011, p. 58). 
 

 Seguindo essa sequência de análise, identificando a estrutura léxica e as 

relações apresentadas no texto, a pesquisa dispõe de material suficiente para discutir 

o imaginário no qual está inserida a produção da obra, sobretudo em relação ao Outro 

que tenta descrever. Considerando esses procedimentos de análise, continuamos 

com a análise de A festa e de Pessach propondo uma abordagem que também usa 

da imagologia como teoria na determinação dos métodos de composição de uma 

imagem na obra. No entanto, conforme já apontamos, é pertinente, primeiramente, 

fazermos uma análise reflexiva acerca do imaginário social no qual se encontravam 

os autores durante o período em que ambos escreveram seus romances que, 

coincidentemente ou não, é o mesmo contexto no qual ocorrem os dois enredos cujas 

incisões dos narradores serão analisadas.  

 

3.2 O silêncio e a censura na construção de uma imagem de resistência 

 

Em 1o de abril de 1964, as forças armadas nacionais expulsaram o então 

presidente João Goulart e instauram o Regime ou Ditadura Militar. Os primeiros 

momentos deste governo não ficaram, no entanto, marcados pela censura e 
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repressão à classe artística da época. Escritores como Antônio Calado e Calos Heitor 

Cony, que publicaram antes do decisivo ano de 1968, ainda gozaram de certa 

liberdade de expressão. O silêncio e o silenciamento ainda eram embrionários. Não 

havia, portanto, uma coerção do discurso, que, segundo Foucault (2014), seria 

exatamente as forças que limitam os seus poderes, as que dominam as suas 

aparições e as que selecionam os sujeitos que falam: vontade de poder e de verdade, 

segundo o autor.  

Porém, como já foi mencionado anteriormente, em 13 de dezembro de 1968, o 

AI5 teve sua publicação sob o governo do General Costa e Silva. Ele perdurou até o 

ano de 1978 com determinações e punições àqueles que transgredissem seus 

propósitos e orientações. É considerado, pela historiografia, como um dos momentos 

mais duros impostos pelo regime militar, tendo em vista que deu aos governantes 

plenos poderes para punir os que fossem de encontro ao sistema governamental da 

época ou que assim fossem considerados.  

Vejamos três artigos do AI5 os quais versam sobre as proibições estabelecidas 

às publicações:  

Art. 1° Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias 
à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de 
comunicação; 
Art. 2° Caberá ao Ministério da Justiça, através do Departamento de 
Polícia Federal verificar, quando julgar necessário, antes da 
divulgação de livros e periódicos, a existência de matéria infringente 
da proibição enunciada no artigo anterior. 
Art. 3° Verificada a existência de matéria ofensiva à moral e aos bons 
costumes, o Ministro da Justiça proibirá a divulgação da publicação e 
determinará a busca e a apreensão de todos os seus exemplares.  
[...]  
Art. 5° A distribuição, venda ou exposição de livros e periódicos que 
não hajam sido liberados ou que tenham sido proibidos, após a 
verificação prevista neste Decreto-lei, sujeita os infratores, 
independentemente da responsabilidade criminal. (BRASIL, 1988, 
p.144) 

 

Analisando esses artigos, percebemos que se trata de uma nítida expressão 

de silenciamento que circundou e influenciou a classe artística daquele momento. 

Houve o silenciamento, todavia não houve a quebra total da crítica. Conforme aponta 

Skidmore: “A prisão e tortura de jornalistas, as pressões (ou incentivos) sobre os 

proprietários dos jornais, juntamente com a censura direta, haviam reduzido quase 

toda a mídia, exceto uns poucos semanários de pequena circulação.” (1989, p. 355). 

Percebe-se, então, que o combate à liberdade de expressão era uma premissa 
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do governo militar, que não media esforços para silenciar, intimidar e aniquilar todo 

discurso de crítica ao regime. Existia uma perseguição rigorosa. Brandão (1994) 

confirma essa perseguição à liberdade de expressão, a negligência por parte do 

governo para com a população e a forma bárbara como os militares tratavam as 

pessoas no seguinte excerto:  

A massa de desempregados passou para a cidade. Pediam esmolas 
nos viadutos, portas de igrejas, praças, cinemas. A polícia vinha, 
prendia, batia. Corpos aleijados foram encontrados nos rios. Os 
diferentes, apavorados, não sabiam a quem recorrer. Nem tinham a 
quem. (p. 173). 

 
O interesse primordial de criticar o regime militar não estava presente nessas 

pessoas e mesmo assim eram tratadas de forma rude. Por isso, o silêncio torna-se 

uma manifestação de resistência contra o poder imposto pela ditadura militar. Coube 

ao AI5 a imposição inicial desse silenciamento, pois, 

em um primeiro momento, entre 1968 e 1975, a censura assume um 
caráter amplo, agindo indistintamente sobre todos os periódicos. De 
1968 e 1972 tem-se uma fase inicial em que há uma estruturação da 
censura, do ponto de vista legal e profissional, e em que o 
procedimento praticamente se restringe a telefonemas e bilhetes 
enviados às redações. Na segunda fase (de 1972 a 1975) há uma 
radicalização da atuação censória, com a institucionalização da 
censura prévia aos órgãos de divulgação que oferecem resistência. 
Observa-se que em parte desse período o regime político recrudesce 
em termos repressivos, momento em que o controle do Executivo 
pertence aos militares identificados com a “linha-dura”. O ano de 1972 
marca a radicalização e a instauração da censura prévia, e coincide 
com a discussão da sucessão presidencial que levará à escolha do 
general Ernesto Geisel, oriundo da ala militar da “Sorbonne” e que terá 
uma grande dificuldade de aceitação por parte dos militares da “linha-
dura”. Estes prosseguirão controlando altos cargos (por exemplo, o 
Comando do II Exército em São Paulo), durante algum tempo. Entre 
1975 e 1978, observa-se que a censura passa a ser mais restritiva e 
seletiva: lentamente vai se retirando dos órgãos de divulgação, bem 
como diminuem de intensidade as ordens telefônicas e os bilhetes as 
redações. (AQUINO, 1999, p. 212) 
 

Havia, durante esse governo, uma tentativa de silenciamento que limitava os 

sujeitos na expressão dos sentidos. O silêncio ganha uma identidade de poder que 

parte para uma dupla relação: quem manda e quem obedece. Todavia, esse silêncio 

mostra uma força corrosiva que faz significar em outros lugares e de outra forma. 

Assim, a tentativa de silenciamento pode não ter êxito, dependendo do sujeito que se 

pretende deixar em silêncio.  
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Foucault (2014) nos lembra que, na sua relação com o sentido, o sujeito dono 

do silêncio fundador é aquele que se faz significar e que formula imagens, muitas 

vezes com cargas ideológicas na cabeça do leitor, dispõe de signos, marcas, traços e 

letras e, para manifestar seu pensamento crítico, por conseguinte, não precisa passar 

pela instância singular do discurso falado ou escrito. Na literatura, por exemplo, 

percebemos essa manifestação do silenciamento e a presença de um silêncio que 

significa. Concluímos, assim, que o silêncio não para; ele muda de caminho. Na 

mesma medida em que ele é usado como parte da retórica do convencimento, da 

dominação, da opressão pelo discurso de poder, ele também serve como retórica do 

oprimido. (ORLANDI, 2007, p. 13).  

Para Luiz Inácio de Loyola Brandão (1994), que também foi vítima desse 

silenciamento, a literatura ajudou a driblar o amordaçamento e o silenciamento. 

Segundo ele, os escritores não estavam na sociedade apenas para contar histórias. 

Não se pode esquecer que literatura também é uma maneira de formação de 

pensamento crítico na medida em que pode modificar a visão do indivíduo no que se 

refere a algo que circunda sua esfera social. Por isso é importante que 

compreendamos a  

[...] censura além da ideia de interdição redutora, ou seja, aquela que 
só vê a censura na relação com o implícito quando na realidade a 
censura é um processo que trabalha apenas a divisão entre dizer e 
não dizer, mas aquela que impede o sujeito de elaborar a sua história 
de sentidos; a censura é, então, entendida como o processo pelo qual 
se procura não deixar o sentido ser elaborado historicamente para ele 
não adquirir força identitária, realidade social. (ORLANDI, 2007, p. 
168) 

 

Acerca da literatura e do silêncio como formação de 

pensamentos/ideias/imagens, Orlandi ainda acrescenta que “o discurso é um lugar de 

contato entre língua e ideologia. E essa ideologia se produz justamente no encontro 

da materialidade da língua” (2007, p.169), no caso o discurso, com a materialidade da 

história, ou seja, o contexto social. Portanto, não se esperava que os escritores 

escrevessem apenas histórias para diversão de leitores ávidos por fantasia. 

 A repressão que ocasionava o silêncio dos autores nas artes presenciou algo 

muito além do não dizer, pois as artes mostram aquilo que é escondido, neste caso, a 

ideia da repressão deu lugar à formação do pensamento da resistência. “À literatura 

da época coube, então, o papel de resistir politicamente às arbitrariedades dessa 
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censura nos jornais e nos outros meios de comunicação; denunciando e revelando as 

verdades omitidas no silêncio, a história mascarada pela versão oficial” (COSSON, 

2001, p.16). Por isso, se há uma imagem, por parte de leitores e da sociedade 

brasileira, de escritores que não resistiram ao silenciamento imposto pelo regime 

militar, as análises mostrarão que outras imagens, divergentes, foram elaboradas.  

Considerando as contribuições da análise do discurso no que se refere à 

formação de pensamentos, poderemos afirmar que não há ato de fala ou discurso 

sem sujeito e sujeito sem múltiplos interesses, ou seja, sem interesse de formação de 

pensamentos vários. É importante lembrar, segundo Orlandi (2007), que quando nos 

referimos ao ato de fala e discurso, não necessariamente está se exigindo a fala em 

sua materialidade. Há muito a se depreender daquilo que não é dito diante do que foi 

dito. Há no silêncio vários processos de produção de sentidos. 

Existem, no entanto, muitos discursos sem importância crítica em uma língua. 

São os chamados “discurso de espuma” (ORLANDI, 2007), aqueles que são vazios, 

que batem forte, mas não se expandem, não têm desdobramentos. Eles são, todavia, 

compreendidos e produzem reações, mas impedem que sentidos se coloquem para 

uma realidade. Esse discurso é visto no silenciamento imposto pelo AI5, por exemplo, 

pois, ainda segundo a autora, ele trabalha apenas o poder de silenciar.  

Deveremos ter a consciência de que, por meio do silêncio, seja ele advindo da 

política do silêncio, ou do silêncio fundador, ambos apontados por Orlandi (2007), 

brotam significados. Isso não quer dizer que não haja uma prática de ficar em silêncio 

por parte de um sujeito em seu discurso que resulte em um discurso vazio, sem 

significação. Segundo as ideias estruturalistas de Barthes, “O silêncio é o significante 

de um significado pleno, porém ele só se torna signo quando o fazem falar, quando 

acompanhado de uma fala explicativa que lhe dá sentido.” (BARTHES, 2003, p. 21-

22).  

Percebe-se, seja na música, ou na literatura, que existe uma frustração por 

parte dos que sofreram perseguição; o discurso de resistência que cria meios para se 

opor ao discurso de poder de silenciamento. Esta limitação discursiva sempre se dá 

na relação do dizer e do não poder dizer, pois ela nada mais é do que a interdição do 

sujeito em formações discursivas que já são determinadas (ORLANDI, 2007, p. 104). 

