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“[...] uma vez publicado, o texto já não me 

pertence. É como um filho que atingiu maturidade 

e saiu de casa. Já não tenho domínio sobre ele. Ao 

contrário, são os leitores que passam a ter domínio 

sobre o autor e sua obra. Nesse sentido, toda 

escritura é uma oblação, algo que se oferta aos 

outros. Oferenda narcísica de quem busca superar 

a devastação da morte. O texto eterniza o autor.”  

 

 

                                                              (Frei Betto) 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

A presente tese tem o intuito de investigar a obra ficcional de Frei Betto, partindo, para 

tanto, da análise de três de seus romances: O dia de Ângelo (1987), Hotel Brasil, o mistério das 

cabeças degoladas (1999) e Aldeia do silêncio (2013). Os dois primeiros capítulos tratam 

especificamente do mundo do texto, sendo, desse modo, realizado no primeiro capítulo uma 

análise literária, enquanto, no segundo, é feita a análise da representação nos romances bettianos. 

O terceiro capítulo aborda o mundo do leitor, analisando quatorze resenhas de críticos de jornal 

sobre os romances em questão. O objetivo dessas análises é promover o estudo da obra ficcional 

bettiana na academia, uma vez que, apesar da popularidade do autor, demonstrada principalmente 

pelas inúmeras tiragens, edições e reedições de suas obras, ainda assim ela continua passando 

praticamente despercebida pelos estudiosos da literatura. Outro objetivo é analisar a 

representação presente nos romances de Betto, procurando observar quais grupos sociais são 

alçados à condição de mais valor. Chega-se, por fim, à conclusão de que, tanto pelo viés do 

mundo do texto (análise literária e análise da representação), quanto pelo do mundo do leitor 

(análise das resenhas), os romances analisados fomentam certa empatia entre o leitor e os grupos 

sociais marginalizados, injustiçados e invisíveis da sociedade, por causa de seu efeito catártico, 

perfazendo um diálogo entre a literatura e os direitos humanos.  

 

 

Palavras-chave: Frei Betto, análise literária, representação, recepção, direitos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 This thesis aims to investigate the Frei Betto`s fictional work, starting from the analysis 

of three of his novels: O dia de Ângelo (1987), Hotel Brasil, o mistério das cabeças degoladas 

(1999) and Aldeia do silêncio (2013). The first two chapters deal specifically of the world of text. 

In the first chapter we did a literary analysis, while, in the second one we did the analysis of 

representation in the bettianas novels. The third chapter approaches the reader's world analyzing 

fourteen reviews by newspaper critics of the novels in question. The objective of these analyzes 

is to promote the study of the Betto‟s fictional work in the academy, that despite the popularity of 

the author, demonstrated mainly by the numerous editions and reeditions of his books, 

nevertheless, his fiction continues to be practically unnoticed by the scholars of literature. 

Another objective is to analyze the representation present in the Betto‟s novels, trying to observe 

which social groups are raised the condition of more value. Finally, the conclusion is reached that 

both the bias of the text world (literary analysis and analysis of representation) and the bias of the 

reader's world (analysis of the reviews) show that the novels analyzed create a certain empathy of 

the reader and the marginalized, unjust and invisible social groups of society, because of its 

cathartic effect, making a dialogue between literature and human rights. 

 

 

Key-words: Frei Betto, literary analysis, representation, reception, human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Frei Betto é um autor popular, contando atualmente com mais de 60 títulos publicados 

individualmente - somados a outros 46 escritos em coautoria - entre romances, contos, crônicas e 

ensaios sobre os mais variados assuntos. O êxito de sua carreira como escritor pode ser 

constatado pelas largas tiragens, reedições e traduções de seus livros ao longo de uma carreira 

literária de aproximadamente 48 anos.  