E, assim, imagens passam a ser construídas a partir daquele discurso que oprime e 

do discurso que resiste, pois, conforme lembra Pageaux (2011), o texto e suas 
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influências são responsáveis pela construção da imagem e pela sua recepção.  

É o que verificaremos a seguir: quais imagens são construídas a partir do 

silenciamento imposto pelo regime militar brasileiro e pelo silêncio advindo das 

posturas dos personagens-narradores-escritores de A festa e Pessach. 

 

3.3 A imagem de resistência em um silêncio que significa  

 

Publicado em 1967, conforme já mencionamos, Pessach foi escrito em um 

período em que a censura à classe artística da época não era tão presente e os 

escritores ainda gozavam de uma certa liberdade quanto ao teor crítico de suas 

produções. Não queremos dizer que não havia repressão, mas que o silenciamento 

advindo da censura ainda não tinha ganhado a forma que teria pós-AI5. Notemos isso 

em uma passagem do romance: “Não gosto do governo atual, mas jamais gostei de 

governo algum. Politicamente, sou anarquista comodista, e, por isso, inofensivo e 

covarde. Não estou disposto a dar ou receber tiro por causa da liberdade” (CONY, 

1967, p. 297). Vejamos outras passagens: “Não gosto do governo atual” (CONY, 1967, 

p. 37). “Queria que o exército e a pátria fossem para o diabo” (CONY, 1967, p. 10).  

Assim, não há no narrador-personagem de Pessach, Paulo Simões, uma força que o 

proíbe de falar o que pensa acerca da ditadura, de denunciar as barbaridades 

cometidas pelo regime militar para com as ações dos seus personagens e não 

esconde essas críticas por trás da forma de narrar, nem por trás de alegorias, ou seja, 

não há na fala do narrador uma força que o oprime e que o proíbe de expressar seu 

pensamento ideológico, o que inviabiliza a análise do silêncio e do silenciamento 

nessa obra. Nesta seção, portanto, a análise se centrará na presença deste 

silenciamento em A festa. 

Antes de partirmos para as análises das imagens formadas a partir dos 

discursos críticos presentes no silêncio do narrador e escritor de A Festa é pertinente 

analisarmos uma justificativa do personagem-narrador-escritor acerca da criação das 

“anotações do escritor”.  

(Anotações do escritor: Incluir em Antes da Festa várias ‘anotações do 
escritor’ (inclusive esta). São projetos, frases, ideias para contos, 
preocupações literárias, continhos relâmpagos, inquietações. Assim, o 
escritor seria, junto com Samuel, personagem principal da história que 
está escrevendo. Personagem involuntário, porque é ‘outro autor’ – ele 
mesmo, ou o homem que ele viria a ser, convivendo artificiosamente 
no tempo e no espaço com o homem que ele tinha sido – é ‘outro autor’ 
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quem junta os pedaços desconexos de suas anotações. (ANGELO, 
2007, p. 128) 
 

Gostaríamos de comentar dois aspectos nessa citação. O primeiro diz respeito 

a quem seria esse “escritor”. Para o narrador, seria um outro autor que teria a 

responsabilidade de unir os pedaços desconexos das anotações. O escritor 

mencionado nas notas ganha o papel de escritor do romance e, de certa forma, o que 

ele diz ganha uma característica verossímil. O outro aspecto seriam as “preocupações 

literárias”. Levando-se em consideração o imaginário social do qual faz parte a obra 

analisada, seja no seu aspecto de ficção ou de engajamento político, havia sim várias 

preocupações por parte dos escritores: uma delas é uma imposição do silenciamento 

crítico-discursivo e outra é o conteúdo que deveria ser utilizado por eles e que iria 

compor as suas obras.  

Não queremos aqui afirmar que tudo que é dito pelo escritor personagem é um 

registro autobiográfico de Ivan Ângelo. Todavia, não é descartável o fato de que esse 

escritor-personagem esteja inserido em um contexto ficcional que reflita o momento 

político-social pelo qual passava o país. Portanto, seja no escritor da realidade, ou no 

escritor da ficção de Ângelo, nota-se uma grande preocupação no que escrever e no 

como, pois, “seria um erro negar a existência e a importância do indivíduo que escreve 

ou inventa para a análise de um discurso” (FOUCAULT, 2014, p. 27) 

Notemos isso no seguinte discurso do narrador: “O que eu faço com isso: um 

romance, um conto, uma crônica, nada? Um filme mudo de ficção científica, feito em 

1931, está sob guarda e vigilância do FBI...” (ANGELO, 2007, p. 129). Essa 

preocupação é, conforme apontado pelo narrador, resultado de uma vigilância. O 

elemento norte-americano (FBI) é utilizado para escamotear, sob efeito de 

comparação, uma crítica à vigilância praticada pelos censores orientados pelo regime 

militar brasileiro. 

Nos romances e nas falas de alguns escritores que sofreram com a censura, 

como Luiz Inácio de Loyola Brandão, Antônio Calado e o próprio Ivan Ângelo, notam-

se duas grandes preocupações: a primeira diz respeito ao que escrever, ou seja, se 

em um romance engajado existe resistência ao silenciamento ou não; a segunda diz 

respeito às estratégias de escrita para driblar os censores. Brandão (1994), refletindo 

acerca de sua prática de escrita da época, afirma: “[...] eu não queria uma estrutura 

convencional, não poderia ser um livro com começo, meio e fim, explicando o 
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personagem. Pô! O mundo não é esse, o mundo é outro” (p. 212). Entre essas 

estratégias aparecem as irregularidades na linearidade da narrativa e o uso excessivo 

de metáforas. Houve forte alegorização de personagens e utilização do silêncio, 

apontado por Orlandi (2007) como aquilo que oprime diante de um discurso de poder 

que vem silenciar. Vejamos mais um exemplo da presença de um silêncio que diz por 

parte do escritor narrador: 

(Anotações do escritor): 
Penso na felicidade como uma satisfação dinâmica das necessidades 
de uma pessoa. [...] Amor, dinheiro, ideologia, isolamento, religião – o 
que o cara quiser batalhar. E eu não tenho a menor chance, enquanto 
estiver bloqueado por contradições.” (ANGELO, 2007, p. 121) 

 
O narrador-personagem fala de uma felicidade a ser alcançada e que está 

ligada, entre outros motivos, a uma questão de posição crítica para a qual ele se sente 

bloqueado. É perceptível que ele silencia o motivo que o faz se sentir dessa maneira. 

No entanto, essa supressão não interfere no entendimento do leitor. Considerando o 

imaginário social e político da época, pode-se inferir que essa posição está 

intimamente ligada a determinações advindas do regime político que censurava e 

limitava o ato de escrever. Orlandi (2007), quando reflete acerca desse momento 

político brasileiro, afirma que os autores que foram censurados exerceram a 

resistência, dizendo o que era permitido dizer sobre o discurso do oprimido, do 

perseguido, do censurado.   

A falta de liberdade de expressão é mais claramente perceptível na seguinte 

afirmação do escritor-personagem de A Festa: “[...] Preciso entender direito o que me 

impede. [...] Hipótese dois: o ambiente rarefeito de liberdade me inibe, inibe todo 

mundo, e escrever virou uma bobagem sem importância.” (ANGELO, 2007, p. 146). 

Vê-se claramente que o personagem-escritor tem sua liberdade de escrever 

cerceada pela imposição de um ambiente que chama de rarefeito, cuja presença inibe 

a si e aos demais. “O fato de haver sistemas de rarefação não quer dizer que por baixo 

e para além dele reine um discurso ilimitado e sem intenção”, (FOUCAULT, 2014, p. 

49) ou seja, um discurso de espuma, um vazio. 

Não há menção de que essa rarefação e secção de liberdade sejam impostas 

pela ditadura. Contudo, o silêncio, o afastamento desse discurso é perceptível quando 

se leva em consideração o momento político pelo qual passava o país e o contexto no 

qual foi produzido a obra. O sentido se torna, assim, visível por quem profere um 

discurso e que está inserido em um contexto social. É o que, conforme aponta Orlandi 
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(2007), em análise do discurso como as condições de produção. Conforme Barthes 

(2003), o que é implícito é considerado por determinadas sociedades em um 

determinado momento como um crime, pois é o pensamento que escapa ao poder. 

Esse poder sobre o qual Barthes faz referência nada mais é do que aquele que vem 

silenciar, oprimir, acabar com o ato de expressão do pensamento.  

Desta forma, o sentido de algo é também determinado por esta condição de 

produção. Nota-se claramente que isso se reflete nos momentos de silêncio do 

escritor-personagem. Há no silêncio deste escritor uma crítica clara ao silenciamento 

ocasionado pela censura àqueles que ousassem usar a literatura com cunho crítico 

ou formador de imagens negativas da própria ditadura. Estas análises nos fazem 

chegar à conclusão de que o silenciamento imposto pela censura traz um silêncio que 

não significa ausência de informação, mas presença de interdição. Há um silêncio que 

constrói uma imagem de uma ditadura que perseguia, silenciava e, acima de tudo, 

provocava um medo que aterrorizava toda a classe artística da época. E, ao mesmo 

tempo, um silêncio que (des)constrói uma possível imagem de escritores indiferentes 

àquele regime e estabelece a construção de uma imagem de resistência. 

Vejamos outra passagem: “Anotações do escritor: um desperdício deixar 

passar este momento sem tentar captar o sentido dele, ao menos um esboço que 

mostre a alguém: era assim naquele tempo [...]” (ANGELO, 2007, p. 147). 

Qual seria o tempo mencionado acima? Não há no silêncio do personagem 

escritor uma marca de discurso vazio. O silenciamento aterrorizava os escritores e 

também o escritor em análise. O tempo ao qual se faz referência é aquele sob o qual 

foi escrito esse discurso. Na narrativa, o tempo é o da ditadura militar; no contexto 

político-social em que Ivan Ângelo escreveu A festa, também o é como mencionado 

anteriormente. O autor escritor e personagem ainda acrescenta em suas reflexões: 

“[...] era assim que as pessoas se destruíam, que as consciências aceitavam, que os 

homens se diluíam entre o medo e o dever, que os escritores procuravam esquecer 

ou não conseguiam escrever nada” (ANGELO, 2007, p. 147). 

Analisando o teor crítico desse fragmento, concluímos que o silêncio aqui já 

não tem sua presença tão marcada. Há um apontamento claro de que havia medo por 

parte de todos em relação a “algo”. Determinações diluíam as consciências dos 

homens e estes aceitavam essa castração discursiva. É nítido que a posição do 

escritor diante desse cenário é problemática, pois há uma acusação de que ele não 
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conseguia escrever. É interessante salientarmos que nas entrelinhas do silêncio no 

discurso do narrador encontrava-se o poder de silenciamento. A construção de uma 

imagem de resistência ao silenciamento se percebe na análise do que diz o silêncio 

do narrador quando ele afirma que as suas “histórias poderiam durar uma década para 

serem publicadas”. (ANGELO, p.147, 2007). No entanto, elas seriam e teriam seu 

papel desempenhado.  

Quando se discute todo esse poder da censura em silenciar a todos, sem 

distinção, pode-se refletir acerca das formas usadas pelo governo militar para ter esse 

silêncio efetivado. O próprio narrador aponta a morte como um dos argumentos 

usados pelos militares para terem êxito nesta tarefa. “[...] Tem gente que morre menos 

e gente que morre mais. Quem morre mais, desaparece, quem morre menos, fica 

como exemplo” (ANGELO, 2007, p.146).  

Muitas investigações feitas, nos últimos anos, por uma comissão posta em 

prática pelo  governo brasileiro denominada “Comissão da Verdade” (conferir site 

citado anteriormente), que tem uma grande participação social em investigações 

acerca de tudo que faz referência à ditadura militar, principalmente as mortes e 

torturas provocadas por ela, apontam que comandantes das forças armadas usavam, 

além das torturas, a morte como punição àqueles que descumprissem os atos 

inconstitucionais, ou seja, a lei imposta. Isso cabia também aos escritores, afinal, o 

medo da morte é maior do que a intenção de usar o texto literário como crítica política. 

O que os militares não sabiam é que existiam técnicas para dizer o proibido, o 

censurado, e que o silenciamento imposto por eles gerava um silêncio de resistência. 

Assim “na interdição de sentidos já estão os sentidos outros, naquilo que não foi dito 

está o trabalho do sentido que virá a ser.” (ORLANDI, 2007, p.131)  

(Anotações do escritor): um homem sozinho. Gravadores, vozes, 
slides, cinema discos, jornais, televisão. Ele contracena com os meios 
de comunicação. É ele quem constrói prédios, joga na bolsa, passa 
fome na rua, protesta contra isso-que-está-aí, apoia isso-que-está-aí, 
denuncia os amigos, detesta arte, governa, é um simples funcionário 
de cartório, ama escondido estrelas de cinema e televisão. [...] 
Obrigado a optar a todo instante, a partir dos dados dos meios de 
comunicação, mas as informações não são nada seguras, são até 
contraditórias. (ANGELO, 2007, p.152). 

 

Há neste fragmento perfil do homem que convive com todo o ambiente de 

castração discursiva, de pensamento e de formação de imagens. Entretanto, vamos 

nos deter no discurso crítico presente no silêncio da especificação do que seria o “isto-
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que-está-aí”, cujo discurso é contrário ao apontado pelo personagem-escritor. Esta 

contradição existia, porque as pessoas se sentiam perseguidas, tinham seus 

discursos castrados, suas vontades proibidas diante de um discurso que afirmava 

querer instaurar a moral e os bons costumes na sociedade brasileira. Percebemos, no 

entanto, que a classe artística percebeu essa contradição e logo criou outro discurso: 

o de resistência, manifestado nas significações de silêncio que tomava conta das 

produções da época e que estava presente no romance analisado. 

 É compreensível o questionamento da eficácia deste discurso de resistência 

advindo da literatura de ficção, por exemplo. Durante o regime militar, é sabido que 

houve a produção de romances de cunho autobiográfico5, cujas caraterísticas como 

gênero são as representações quase literais da realidade e, portanto, recheadas de 

discursos “verdadeiros”. Notamos nos fragmentos analisados do romance A festa que, 

por mais que o enredo seja até então considerado como o de uma realidade, ele 

aponta claramente um silêncio que traz um poderoso discurso de força e de 

resistência. Foucault (2014) contribui para o nosso pensamento quando afirma que o 

discurso verdadeiro não é mais o discurso precioso e desejável, visto que não é mais 

o único discurso ligado ao exercício do poder. Assim, o mesmo poder imposto pelo 

discurso de repressão militar é visto no poder do discurso de resistência observado 

nas mais variadas formas de significação do silêncio do narrador-personagem no 

romance de ficção de Angelo. 

O discurso não é apenas um ato de reprodução de algo, há também um papel 

fundamental apontado por Orlandi (2007) e que percebemos nas colocações: o de 

resistência e, principalmente, o de querer a transformação. O discurso de resistência 

fala por si só, pois por ser discurso, fica intrínseco que ele mesmo exerce seu próprio 

controle e procedimentos que funcionam e, neste caso, formando uma imagem de 

sujeitos que resistiam. 

O procedimento utilizado como resistência pelo escritor-personagem de A festa 

foi o silêncio, o afastamento do dizer explícito e, conforme nossas análises, uma forte 

carga crítica à censura advinda do regime militar posta em prática com a publicação 

                                                 
5 Entre os mais expressivos romances autobiográficos que contempla este período está “O que é isso, 
companheiro”, do jornalista e escritor Fernando Gabeira, publicado logo após seu retorno da Europa, onde vivia 
como exilado político. O livro foi lançado em 1979 e conta, entre outras histórias, o sequestro do embaixador 
norte-americano. Um retrato autêntico e vertiginoso da sociedade brasileira das décadas de 1960 e 1970.  
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do AI5. Angelo, fazendo o uso das posições discursivas do narrador, consegue passar 

ao leitor do romance uma imagem que é o resultado da crueldade e da imposição do 

silenciamento.  

Ao conduzir suas imposições e determinações pelo AI5, a censura imposta pela 

ditadura militar não conseguiu cercear totalmente o discurso de resistência. 

Percebemos, ao longo das análises, que o silêncio provocado pelo afastamento do 

sujeito conseguiu significar e ressignificar. Significar na medida em que deixava em 

suas entrelinhas a crítica feita à forma como o Brasil vinha sendo conduzido 

politicamente, em especial, a perseguição sofrida pela classe escritora da época. 

Conseguiu ressignificar no instante em que nos fez perceber que o fato de muitos 

terem sofrido com a censura e com a falta de liberdade de dizer o que queriam por 

intermédio da literatura não determinou um silêncio vazio, seco, de espuma. Não 

determinou o fim do uso do texto literário como manifestação crítica.  

As análises nos mostram que havia na época um forte controle daquilo que se 

poderia falar. Entretanto, não houve, em hipótese alguma, o controle do sujeito que 

falava em seu sentido integral e, portanto, do discurso de resistência, tendo em vista 

que ele foi tão bem materializado nas diversas imagens encontradas nas significações 

do silêncio presente na obra A festa.  

Assim, ao mesmo tempo em que o silenciamento cria para o leitor a imagem 

de um regime autoritário, cria também a imagem de um silêncio que fez significar, um 

silêncio de resistência. Desconstrói a imagem de escritores obedientes ao 

silenciamento na medida em que constrói a imagem de escritores que não se 

submeteram por completo a imposições da ditadura e que fizeram uso da literatura 

para fazer denúncia e crítica social, pois, assim como afirma Pageaux (2011), a 

imagem é a representação de uma realidade cultural por meio da qual o indivíduo ou 

o grupo que a elaborou revelam e traduzem o espaço social ao qual pertencem, e isso 

os narradores-escritores e personagens dos dois romances aqui analisados, A festa 

e Pessach, o fizeram. 

Em Cony e Angelo há a construção de uma imagem de um regime cruel, 

autoritário e castrador de discursos críticos. Em A festa, especificamente, a imagem 

de escritores apáticos e submissos foi substituída pela de escritores que resistiram, 

usando como instrumento de luta as significações dos silêncios nas vozes dos seus 

narradores. 
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4 O NARRADOR-ESCRITOR-PERSONAGEM, SUAS ANGÚSTIAS E A 
CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM DE REPRESSÃO 
 

Eu escrevo para quê? para contar histórias, 
aparecer, ganhar dinheiro, passar tempo, cumprir 
uma missão na terra? Nada disso. Eu escrevo 
para mexer um pouco com a cabeça das pessoas, 
escrevo contra o tirano e o opressor que está 
dentro das pessoas. E escrevo também contra 
uma certa maneira de escrever.  

Ivan Angelo  

Começamos esta análise citando um dos trechos da obra A festa cujo conteúdo 

evidencia, por intermédio de uma anotação feita pelo narrador, que se nomeia escritor, 

a sua angústia acerca do processo de criação literária da época.   

Escrever o que nesta terra de merda? Tudo que eu começo a escrever 
me parece um erro, como se estivesse fugindo do assunto. Que 
assunto? E quem disse que isso é responsabilidade minha? Por que 
não escrever um romance policial ou balé-revista infantil?  (ANGELO, 
2007, p.115) 
 

Tomamos este trecho não por julgarmos o personagem-escritor e narrador 

como representação do autor da obra, mas para evidenciar a preocupação dos 

escritores, que viveram naquele cenário político, em relação às temáticas de suas 

obras. É evidente que esta preocupação estava intimamente ligada à censura pela 

qual passava toda a classe artística daquela época. Um verdadeiro dilema enfrentado 

pelos escritores em busca de uma saída para que suas ideias fossem expostas por 

intermédio da literatura.  

É pertinente destacar que essa forma de escape buscada pelos escritores não 

se refere apenas às questões políticas, ou seja, preocupações de engajamento 

político-social de sua obra, mas também uma preocupação em relação à condição 

literária, às formas de narração, à busca de novas veredas, condições e técnicas de 

escrita. De acordo com Brandão (1994), alguns escritores se perguntavam se 

estavam, no seu texto literário, escrevendo aquilo que deveriam escrever, e na forma 

como deveriam fazer, ou se naquele momento estavam a exercer a autocensura. 

Assim, antes de responder a estas perguntas, os escritores sabiam que o menor 

deslize poderia acarretar proibição à publicação de suas obras. Esta não era a 

pretensão de nenhum escritor: ver sua criação nas mãos de um censor. Por isso, a 

resposta e, consequentemente, a atitude perante ela era muitas vezes pensada e 

repensada. 
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Em A festa, o narrador-escritor, cujo nome não é revelado ao leitor, afirma que 

“o livro é o resultado de um fracasso: é o que ele conseguiu fazer de um projeto 

pretensioso que traçou em linhas gerais há uns dez anos ou mais.” (ANGELO, 2007, 

p. 187). Desta forma, podemos notar a angústia do escritor acerca da composição de 

seu livro. Ele se mostra perturbado tanto pelo fato de não saber como estruturar os 

capítulos da obra, quanto em selecionar os temas das tramas que se sucedem ao 

redor de seus múltiplos personagens. O próprio narrador afirma que o livro “não é um 

livro sobre uma geração, mas sobre várias gerações que um dia se encontraram no 

1970 brasileiro. [...] com ele queria falar especificamente de pessoas, com suas 

histórias, envolvidas nos fatos e clima de 1970.” (ANGELO, 2007, p. 195). 

Percebemos que uma nuvem carregada de dúvidas paira sobre a cabeça do escritor 

e personagem. 

Esta mesma nuvem perturba o narrador de Pessach. Paulo Simões, conforme 

já mencionado, é narrador-personagem da obra, na sua posição de personagem-

escritor, também se vê nesse dilema existencial: “Agora não sei o que fazer, mas 

quando sentar em frente à máquina a coisa virá.” (CONY, 2007, p. 102). O narrador 

se vê em um grande dilema, pois não sabe sobre o que escrever e como escrever. As 

razões que o levam a esta preocupação e inquietação são inúmeras. No entanto, duas 

são mais evidentes: a censura às produções e a obrigatoriedade imposta pela função 

literária em produzir obras engajadas na resistência à ditadura. Na posição de um 

escritor que passou por toda essa onda devastadora, Ignácio de Loyola afirma: 

Ao nos sentarmos, estávamos de antemão possuídos por duas 
dúvidas grandes: estou fazendo o que devo, do modo como deve ser 
feito? O que estou fazendo vai chegar ao público? Assim escrever era 
a dor e sofrimento, mas também o exercício contínuo da indignação, 
a maneira de lutar, desabafar, resistir, informar ao futuro o que estava 
se passando em nossa época. (BRANDÃO, 1994, p.180) 

 

Paulo Simões, em Pessach, apresenta uma série de dúvidas em relação ao 

que produzir: “Meu objetivo não é criar consciências. Não escrevo para ajudar 

ninguém. [...] Você precisa preocupar-se com a problemática social, a existencial já 

passou de moda” (CONY, 2007, p. 104 e 114). Ainda refletindo acerca dessa falta de 

liberdade para escrever o que pensa, o narrador-personagem e escritor afirma que “a 

coisa mais inglória da vida é você ser livre e não ter nada o que fazer com a liberdade” 

(CONY, 2007, p. 223). Essa liberdade foi cassada pelo regime militar e em 1968 foi 

condensada com a publicação do AI5. A partir desse momento, os escritores perderam 
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sua liberdade de expor, em suas produções, aquilo que consideravam o papel da 

Literatura: o elemento humanizador. Referindo-se ao escritor da época o narrador de 

Pessach diz que ele 

[...] só pensa em si mesmo, há um mundo a sua volta e só se 
preocupa com probleminhas pessoais, angústias existenciais. 
Compreende que precisa de tudo isso para fazer seus livros, 
mas a vida é mais importante do que qualquer livro. (CONY, 
2007, p. 232) 

  

Observamos que o narrador-escritor tem a pretensão de construir uma obra 

cuja temática não seja fundamentada em pensamentos intimistas e de caráter 

reflexivo e existencial. Ele pretende, com sua obra, alavancar, expor, denunciar 

problemas coletivos e que o perturbam ao ponto de deixá-lo convencido de que esses 

problemas são sobrepostos aos pessoais, como, por exemplo, a censura pela qual 

passava os escritores e os horrores provocados pelo regime militar à sociedade.  