Sua publicação inicial, Cartas da prisão
1
, que hoje computa sete edições, já contava em 

1976, apenas dois anos após seu lançamento no Brasil, com nada menos do que seis
2
. Batismo de 

sangue, vencedor do prêmio Jabuti em 1982, encontra-se atualmente na 14ª edição (BETTO, 

2017, p. 159). Fidel e a Religião, conversas com Frei Betto, conta a marca de vinte e cinco 

edições nacionais
3
. A primeira obra ficcional de Frei Betto, A vida suspeita do subversivo Raul 

Parelo, livro de contos, teve quatro edições, 1979, 1986, 1990 e 2009, as três últimas com o título 

O Aquário Negro (BETTO, 2017, p. 157). Sem contar as constantes reedições de seus romances, 

que evidenciam a popularidade do autor: Alucinado som de tuba (20ª edição); O vencedor (15ª 

edição); Entre todos os homens
4
 (8ª edição); O dia de Ângelo (4ª edição); Hotel Brasil – o 

mistério das cabeças degoladas (3ª edição). Os livros de Frei Betto já foram traduzidos para 20 

idiomas e publicados em 31 países
5
.  

Embora a obra de um autor vivo não tenha passado pelo crivo do tempo a fim de ser 

testada, o estudo de Frei Betto se justifica pela circulação significativa de suas obras há algumas 

décadas. Se compreendermos a literatura como uma maneira de intervenção no mundo, faz 

sentido o estudo desse autor para que se conheça sua obra, pergunte-se pelas suas principais 

                                                           
1
 As cartas foram publicadas primeiramente na Itália em 1971, com o título Dai sotterranei dela storia.   

2
 Segundo consta em nota em um dos últimos ensaios de Frei Betto, há atualmente uma edição de Cartas da prisão 

no prelo pela Companhia das Letras (BETTO, 2017, p. 157). 
3
 Segundo índice catalográfico encontrado no fim de um dos livros de Frei Betto, Fidel e a Religião, até 1995, já 

tinha sido editado nos seguintes países: México, República Dominicana, Equador, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Argentina, Portugal, Espanha, França, Holanda, Suíça (em alemão), Itália, Tchecoslováquia (em theco e em inglês), 
Hungria, República Democrática da Alemanha, Iugoslávia, Polônia, Grécia, Filipinas, Índia (em dois idiomas), Sri 
Lanka, Vietnam, Egito, Estados Unidos, Austrália e Rússia (BETTO, 2017, p. 169).  
4
 Esse romance foi publicado uma nona vez, em 2009, com um novo título: Um homem chamado Jesus. 

5
 A título de exemplificação, cita-se aqui algumas das publicações de Betto no exterior: o romance Hotel Brasil foi 

traduzido e publicado na Inglaterra, França e Itália. O vencedor foi publicado na Espanha (El ganhador). Alucinado 
Som de Tuba foi publicado na Itália com o título Allucinante suono di tuba e na Espanha com o título Increíble 
sonido de tuba. Um homem chamado Jesus foi traduzido para o italiano (Uomo fragli uomini) e para o espanhol 
(Um hombre llamado Jesus). 
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características e se procure compreender que tipo de representação da realidade ela sugere. 

Márcia Abreu, ao falar sobre a ausência do estudo de autores “populares” na academia, dá o 

seguinte parecer: 

Se tantas pessoas os compram e leem é porque julgam que são produções 

literárias de alto valor, ou porque se divertem e se emocionam ao lê-los. 

Entretanto, como você já deve saber, a opinião de professores e intelectuais 

sobre eles não é das melhores (ABREU, 2006, p. 18). 

 

Destarte, se há uma quantidade significativa de pessoas lendo a obra de Frei Betto é por 

algum motivo. Seria pelo fato de o autor ser religioso e se encontrar sob a tutela do papado 

romano? Seria por causa da representação presente em seus romances? Ou simplesmente pela 

qualidade de seus textos ficcionais? O Estudo da Recepção, no terceiro capítulo, considerará tais 

questionamentos ao apresentar os critérios de leitura utilizados pelos críticos de jornal.   

Regina Dalcastagnè, em Literatura brasileira contemporânea: um território contestado 

(2012), apresenta os resultados de uma pesquisa de mapeamento da representação social na 

literatura brasileira contemporânea. Os 256 romances analisados foram publicados entre 1990 e 

2004, pelas três principais editoras do país (ao menos naquele período): Companhia das Letras, 

Record e Rocco. Para se chegar a essas editoras, houve uma enquete em que os integrantes do 

próprio campo literário receberam um e-mail indagando sobre quais seriam as editoras mais 

importantes para a publicação da prosa ficcional nacional no período de 1990 a 2004. Segundo 