Estes fatores são preponderantes para que discutamos acerca do papel do 

sujeito escritor que estava imerso em um espaço em que as pessoas estavam 

sofrendo, diariamente, um processo de alienação. Diante disso, os escritores se viam 

no dever de usar a ferramenta, que era o romance, como arma de combate a esse 

processo de alienação imposto pelo regime militar na medida em que estavam 

construindo no leitor a imagem de uma ditadura perseguidora e cruel e que dialogava 

com a que o povo enxergava em seus espaços sociais da realidade.  

Este esforço pode ser identificado nas vozes dos dois narradores-escritores 

dos romances aqui analisados. Ambos se mostram com uma vontade imensurável de, 

por meio de sua obra, captar a essência dos problemas pelos quais estava passando 

a sociedade da época e, de uma forma alegórica ou não, expor essa realidade para 

os leitores. É obvio que estes problemas são de caráter político-social e de cunho 

estético-literário. 

Brandão (1994) afirma que os escritores diziam que estavam diariamente 

sujeitos à censura que os impedia de transgredir o fantástico e permear o real.  

Transgredir a característica da literatura como função apenas de entretenimento e 

usá-la como ferramenta de crítica política e social com suas raízes fincadas nos 

contextos sociais da época. Neste momento, ele ainda nos oferece um novo termo: 

autocensura. É simples entender o real significado desta palavra, se voltarmos para a 

discussão anterior cujo conteúdo era a angústia passada pelos dois narradores-
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escritores, o de Pessach e de A festa.  

Em ambos os romances, os personagens escritores mostram-se usuários 

eficazes desta autocensura. Ambos expõem um pensamento que configura suas 

produções como o resultado de algo que sofreu previamente um processo de 

refinamento, que pode ser o resultado dessa autoanálise. Por isso perdurava um 

desejo sincero de retratar os fatos, antes que se perdessem. “Evitar que escoassem 

para o esgoto da história, fornecendo um álibi ao sistema duro e desumano que 

imperava sobre o Brasil e sobre a classe artística.” (BRANDÃO, 1994, p. 41). 

Tanto em Ivan Ângelo, quanto em Cony, há uma tensão forte que circunda o 

processo de criação literária. Verificamos que nos dois romances analisados os 

narradores-escritores têm o desejo de expor a imagem de crueldade e de 

perseguidora que tinha a ditadura militar. Porém, verifica-se, de forma mais evidente, 

o desespero dos narradores em relação a um bloqueio pelo qual eles passam nesses 

processos de escrita, principalmente no narrador de A festa. Os dois mostram-se 

perturbados com algo que interfere nesse processo de produção. Em certo momento, 

o narrador de Pessach afirma que sua luta talvez seja um pouco diferente da dos 

guerrilheiros e que ele não se sentia obrigado a pegar em armas. E afirma 

categoricamente: “Sou contra a ditadura. Isso é elementar”. (CONY, 2007, p. 281). 

Esse é um trecho da obra que aponta claramente uma resistência ao regime de forma 

desvelada. 

Poderemos inferir com essa passagem que, mesmo diante de toda proibição, 

ele não se deixava abalar e iria continuar a lutar contra aquela realidade, não com 

armas, mas com livros, com a literatura. Esse mesmo desejo aparece em A festa 

quando afirma o narrador-escritor: 

Um desperdício deixar passar este momento sem tentar captar o 
sentido dele, ao menos um esboço que mostre a alguém: era assim, 
naquele tempo. Era assim que as pessoas destruíam, que as 
consciências aceitavam, que os homens se diluíam entre o medo e o 
dever, que os escritores procuravam esquecer ou não conseguiam 
escrever nada. (ANGELO, 2007, p. 147) 

 

E ainda completa: “Sim, eu creio que é isso e que eu estou certo. Algumas das 

minhas histórias podem esperar uma década para serem escritas.” (ANGELO, 2007, 

p.147) 
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Pageaux confirma estas mudanças no imaginário de alguém que escreve, ou 

de alguém que leu determinada obra afirmando que  

toda criação nos informa, nos torna devir, nos modifica. Ela permite 
que nos apropriemos do mundo, de maneira simbólica, 
evidentemente. A criação, tanto para o leitor, quanto para o autor, é 
uma lição de vida, um crescimento do ser.” (2011, p. 123-124). 
 

 E isso era pretendido pelos escritores narradores dos dois romances em 

questão. Assim, cria-se a verdadeira imagem de resistentes por parte dos escritores-

personagens, ou seja, há a desconstrução/substituição de uma imagem na medida 

em que há a configuração de outra imagem de quem não baixou a cabeça diante do 

silenciamento imposto. 

Pessach, conforme já mencionamos antes, tem uma estreita relação com os 

costumes do povo judeu. Segundo o narrador-escritor Paulo Simões, escrever 

naquela época era como se fosse um relatório de um comandante de um campo de 

concentração, contando as tentativas para eliminar um dos prisioneiros. Com este 

pensamento, o narrador se compara a um judeu cuja função é relatar os horrores 

ocasionados pelo nazismo. Ele adjetiva o judeu de refratário, cuja conotação é muito 

significativa e se liga à função do narrador como escritor. Refratário é algo indiferente. 

Isso denuncia a posição de Paulo Simões como sujeito em relação aos problemas do 

meio social no qual estava inserido.  

Nesse caso, o judeu deveria não ser refratário e passar a ser o responsável por 

refletir/divulgar/ disseminar os horrores dos campos de concentração nazistas. Isso é 

comparado à função do escritor daquele momento, que, de certa forma, pretendia 

transmitir os horrores impostos pela ditadura aos leitores e, com isso, 

(des)construir/substituir imagens acerca do regime e deles como atores e 

modificadores sociais. Percebemos isso quando ele afirma que o nazismo é um 

símbolo e o judeu refratário representa a imagem daquilo que nenhuma opressão 

consegue destruir no homem, uma imagem de quem luta, acredita, de quem resiste 

aos horrores e que é movido pela esperança de mudança.  

Segundo o narrador-escritor de A festa, ele precisa entender direito o que é que 

o impede de escrever. Para ele existem cinco hipóteses que podem estar sufocando 

a sua criatividade e, consequentemente, a sua produção literária.  

Hipótese um: medo de críticas e eu disfarço com escrúpulos de 
escrever um livro inútil. Hipótese dois: o ambiente rarefeito de 
liberdade nos inibe todo mundo, e escrever virou uma bobagem sem 
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importância. Hipótese três: estou entre deus e o diabo na terra do sol, 
entre escrever para exercer minha liberdade individual e escrever para 
exprimir minha parte da angustia coletiva; imagino histórias que tenho 
vergonha de escrever porque são circunstanciais. Hipótese quatro: 
sou consciente de estar vivendo num momento de obscurantismo da 
Literatura, um daqueles períodos estéreis de que a História não 
guarda nada e sei que é inútil escrever qualquer coisa, participante ou 
não, que tudo sairá uma bosta e se perderá na noite da História e é 
melhor não desperdiçar meu tempo. Hipótese cinco: tem muita porra 
estéril derramada por aí e eu não quero ser mais um punheteiro. 
(ANGELO, 2007, p.135) 
 

A literatura, com o romance, foi e é uma das formas que os escritores fazem 

uso para denunciar aspectos sociais da realidade. É óbvio que o caráter de 

engajamento político-social não é o único foco do romance, tampouco exclusivo da 

literatura. A função daquele e desta transcende esses objetivos. Entretanto, não 

poderemos descartar que, durante os anos em que perdurou no Brasil o regime militar, 

muitos foram os escritores que se engajaram politicamente em causas sociais e 

fizeram uso do romance para tal função. Mas  

sobre o que escrever? A pergunta há de parecer absurda para quem 
não viveu sob uma ditadura, sob um sistema de governo fechado, cruel 
e corrupto. Um escritor escreve sobre o que quiser, ponto. Mas nem 
sempre é assim.” (ANGELO, 1994, p. 69) 

 

Com o regime cruel pelo qual passaram os escritores pós 1968 com a 

publicação do AI5, muitas foram as vozes que preferiam dizer sobre o que os 

escritores não deveriam escrever. Os militares optaram por isso, gritaram esse 

pensamento. No entanto, alguns livros precisavam ser escritos e tiveram de escrevê-

los. Portanto, surge, neste momento, uma armadilha: ao transgredir a regra imposta, 

“alguns escritores escreveram o que o regime determinava que não deveriam 

escrever; mas passaram ao outro regime, o dos que determinavam o que os escritores 

deveriam escrever.” (ANGELO,1994, p.70) 

Como se sentia o escritor que viveu aqueles anos de perseguição ao 

descumprir a regra imposta pela ditadura, publicando uma obra, mesmo que às 

escuras, que trouxesse à tona os problemas político-sociais da época? Segundo 

Angelo (1994), os escritores, inclusive ele, que passaram por esse período e situação,  

sentiam-se com uma espécie de alegria bêbada, um prazer de 
escrever como só experimentara na juventude dos seus vinte anos. 
Quando se escreve um livro assim, o para quê é tão evidente que se 
trabalha sem nenhuma angústia, impulsionado pelo prazer de terminar 
o objeto, a coisa útil de que tanta gente está precisando. (p. 71) 



63 

 

 

 

Podemos inferir que esses escritores pensavam: existe opressão política e 

injustiça social, e isso é um bom tema para minha obra. Angelo (1994) afirma que era 

com esse pensamento que produziu seu livro A festa. É fácil entendermos o que foi 

dito se considerarmos que neste período da nossa literatura, “os livros eram um dos 

poucos espaços onde alguma coisa poderia ser dita”. (ANGELO, 1994, p.71). 

Por conseguinte, os autores que participaram do primeiro momento da ditadura 

no Brasil compreenderam que o momento não deveria ser usado para tirar a camisa 

e exibir as feridas impressas pelo regime militar. O que eles fizeram foi buscar uma 

estética não oprimida, para falar da opressão. Por isso verificamos a preocupação do 

narrador Paulo Simões em expor sua opinião a respeito do regime militar. Todo este 

espelhamento crítico acerca da ditadura é visto em Pessach de forma escancarada. 

No entanto, este desvelamento não é observado nas vozes do narrador-escritor de A 

festa. Perguntamo-nos o porquê dessa divergência e vimos que o AI5 tem uma grande 

responsabilidade nisso, mas não só. 

 

 4.1 As imagens da ditadura sob(re) os olhos dos narradores-escritores 

 

Já analisamos a postura dos narradores-escritores no que concerne às formas 

de como se enxergavam em meio a toda repressão imposta pelo regime militar. Agora 

nos deteremos numa análise comparativa da forma como os dois narradores viam o 

momento político-social pelo qual passava o Brasil pré e pós 1968 e que imagens são 

(des)construídas/substituídas a partir dos discursos críticos feitos por eles à ditadura 

militar. 

Ressaltamos que as duas obras aqui estudadas presenciaram e registraram 

momentos diferentes desse regime. Sabemos que as repressões às manifestações 

artísticas têm dois momentos, um antes e outro depois do AI5 e que isso foi bastante 

relevante para que influências pudessem levar a construção de imagens diferentes, 

tanto da ditadura, quanto dos escritores-personagens. 

Espera-se, portanto, que devido à perseguição e à repressão sofrida pelos 

romancistas, os narradores-escritores tenham discursos situados de formas 

diferentes. Vale lembrar que A festa tem uma estrutura muito particular e difere muito 

da estrutura narrativa de Pessach. Ivan Angelo traz em seu romance múltiplos 

narradores. Isto se deve ao fato do romance ser composto de vários contos, 
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depoimentos e notícias, por isso a presença de várias vozes narrativas. No entanto, 

esta pesquisa, conforme já mencionado, fizemos um recorte de A festa para ser 

analisado: as “notas do escritor”. Vejamos a justificativa do narrador em aparecer 

discursivamente nestas notas: 

Incluir antes em Antes da Festa “anotações do escritor” (inclusive 
esta). São protestos, frases, ideias para contos, preocupações 
literárias, continhos relâmpagos, inquietações. Assim, o escritor seria, 
junto com Samuel, personagem principal da história que está 
escrevendo. Personagem involuntário, porque é “outro autor” – ele 
mesmo, ou homem que ele vira a ser, convivendo artificialmente no 
tempo e no espaço com o homem que ele tinha sido – é ‘outro autor’ 
quem junta os pedaços desconexos de suas anotações. (ANGELO, 
2007, p. 128) 

 

Observamos com o trecho acima aponta para o surgimento e nomeação de um 

narrador denominado escritor. Ele afirma que convive no mesmo tempo e espaço em 

que acontece a narrativa e no qual está também presente o personagem principal do 

romance, que não é ele. Em Pessach, Cony opta por um narrador-personagem, cuja 

profissão dentro do romance também é a de escritor: Paulo Simões. Teremos, por 

conseguinte, em A festa e em Pessach dois narradores-escritores e personagens. 

Optamos em citar novamente essas informações por as considerarmos relevante para 

a análise que se segue. 

Enxergamos, em nossas análises, uma grande divergência em relação à 

postura crítica por parte dos narradores-escritores acerca da forma como se 

comportava a ditadura militar no cenário político brasileiro. Foi percebido um 

(des)mascaramento da imagem da ditadura nas duas obras. Paulo Simões, nosso 

personagem-narrador-escritor de Pessach, não hesita em criticar, de forma bastante 

clara, o regime pelo qual estava passando o povo brasileiro e construir a imagem de 

uma ditadura bárbara e cruel com aquele que a criticasse. Isso é encontrado nas 

variadas descrições feitas pelo narrador de torturas sofridas pelos personagens.  

Já em A festa, o narrador não se mostra preocupado com esse cenário de 

barbárie disseminado pela ditadura em relação ao povo, a sociedade; na verdade, a 

sua maior preocupação é em relação à perseguição que ele sentia e sofria como 

escritor. Encontramos essa preocupação também em Pessach, no entanto, o discurso 

de crítica ao regime militar é muito mais evidente na voz do narrador Paulo Simões do 

que na voz do narrador-escritor de A festa. Portanto, percebe-se uma espécie 

diferente de foco de perseguição da ditadura. Antes do AI5, no romance de Cony, o 
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de crueldade da ditadura para com o povo, depois, já na obra de Ângelo, o de 

barbaridade manifestada na perseguição aos escritores e, consequentemente, ao 

fazer literário. 

É evidente que o AI5 contribuiu muito para essa divergência entre os discursos 

críticos dos narradores-escritores. No primeiro momento da ditadura, que foi em 1964, 

os escritores, habituados com esse discurso político-social desde a Era Vargas, 

apenas mantiveram o que vinham fazendo. Isto não foi diferente com Heitor Cony em 

Pessach. “A censura liberou, sem cortes, um filme da Tchecoslováquia.” (CONY, 2007, 

p.147), afirma o narrador se referindo ao mínimo de liberdade que ainda era creditado 

no fazer literário do início do regime militar. 

Verificamos que o narrador não hesita em apresentar a sua visão acerca de 

tudo e de todos. Não há uma preocupação em mascarar o discurso crítico. Há, na 

verdade, uma liberdade percebida no tom de sinceridade de Paulo. O narrador aponta 

a insatisfação da população para com a ditadura. “O rádio noticia que um grupo de 

jovens em uma caminhonete jogou uma pedra na janela da embaixada dos EUA e 

estão sendo procurados pela polícia que julgou o caso algo apenas imprudente.” 

(CONY, 2007, p. 174). Neste trecho, percebemos que o narrador-escritor nos aponta 

os movimentos de revolta organizados por grupos comunistas. Na verdade, o próprio 

Paulo Simões será membro de um desses grupos no decorrer do romance. No 

entanto, não nos deteremos a esses fatos, pois não é objetivo desta pesquisa analisar 

o enredo. Em seguida, a insatisfação do narrador-escritor é ainda mais evidente:  

É preciso um detonador, uma força, uma situação preexistente que 
faça explodir o ódio que todos sentimos pela ditadura. Detonada essa 
força, o ódio ativado, obtém-se a unidade de combate, a 
simultaneidade. (CONY, 2007, p. 224) 
 

Notamos, por conseguinte, a liberdade que ele sente em criticar o regime militar 

e em expor seu pensamento. Todavia, a pretensão do herói do romance não é apenas 

expor sua visão, mas expor as barbáries sofridas por aqueles que, de forma direta ou 

indireta, se apresentavam contra a ditadura. “Tropas federais haviam invadido o 

campo e matado todos” (CONY, 2007, p. 296). O regime militar é apresentado em 

Pessach como a imagem de um tirano. Isso justifica a metáfora feita por Paulo Simões 

entre ele e um judeu. Na verdade, o próprio Paulo alega que é judeu de origem. Ele 

compara a imagem de crueldade da ditadura militar com a do regime nazista na 

perseguição aos judeus.  
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Outra passagem nos é apresentada e nos mostra como o narrador se via 

naquele momento:  

O jornal de província falava do massacre de Capão Seco. ‘Exército 
desbarata movimento armado no sul’. Fala em mortos, mas não se 
refere ao massacre geral. Em outras páginas, falam que em muitos 
outros lugares foram feitas prisões. (CONY, 2007, p. 303).  

 

Constatamos uma ausência de limites territoriais às perseguições da ditadura 

militar o que fazia com que as lutas contra ela fossem sendo dizimadas aos poucos. 

Observamos também que essas perseguições não são apresentadas no romance 

apenas na vida social dos escritores. Muitos outros membros da classe artística 

também sofreram essas retaliações, conforme poderemos observar na passagem 

seguinte do romance: “O governo comunica que desbaratara vasta rede de 

conspiração, prendera muita gente e aproveita a oportunidade para prender 

deputados, jornalistas e políticos que nada tinha a ver com a coisa.” (CONY, 2007, p. 

311). Por isso “surgiu neste tempo uma literatura que, sendo feita com arte, tinha, no 

entanto, uma influência forte do jornalismo do documentário, do depoimento, com os 

acontecimentos cotidianos se refletindo sobre a produção.” (BRANDÃO, 1994, p. 178) 

Quando o narrador finaliza seu discurso nas linhas finais do romance, ele opta 

por fazer uma reflexão de tudo aquilo que presenciou e ouviu dos companheiros de 

batalha.  

Dou alguns passos em direção à outra margem. Estou deixando a terra 
e penetrando num estranho espaço, sem raízes. Faço uma volta em 
torno de mim mesmo, contemplo o que ficou pra trás, mundo de chão 
e céu. Estou no vértice do enorme triângulo irregular, do outro lado, 
está o nada, que é pior do que a morte. Sinto uma alegria selvagem 
quando abandono a travessia e retorno à margem. A aurora, agora 
atrás de mim, esquenta com a vertigem e o clamor de sua luz vermelha 
um novo corpo que surge, afinal obstinado, lúcido. Desenterro a 
metralhadora – e volto (CONY, 2007, p. 331-332) 

 

Apesar de todo o mar de sangue visto por ele, das séries de agressões físicas 

sofridas por aqueles com quem conviveu durante dias e toda a luta armada que teve 

como soldado, ele resolve voltar. Uma luta que ele renegara por acreditar que não era 

seu papel o de lutar com fuzil ou qualquer forma de luta direta, por acreditar que sua 

arma era ficar em casa escrevendo sobre qualquer outro assunto que não fossem os 

problemas sociais e ficar indiferente a tudo, o narrador resolve voltar e lutar. Podemos 

inferir que: ele voltaria e lutaria com uma metralhadora ou voltaria e desempenharia 

seu papel como escritor e usaria a literatura e o romance como arma contra esse 
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regime considerado por ele como cruel, bárbaro e desumano.  

Sobre esse desejo de luta por meio da literatura, encerraremos a análise de 

Pessach com uma reflexão de Ignácio de Loyola Brandão, que afirma que o seu 

romance Zero, publicado nos anos de 1970, e que também foi uma espécie de 

denúncia e crítica à realidade político-social brasileira, “foi a forma de praticar o 

terrorismo, jogar uma bomba no poder que nos sufocava, de brigar.” (BRANDÃO, 

1994, p. 180). Essa “Briga” apontada por Brandão diz respeito às enfrentadas por 

muitos escritores da época e representadas pela postura de Paulo Simões como 

narrador-escritor de Pessach.  

Em A festa, há poucas ocorrências que apontam uma crítica direta ao regime 

militar. O motivo pelo qual isto ocorreu está intimamente ligado aos decretos de leis 

publicados após 1968 e que eram sobretudo direcionados à classe artística. O 

conteúdo desses decretos, em especial o AI5, era uma proibição total a qualquer obra 

que evidenciasse uma crítica ao regime que assolava e perseguia a sociedade. Os 

próprios decretos buscavam desconstruir/substituir a imagem de crueldade que tinha 

a ditadura proibindo que novas imagens fossem elaboradas em outros textos.  

  O narrador-escritor de A festa preocupa-se com o que escrever, como, por quê 

e para quê. Eram perguntas que atordoavam o narrador-escritor mais do que os 

problemas enfrentados pela população.  

Um homem sozinho. Gravadores, vozes, slides, cinema, discos, 
jornais, televisão. Ele contracena com os meios de comunicação. É 
ele quem constrói prédios, joga bolsa, passa fome na rua, protesta 
contra isso-que-está-aí, apoia isso-que-está-aí, denuncia os amigos, 
faz arte, detesta arte, governa [...] Obrigado a optar a todo instante, a 
partir dos dados dos meios de comunicação, mas as informações não 
são nada seguras, são até contraditórias? (ANGELO, 2007, p. 118) 

 

Por conseguinte, há, mais uma vez, a presença da angústia de um “homem”, 

que podemos afirmar ser o escritor-personagem, em relação à sua função como 

sujeito. Não obstante, há de forma muito sutil uma menção à função desse homem 

em protestar contra a ditadura. Quando afirma “contra isso que está aí”, ele aponta o 

desafeto que tem em relação ao regime militar. Porém, não desenvolve os argumentos 

que geram tal desagrado seja por não ver necessidade, seja por se sentir acuado pelo 

regime. Tendo este último motivo maior peso circunstancial. “Isso que está aí” pode 

gerar várias outras interpretações, configurando-se, portanto, numa crítica alegórica, 

estratégia comum e muito utilizada na época. 
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O narrador aponta informações contraditórias divulgadas pelos veículos de 

informação. Por que contraditórias? Por estarem estreitamente relacionadas ao fato 

de que os veículos de informação eram para ter um caráter de imparcialidade e de 

liberdade de expressão; mas isso não era permitido pela ditadura, que investigava, 

proibia e manipulava toda informação divulgada pelos meios de comunicação e, 

consequentemente, todas as produções literárias que almejavam serem publicadas: 

“não teria a menor chance, enquanto estivesse bloqueado por essas determinações.” 

(ANGELO, 2007, p. 172) 

Já no final do romance, o narrador-escritor deixa para nossa apreciação mais 

uma pequena passagem na qual aponta sua insatisfação com o regime militar e vai 

ao encontro da luta que a cada dia ganhava força contra a ditadura: “Por que Müller 

não voltou ao Brasil com a Coluna, guerreando, [...] oh que saudades que eu tenho 

deste tempo!” (ANGELO, 2007, p. 174). O narrador sente saudades do tempo em que 

a única perseguição que sofria era a da figura do tempo que rodeava e atordoava a 

construção de suas produções. Sente saudades do tempo de liberdade criativa. 

Portanto, podemos afirmar que durante os quatro primeiros anos de ditadura 

no Brasil, a classe artística, mesmo que cautelosa, ainda conseguia imprimir em suas 

obras algum discurso crítico e conciso a respeito daquele regime político. Contudo, 

após 1968, esta liberdade foi cassada pelos inúmeros decretos e perseguições feitos 

pelos censores, cujas funções eram exclusivamente analisar obras para censurá-las, 

caso elas ferissem a moral e os costumes. 

Coibido ou não pela ditadura, o narrador não imprime no discurso esse teor 

crítico à moral e aos maus costumes. Há no romance de Angelo, conforme já 

apontado, um desespero por parte do narrador-escritor em buscar veredas que 

permitam o fluir do seu fazer literário; postura essa que não encontramos no narrador 

de Pessach. Há, na verdade, no romance de Cony, um discurso com alto grau de 

criticidade política à ditadura e a todos que a aceitavam e eram acomodados com ela. 

Contudo, mesmo diante da divergência de foco crítico dos narradores, há a construção 

de uma imagem de uma ditadura bárbara, desumana, cruel e detentora de um poder 

de repressão imensurável que não hesitava em usar qualquer forma de combate a 

críticas que lhe eram feitas. 
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4.2 A imagem de um caos no caos das estruturas  

 

É comum verificarmos, no meio acadêmico, diferentes visões e posições 

epistemológicas no que se refere a análises de textos literários. Elas estão ligadas ao 

objetivo que se pretende alcançar com a análise realizada, assim, ela pode privilegiar 

a relação do texto com seu meio social ou a análise estrutural das obras. 

Consideramos, para a construção deste subcapítulo, que os dois tipos de análises 

mencionados são complementares e relevantes. A estrutura de Pessach, assim como 

a de A festa traz informações que formam/substituem imagens no leitor que estão 

diretamente ligadas as duas esferas: a do enredo e a do momento de produção das 

obras. 

  Para fundamentar nossa análise acerca das imagens advindas das estruturas 

da obra, nos fundamentaremos, principalmente, nos estudos de Candido (2006) e 

Medviédev (2012) que defendem a ideia de que a estrutura de uma obra também age 

na construção de imagens, pois tem efeito de sentido.  

 E seguimos também os estudos de Pageaux (2011) acerca da imagologia, 

teoria base desta dissertação, cujas reflexões afirmam que a estrutura de uma obra 

também tem grande relação com o momento de produção de um texto literário. 

Pageaux (2011) afirma que  

a imagologia leva o pesquisador a se questionar sobre a estrutura até 
certo ponto programada de texto literário estudado. Essa noção, 
escandalosa para os arautos da liberdade de inspiração, explica-se 
pelo fato de que, num certo momento histórico, numa sociedade 
determinada e num quadro cultural estabelecido, não se pode dizer 
tudo e qualquer coisa sobre o Outro. Essa noção também se explica 
pelo fato de que, no caso de sociedades dominadas, controladas 
(caso da colonização ou diferentes formas de submissão, de sujeição), 
estamos diante de um imaginário que denominei ‘sob controle’. (2011, 
p. 110. Grifo nosso) 

  
Ainda segundo Pageaux (2001), essa dominação advém de ideologias cujas 

pretensões são a dominação dos sujeitos. É visível que essa tentativa de dominação 

é refletida no afastamento do discurso crítico do narrador de A Festa, por exemplo.  

As ideias de Candido (2006) estão em sincronia com as de Pageaux (2011) e 

nos apontam que essa relação entre estrutura e contexto social 

vem sendo percebida ou intuída por vários estudiosos 
contemporâneos, que, ao se interessarem pelos fatores sociais e 
psíquicos, procuram vê-los como agentes da estrutura, não como 
enquadramento nem como matérias registrada pelo trabalho do 
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criador. A análise crítica, de fato, pretende ir mais fundo, sendo 
basicamente a procura de elementos responsáveis pelo aspecto e 
significado da obra, unificados para formar um todo indissolúvel. 
(CANDIDO, 2006, p. 4) 

 
Esses elementos responsáveis pelo aspecto e significado das obras literárias 

que são impressões em suas estruturas, são, conforme aponta o crítico brasileiro, 

muitas vezes deixados de lado, ou pouco aprofundados pelos pesquisadores 

contemporâneos. O que acaba sendo um erro, tendo em vista que não cabe somente 

ao enredo ser utilizado como mecanismo de crítica social por meio do texto literário. 

Se considerarmos apenas o enredo como ferramenta de utilização, por parte do 

escritor, para imprimir sua visão de mundo, estaríamos desconsiderando o amor à 

forma que definiu o parnasianismo e, sendo mais específicos ao que se pretende 

neste subcapítulo, estaríamos desconsiderando todas as estratégias de cunho 

estrutural que foram utilizadas pela classe artística brasileira, entre elas os escritores, 

para que suas obras fossem publicadas e não cassadas pelos censores do regime 

militar. 

Primeiramente, é preciso saber que uma obra literária não tem a pretensão de 

ser um reflexo fidedigno de uma realidade social, porém, em muitos casos, ela pode 

refletir um pensamento crítico acerca de algo que circunda o meio no qual foi 

produzida, sendo, portanto, uma ferramenta de construção/substituição de imagens 

literárias; pois, segundo Pageaux (2011), o texto e suas influências externas ou 

internas são responsáveis pela construção da imagem de algo presente nele e pela 

sua recepção.  

Medviédev (2012) nos aponta que a realidade de um romance, seu contato com 

o real, sua participação na vida social, não se reduz unicamente ao reflexo da 

realidade em seu conteúdo, ela também pode ser impressa na estrutura da obra. Ela 

participa da vida social e é eficiente justamente como romance e ocupa na realidade 

social um lugar importante, às vezes equivalente aos dos fenômenos sociais refletidos 

em seu conteúdo. Percebemos, assim, que o romance, deixando de lado a discussão 

da verossimilhança do que nele é narrado, em sua natureza de romance, tem um 

papel de construtor de imagens literárias.  

Essa construção pode advir tanto do conteúdo do seu enredo, quanto de sua 

forma estrutural, pois “qualquer fator externo, que exerça uma ação sobre a literatura, 

produz nela um efeito puramente literário, e esse efeito torna-se um fator interno 
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determinante para o desenvolvimento posterior dela”. (MEDVIÉDEV, 2012, p. 74). 

Quando, durante o regime militar brasileiro, nos referimos a fatores externos à obra, 

estamos fazendo referência, principalmente, à coerção de liberdade sofrida pela 

classe artística da época provocada, conforme já mencionamos, pelos decretos de lei.  

Tratando-se das obras produzidas durante o regime militar brasileiro que 

antecederam e sucederam o AI5, não poderemos deixar de afirmar que a forma, ou 

seja, a estética, a estrutura, não têm nenhuma ligação com o momento político pelo 

qual passava a classe artística brasileira e, portanto, os escritores. A coerção advinda 

principalmente com a publicação do AI5 e a liberdade, em certa parte, que tinha a 

classe escritora da época anterior ao referido ato, ficam evidentes nas duas obras. 

Não caberia aqui analisá-las apenas como uma manifestação crítica que usa o enredo 

para criticar aspectos sociais e deixar à margem questões sociais também reveladas 

em suas estruturas, ou seja, em suas formas composicionais, uma vez que, conforme 

nos aponta Medviédev (2012), o horizonte ideológico que circunda uma obra, além de 

refletir-se no seu conteúdo, ainda a influencia de maneira geral, desde o enredo até a 

estrutura. 

Há no narrador de Pessach uma despreocupação com o elemento a ser 

criticado. Paulo Simões não hesita, em nenhum momento, em criticar a ditadura, 

conforme já dissemos, e essa liberdade de escrita também é refletida na estrutura da 

obra. Já em A festa, essa relação da estrutura com aspectos do contexto de produção 

pode ser encontrada na utilização de uma estratégia narrativa refletida na 

desorganização estrutural da obra e na forma como se apresenta o narrador do 

enredo. Dessa maneira, não poderemos separar as análises do conteúdo dos 

romances, nas posições críticas dos narradores, das análises estruturais das obras, 

pois  

a literatura, em seu “conteúdo”, reflete e refrata as reflexões e as 
refrações de outras esferas ideológicas (ética, cognitiva, doutrinas 
políticas, religião, e assim por diante), ou seja, a literatura reflete, em 
seu conteúdo, a totalidade desse horizonte ideológico, do qual ela é 
uma parte (MEDVIÉDEV, 2012, p. 60) 

 
A partir desta colocação de Medviédev acerca da literatura como reflexão e 

refração, é importante deixarmos claro que não cabe aqui discutir conceitos de 

ideologias, mas sim analisar se as estruturas das duas obras em questão trazem em 

sua formação algum elemento imagético do meio no qual elas foram produzidas.  

O texto é visto, segundo Pageaux (2011), como o resultado de um conjunto de 
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escolhas possíveis para dizer o Outro. Podemos afirmar, por conseguinte, conforme o 

teórico, que o texto também pode ser utilizado, em sua esfera estrutural e constitutiva, 

como mecanismo de construção de imagens na medida que também pode refletir a 

imagem de outrem.  

 
4.3 A escolha dos narradores e a construção de imagens 

 
Pois contar algo significa ter algo especial a dizer,  

e justamente isso é impedido pelo mundo  
administrado, pela estandardização  

e pela mesmice.   
Theodor Adorno 

 
O romance moderno, em um mundo individualista e industrializado, possui um 

narrador não mais comparado àquele que contava as histórias de contos de fadas. O 

romance e o narrador ganham, com o realismo, um papel e uma função social, pois 

“a forma do romance exige a narração, entretanto, já não é mais possível narrar” 

(ADORNO, 2003, p. 55), narrar em seu sentido primário de apenas contar uma história 

como se presenciava nos contos infantis.  

É importante observarmos que, assim como o conteúdo de um enredo pode 

trazer uma reflexão crítico-social, o narrador também começa, na contemporaneidade, 

a ter esse papel de sujeito crítico, ativo e modificador de uma realidade social. O que 

nos faz questionar se essa modificação comportamental por parte do narrador partiu 

da estética dos escritores ou de uma exigência do leitor que vê no narrador a imagem 

de um sujeito modificador de visões e do espaço de produção. Independentemente 

da resposta a esses questionamentos por parte dos leitores é inegável que, no mundo 

contemporâneo, o narrador assuma um papel além de contador de histórias e passe, 

com seu discurso e formas de narração, a construir/substituir no leitor diversas 

imagens a partir do que é narrado.  

Conforme já foi discutido, é importante que possamos ter um olhar comparativo 

em relação às estruturas que compuseram as duas obras analisadas nesta 

dissertação. Iniciaremos essa parte da análise nos centrando nas figuras dos 

narradores de ambas as obras, pois assumem a responsabilidade do conteúdo do 

discurso que proferem e essa escolha é responsável por criar no leitor imagens 

literárias do ser que narra assim como daquilo que se narra.  
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Esse poder de construção de imagens, que funciona em consonância com 

aquilo que o texto permite ao leitor elaborar em termos de imagem, parte das ações e 

escolhas dos narradores e é defendido por Adorno (2003) em seus estudos acerca do 

narrador contemporâneo, quando o mesmo nos lembra que este é uma figura 

mediadora por excelência que, por meio do encurtamento da distância estética, é 

capaz de retirar o leitor de um estado meramente contemplativo perante uma narrativa 

e uma realidade poderosa e colocá-lo em outro patamar reflexivo de construções 

interpretativas e , por conseguinte, de imagens. 

Cabe-nos lembrar que as duas obras têm seus momentos de produção e 

narração em um contexto social de plena coerção de liberdade de alguns discursos 

críticos: Pessach em um momento mais brando e A festa em um de maior fervor de 

repressão provocado pelos decretos de lei do então regime político brasileiro. 

Os tipos de narradores tradicionais da escrita literária são basicamente dois: o 

narrador em 3ª pessoa, aquele que não participa como personagem do conteúdo que 

é narrado, porém consegue fazer um mapeamento físico dos espaços e dos 

personagens que estão envolvidos no enredo, além de ser onisciente na medida em 

que consegue também descrever o que se passa no pensamento dos personagens. 

E o narrador personagem, que recebe tal nomenclatura, pois, além de tudo isso, narra 

e participa como personagem da trama desenrolada e narrada por ele.  

Os narradores de Pessach e de A festa assumem a característica dos 

narradores contemporâneos, pois tentam fugir da narrativa tradicional que mantém a 

linearidade narrativa do enredo, narradores predominantemente em 3ª pessoa e com 

suas ações apontadas pelos verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Todavia, nossas 

análises verificaram uma divergência quanto à forma com a qual se apresenta esses 

narradores e na escolha dos mesmos no tocante à forma como narram suas 

percepções. Essas escolhas provocam no leitor duas imagens: uma de liberdade e 

outra de repressão. 

Os dois narradores, como já foi apontado em capítulos anteriores, aparecem 

nas obras como personagens e não hesitam em expor ao leitor suas visões e 

interpretações daquilo que é narrado, o que provoca, no leitor, a elaboração de 

imagens que estão interligadas com a censura imposta pelo regime militar: (i) A 

imagem de alguém que aceita a imposição e se silencia e (ii) a imagem de alguém 

que resiste e não tem medo nem receio de realizar criticas. É importante 
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mencionarmos que já na forma como os narradores se apresentam há uma enorme 

diferença a qual atribuímos à censura sofrida pelos escritores em ambos os romances. 

Em Pessach, o narrador é nomeado, tendo em vista que é personagem protagonista 

do enredo. Além disso, vale lembrar que ele é um narrador personagem e assume na 

trama o papel de um escritor, cujas angústias giram também em torno de como 

escrever um romance diante de tudo o que ele passa no desenrolar das ações do 

enredo. A forma como Paulo narra as ações e a forma como ele critica o regime militar 

e a situação política do país não transmitem ao leitor a imagem de alguém que se 

sente coagido e moldado pela censura da época.  

Acerca desse perfil de narrador ainda com características do romance 

tradicional, Adorno nos lembra que 

o romance tradicional, cuja ideia talvez se encarne de modo mais 
autêntico em Flaubert, deve ser comparado ao palco italiano do teatro 
burguês. Essa técnica era uma técnica de ilusão. O narrador ergue 
uma cortina e o leitor deve participar do que acontece, como se 
estivesse presente em carne e osso. (2003, p. 60) 
 

Essa técnica apontada pelo teórico, que consiste em trazer o leitor para o texto 

e fazer com que ele se sinta participante daquilo que é narrado, é vista no narrador 

Paulo Simões na medida em que tenta atribuir ao que é narrado um caráter histórico 

e no fato da aproximação dele como personagem ativo e atuante nas ações narradas, 

ou seja, a escolha de ser um narrador personagem e escritor, apontar de forma 

fidedigna e imparcial o que é visto por ele e discutir acerca do que é presenciado 

dentro da trama; tudo isso faz com que o leitor se sinta mais próximo ao momento de 

narração.  

Adorno (2003) ainda lembra que, no romance tradicional, essa distância 

[estética] era fixa. Porém, no romance contemporâneo, ou nos que estavam nesse 

momento de transição estética, que é o caso dos romances analisados nesta 

pesquisa, essa distância dos narradores varia “como as posições da câmera no 

cinema: o leitor ora é deixado do lado de fora, ora guiado pelo comentário até o palco, 

os bastidores e a casa das máquinas” (ADORNO, 2003, p. 61) 

  A estrutura do romance de Angelo, A festa, permite ao narrador um 

distanciamento daquilo que é narrado por ele. É uma estratégia peculiar que não se 

encontra em Cony. “Os dramas humanos encontram nessa obra a linguagem que os 

dimensiona com serenidade e adequação.” (BRAIT, 2007, p. 233) 
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O narrador do romance A festa é fragmentado, reflexo da narrativa, espécies 

de contos, que no final se unem e compõem um todo atribuindo à narrativa uma ideia 

de unidade. Porém, o narrador, que também se nomeia escritor, ao invés de narrar as 

atrocidades da ditadura militar (torturas, mortes e perseguições, por exemplo) opta 

por aparecer em fragmentos denominados “notas do escritor”, nos quais se nota um 

afastamento de um discurso crítico explícito ao regime militar. A imagem perpassada 

aos leitores diante dessa estratégia do narrador escritor e personagem do romance 

de Angelo advém da percepção pretendida por ele de que os leitores percebessem o 

quanto era difícil escrever o que se queria, e dizer o que se pretendia, estando inserido 

dentro daquele contexto social. Adorno (2003) lembra “o quanto é impossível, para 

alguém que tenha participado de uma guerra (ou de algo parecido), narrar essa 

experiência como antes uma pessoa costumava contar suas aventuras” (p. 56) 

O narrador de A festa, ao fazer tal escolha, nos remete uma imagem de alguém 

que se sente, ao contrário do de Pessach, reprimido e dentro de uma política de 

silenciamento. Essas imagens literárias, provocadas pela forma como se apresentam 

os narradores, remetem aos leitores os dois momentos de produção das obras. Em 

Cony, o narrador ainda goza de certa liberdade na forma como apresenta seu discurso 

e a si, pois seu contexto de produção também dava aos escritores da época essa 

sensação, por mais remota que fosse, de liberdade de escrita. Já em A Festa, a 

imagem passada pelo afastamento do narrador diante do que é narrado é de ausência 

de crítica explícita e grande repressão, mas que não resulta em uma falta de 

resistência.  

 
4.4 A imagem literária de um caos social refletido na estrutura narrativa 

 

Já mencionamos que A festa foi um romance que subverteu algumas das 

formas tradicionais da escrita. Isso se reflete em sua estrutura narrativa, a começar 

pelo subtítulo de A festa: romance: contos. Já no sumário o leitor se depara com a 

individualidade dos capítulos/contos. Em um total de nove, os capítulos são 

independentes em relação à estrutura narrativa, com múltiplos narradores e com 

personagens e espaços variados, porém encontram-se na parte final do romance. Isso 

já denuncia uma narrativa fragmentada; o que realmente ocorre. O leitor se depara 

com um romance cujo enredo é fragmentado em pequenas narrações, com múltiplos 

narradores e com personagens e espaços variados. 
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A estrutura inovadora com a qual é construído o romance de Angelo, que está 

refletida na forma como ele fragmenta o enredo, provoca no leitor a impressão de que 

as partes narradas são independentes e que há múltiplos narradores. Porém, ao longo 

da narrativa, o leitor se depara com as “notas do escritor” que, conforme já 

mencionado, é o momento em que o narrador se apresenta como dono do discurso 

usado para narração. Essa estratégia é “uma saída que não diz respeito apenas aos 

acontecimentos políticos, mas também à condição literária, às formas de narrar, à 

busca de novos caminhos” (BRAIT, 2007, p. 224), pois o mesmo caos presente nos 

pensamentos e atitudes dos homens e mulheres que viviam naquele contexto social 

de repressão é percebido nessa fragmentação da estrutura da obra. Brait (2007) ainda 

lembra que A festa é um texto que provoca a curiosidade e merece a atenção do leitor 

inclusive do ponto de vista gráfico, isso porque o romance consegue provocar a 

interpretação do leitor no uso dos enredos que o compõe e também da forma como é 

estruturado. 

Portanto, o aspecto gráfico e as divisões a que a obra está submetida 
podem dar uma primeira ideia dos níveis de manipulação sofridos pelo 
discurso ao longo dessa obra que constituem uma novidade para o 
momento, em mais de um sentido. (BRAIT, 2007, p. 228) 
 

Outra estratégia percebida na estrutura da obra é o afastamento crítico do 

narrador, segundo já discutimos em capítulos anteriores, no que se refere ao teor 

crítico à ditadura. O que notamos é que este afastamento só se dá quando o narrador 

aparece explicitamente em suas notas reflexivas. Quando ele está narrando os 

acontecimentos que envolvem as ações das tramas, não se omite em relatar a 

crueldade com a qual o regime tratava os cidadãos que se opunham a ele, e não se 

afasta quando narra as opiniões dos personagens acerca da ditadura militar.  

Percebe-se, portanto, a utilização de uma estratégia para que o narrador não 

seja responsável direto pelas críticas, uma vez que ele, ao narrar as ações e opiniões 

dos demais personagens, não pode ser diretamente acusado pelo que diz e isso se 

confirma pela utilização do discurso direto, mascarando a crítica ao regime.  

Acontece que o narrador-escritor, imbuído em fazer prevalecer a 
multiplicidade de narradores e a multiplicidade de formas de narrar, é 
um enunciador que sintoniza os diferentes discursos, configurando 
uma obra literária que retrata as impossibilidades do momento. 
(BRAIT, 2007, p. 232) 
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Essas impossibilidades estão presentes, por conseguinte, no contexto de 

produção do romance e são refletidas na castração do discurso crítico para com o 

então regime político brasileiro. Ambas foram sofridas pela classe escritora da época 

em cujas obras também imprimiram essas impossibilidades nas estruturas caóticas 

do romance, como é o caso de A festa. 

Além disso há a forte figura do escritor-personagem, o qual conduz a 
reflexibilidade crítica da narrativa, a meta-enunciação que não dissocia 
o produto do processo de criação, o enunciado de suas condições de 
enunciação. Expor a realidade significa, em A Festa, recuperar as 
linguagens que constituem, que dela participam de diferentes 
maneiras, que a caracterizam e a descaracterizam. (BRAIT, 2007, p. 
229) 

 

Contudo, essa fragmentação caótica vista em Angelo não é vista em Pessach, 

uma vez que a estrutura deste é construída de forma linear. Ao longo da narrativa, o 

leitor não encontra capítulos fragmentados tampouco desconexos que precisam ser 

alinhavados pelo leitor. Essa ausência do caos na estrutura do romance de Cony pode 

ser entendida como um reflexo da liberdade que ainda se gozava por parte dos 

escritores da época anterior ao AI5, pois não era preciso camuflar tanto o discurso 

crítico com o uso de estratégias narrativas com o uso de metáforas, alegorias e 

estruturas fragmentadas.  

Todavia, há, em Pessach, outras estratégias por assim dizer caóticas quanto à 

estrutura narrativa que não se observa em A festa. Dentre as mais relevantes estão: 

(i) a relação do título do romance com o enredo, que deve ser desvendada e ter suas 

ligações interpretativas feitas pelo leitor, e (ii) o uso dos verbos no presente do 

indicativo como uma forma de trazer esse leitor para o momento de produção da 

narrativa. O uso do presente como tempo para narração é explicado pelo narrador: 

“[...] a vida lá fora continuou e eu penetrei num tempo sem tempo, num espaço 

estanque e compacto, feito só de presentes, presente que é uma presença constante, 

imutável, indestrutível.” (2007, p.279)  

A indestrutibilidade deste presente apontado pelo narrador personagem está 

intimamente ligada ao fato de que em qualquer momento em que o romance for lido, 

a estratégia de usar o presente como tempo predominante na narrativa faz com que 

o romance ganhe uma imagem de narrativa atual e faz com que o leitor se sinta sujeito 

participante do que é narrado.  
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Ao contrário de A festa, cujo capítulo que poderia explicar o nome do livro não 

aparece, pois a festa, que reuniria todos os personagens das ações narradas em um 

único espaço, não ocorre devido a sucessivos ataques provocados pelo regime militar 

ao espaço e aos personagens da narrativa, Pessach tem seu título explicado pelo 

próprio narrador, porém não de forma explícita, mas de maneira caótica quanto à 

interpretação, uma vez que o leitor precisa fazer várias ligações narrativas e 

intertextuais com a bíblia para poder compreender posições do narrador personagem 

no enredo e os subtítulos do romance. 

O livro é dividido em duas partes. A primeira é chamada de “Pessach (A 

passagem por cima) ”. Esta parte composta de sete seções reúne as ações iniciais do 

narrador Paulo Simões e seu ingresso no mundo da luta armada contra o regime 

ditatorial brasileiro. O narrador relata de maneira atropelada toda a sua concepção de 

luta e de imparcialidade quanto ao regime militar e passa a ser um sujeito crítico ao 

regime e que se submete, mesmo que de forma involuntária, a um treinamento de 

combate.  

Segundo o narrador Paulo Simões, ele mesmo estava passando por cima de 

uma porção de coisas e pessoas, mas estava “dentro do brinquedo” (CONY, 2007, p. 

176). Isso nos leva a pensar na luta armada. Ele ainda afirma: “Eu mudaria, agora 

fazia parte de um mundo que aceitava o pacto com a morte, com a aventura, o mundo 

que eu sempre recusara, que sempre negara à minha vida.” (CONY, 2007, p.318). 

Isso explica de forma clara o motivo de mudança de pensamento por parte do narrador 

personagem e por qual motivo ele afirma que estava passando por cima de tantos 

obstáculos.  

A segunda parte denominada como “A travessia” é composta por treze seções 

e compõe a maior parte do livro. Ela faz referência ao Êxodo em que o povo hebreu, 

quando tiveram que abandonar tudo o que tinham e partir em busca de uma liberdade 

que parecia utópica, mas que era a única esperança que tinha para se libertar da 

prisão em que estava. O narrador faz a seguinte referência em relação a essa 

travessia no que se refere à escolha do nome do livro e, consequentemente, da 

segunda parte dele: 

Ficava apenas a ideia central, que um dia pretendia retomar, 
aproveitando a amplidão e a temática central enquadrando-a dentro 
da passagem do Êxodo, a noite em que todo um povo resolve 
abandonar um cativeiro às margens do rio Nilo e partir para o deserto, 
para as pedras e as montanhas do deserto. Essa noite, que decidia a 
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história de um povo – e foi até certo ponto a noite mais importante do 
mundo –, seria diluída em acontecimento menor, individual: um 
homem escolheria a árdua caminhada pelo deserto, em busca de uma 
terra que jamais encontraria. Seria essa a sua passagem, a sua 
travessia: conquistar a liberdade – ou a paz- e o importante não era a 
conquista em si, mas a travessia, a busca – os pães não fermentados 
- a passividade escrava, o grilhão. (CONY, 2007, p. 90) 

 

Em relação ao narrador, fica evidente que se trata também de sua travessia, 

uma vez que sofria sanções por estar inserido em uma sociedade que era prisioneira 

de um regime que a censurava em vários aspectos. A travessia era uma tentativa e 

uma esperança de buscar esta tão sonhada liberdade que era almejada por aqueles 

que estavam ao seu redor na narrativa e por todos que estavam inseridos dentro do 

contexto de produção da obra.  

Observa-se, portanto, que a escolha dos nomes para compor o livro, assim 

como seus capítulos, também são, por assim dizer, uma ponte entre a obra e seu 

contexto de produção, uma vez que em ambos os casos se detecta essa passagem 

por cima dos sujeitos que compõem esses espaços e que almejam uma travessia em 

busca de uma liberdade, principalmente a de expressão e posicionamento crítico. 

Conforme lembra o próprio narrador do livro, Paulo Simões: “o importante é que nesta 

noite – e não em outra – todos terão de tomar a decisão: a escravidão ou a liberdade. 

(CONY, 2007, p.132).  

Para Brait (2007), preso à necessidade de expressar o percebido e o vivido, o 

escritor encontra na linguagem, no discurso e na narrativa, formas de configurar e 

expressar imagens novas a serem desvendadas por parte dos leitores e várias delas 

podem estar refletidas na estrutura de uma obra, inclusive nas vozes e nas escolhas 

dos narradores e escritores dos dois livros analisados. Estruturas caóticas que 

apontam uma imagem de liberdade de expressão e outra de coerção discursiva e de 

resistência. 
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CONCLUSÃO   

Censura, tortura e repressão foram palavras que fizeram parte do dia a dia do 

povo brasileiro e da classe artística que estavam inseridos no contexto social brasileiro 

dos anos de 1960 e 1970. Os dois livros aqui analisados formam um mosaico de 

interpretações que revelaram, ao longo das análises, múltiplas imagens aos leitores 

que tiveram e terão contato com as duas obras e, possivelmente, com outras que 

foram produzidas nessa época tão obscura pela qual passou a classe artística 

brasileira.  

Percebemos, ao longo desta pesquisa, que há nos romances que circundaram 

a publicação do AI5 um (des) mascaramento crítico discursivo por parte dos 

narradores em relação à imagem do regime pelo qual passava a população brasileira 

e, portanto, a classe artística da época. 

Esta pesquisa tinha por objetivo verificar que imagens foram construídas ou 

substituídas da ditadura militar a partir dos discursos críticos dos narradores. Ao 

analisarmos a forma como esses narradores se apresentavam estruturalmente nas 

obras e que palavras eles escolhiam para adjetivar a ditadura militar e aquele 

momento de produção, observamos que nos dois romances analisados os narradores 

criticam a ditadura, um mais ativamente, que foi o caso de Paulo Simões em Pessach, 

e outro mais timidamente, o caso do escritor-narrador de A festa. Verificamos também 

que a preocupação dos dois narradores mostrada em seu discurso é um pouco 

diferenciada. Enquanto Paulo Simões grita, nas páginas do livro, os horrores 

disseminados pela ditadura na vida do brasileiro, o narrador-escritor de A festa 

preocupa-se com o seu fazer literário, preocupa-se em encontrar caminhos que o 

permitissem driblar a censura e o levassem a um patamar onde se sentisse mais livre 

em expor o que pensava. Segundo Brait (2007), A festa expõe acontecimentos de 

maneira profundamente dramática e atordoante, numa total consonância com o 

momento histórico, e configura-se como uma metáfora de um momento brasileiro 

específico.  

  O que devemos considerar é que os dois romances analisados são 

mecanismos de (des)construções/substituições de imagens de um dos momentos 

obscuros pelos quais passaram as pessoas que viveram o Brasil naquele momento 

histórico; são uma prova de que os sujeitos se sentiam acuados e presos em uma 

forma de governo que não hesitava em mostrar a sua face recheada de barbárie e 
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falta de humanidade.  

Ao longo das análises, percebemos que há nos narradores-escritores e 

personagens diversas preocupações que ficaram em torno dos seus fazeres literários 

e são explicitamente oriundas da repressão sofrida por eles enquanto artistas. Porém, 

essas preocupações fizeram construir e, ao mesmo tempo, descontruir/substituir 

imagens que foram resultados da forma como esses narradores criticaram o regime 

político da época e da maneira como as obras foram estruturalmente construídas.  

Notamos, nos dois romances, a construção de uma imagem de uma ditadura 

opressora e perseguidora, ao passo que é construída e, ao mesmo tempo 

desconstruída/substituída, respectivamente, a imagem de escritores que não se 

sentiram completamente coagidos por essa opressão e passaram a resistir fazendo 

uso da arte literária. Em Pessach, essa resistência é notada na crítica explicita do 

narrador e na forma estrutural e linear com a qual se apresenta a narrativa; e, em A 

festa, nas metáforas utilizadas no discurso crítico e reflexivo do narrador escritor e no 

regime gráfico da obra, conforme aponta Brait (2007):  

 
O regime gráfico, a combinação de gêneros, a distribuição das partes, 
enfim a calculada organização do discurso, configuram essa narrativa 
como uma colagem em que a aparência de desordem é uma maneira 
de estabelecer uma inusitada ordem textual, compatível com a 
complexidade histórica e discursiva característica dos momentos e 
dos temas que constituem a narrativa. (BRAIT, 2007, p. 229) 

 
As considerações traçadas aqui não têm caráter conclusivo, pois sugerimos e 

acreditamos que muitas outras pesquisas possam surgir nestas e em outras obras 

cujos objetivos venham a contribuir para que conheçamos, por intermédio da 

Literatura, todos os becos escuros pelos quais passou a ditadura levando a classe 

artística brasileira. Isso afirmamos, uma vez que  

a língua de uma nação e sua literatura refletem o temperamento dessa 
nação. Não importa se as imagens dos outros povos são falsas ou 
verdadeiras, mas se essas imagens são frutos de julgamentos, 
apoiados em razões verdadeiras ou falsas, pois, regra geral, essas 
razões verdadeiras ou falsas são vistas da perspectiva do “próprio 
nacional”. (SOUZA, 2004, p. 54) 

 

A linguagem literária formula imagens e estas, mesmo sendo vista pelo leitor 

como verossímeis, acabam por se juntar aos documentos históricos que compõem o 

imaginário social que se une aos espaços e aos enredos trazidos pelos romances 

analisados. Assim, é importante que outras análises, novas pesquisas, continuem 
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esse trabalho comparativo dos textos e obras produzidos em outros momentos da 

ditadura militar, antes ou depois dos decretos de lei que censuravam a liberdade de 

expressão para ver até que ponto as imagens difundidas da e pela ditadura 

contribuíram para o esclarecimento da sociedade brasileira pós regime militar.  
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