Dalcastagnè, “a casa editorial foi entendida como fiadora da validade das obras que publica; num 

jogo de benefícios mútuos, autores e obras transferem capital simbólico para a editora que os 

publica, mas também recebem o prestígio que ela já acumulou” (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 

150). Malgrado Frei Betto não ser considerado um autor maior na literatura brasileira, ele 

pertence a uma das três editoras citadas na pesquisa de Dalcastagnè. Quatro de seus sete 

romances foram publicados pela editora Rocco
6
, além de uma série de livros ensaísticos que 

também foram publicados por essa mesma editora. Contudo, Frei Betto foge a esse esquema de 

transferência de capital simbólico anunciado no excerto extraído de Dalcastagnè. Isso ocorre uma 

vez que seu prestígio se dá mais perante um anônimo público leitor do que dentro da academia, o 

que pode ser percebido pela quantidade praticamente nula de estudos acadêmicos sobre a ficção 

bettiana, constatada na revisão de literatura apresentada nesta tese. Essa também é a impressão de 

                                                           
6
 Os romances de Frei Betto publicados pela editora Rocco são os seguintes: Um homem chamado Jesus (2009); 

Hotel Brasil, o mistério das cabeças degoladas (2010); Minas do ouro (2011) e Aldeia do silêncio (2013). 
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Pía Paganelli, que, ao relatar o déficit de estudos na academia sobre a produção literária de Frei 

Betto, o atribui à literatura de matiz popular produzida pelo autor (PAGANELLI, 2015, XXV). 

Contudo, segundo Márcia Abreu, “conflitos de avaliação de obras literárias ocorrem também 

entre os intelectuais, portanto, entre gente de sólida formação” (ABREU, 2006, p. 93).  

Destarte, devido à ausência de uma crítica sobre a obra literária bettiana na academia, o 

presente trabalho recorrerá à crítica de jornal para suas análises
7
. Assim, ao analisarmos a 

recepção da obra romanesca de Betto, será possível perceber que, se existem aqueles que o 

criticam e deixam suas obras de lado, principalmente nas universidades, existem também alguns 

críticos acadêmicos de renome, tais como Marisa Lajolo e Adélia Bezerra de Meneses, que não 

apenas se ocupam em analisar a produção bettiana, como também a elogiam e parecem se agradar 

da ficção do autor
8
. Dessa maneira, o fato de Frei Betto ser resenhado por nomes significativos da 

crítica especializada, além de ser publicado por uma das principais editoras do país, o credencia a 

ser estudado na academia.  

Outra justificativa para o estudo do autor é o fato de sua literatura ficcional, até este 

momento, ter sido pouco estudada. Existem, até a ocasião da escrita desta tese, cerca de nove 

pesquisas realizadas em torno da obra bettiana
9
. Não obstante, na maioria delas há um 

silenciamento sobre a produção ficcional em tela. Os estudos, alguns deles produzidos em 

departamentos de História ou Ciências da Religião, se voltam quase que exclusivamente para a 

obra ensaística de Betto. As análises, de certa forma, se resumem a questões políticas e 

teológicas. No que diz respeito a um exame voltado somente à sua literatura ficcional, foram 

encontradas três pesquisas
10

. Duas delas se restringem a trabalhar a relação entre teologia e 

                                                           
7
 Fabio Durão, em seu livro O que é crítica literária?, faz distinção entre a crítica acadêmica, realizada na 

universidade, e a crítica jornalística, publicada em jornais. Segundo Durão, a crítica de jornal possui algumas 
particularidades: “*ela+ não pode se dar ao luxo de ser difícil ou longa demais (com o tempo, de fato, está cada vez 
mais enxuta); ela ambiciona, acima de tudo, ser compreensível, para poder atingir o maior número possível de 
leitores, vistos como consumidores” (DURÃO, 2016, p. 12). 
8
 Entre as resenhas selecionadas para análise, constam uma de Marisa Lajolo e uma de Adélia Bezerra de Meneses, 

ambas sobre Aldeia do silêncio. Há, contudo, outras resenhas de Lajolo sobre outras obras de Frei Betto. Quanto a 
Minas do ouro, ela afirma, por exemplo, que o romance “lança mão dos melhores recursos de que se vem valendo 
a narrativa romanesca desde que o gênero foi inventado na velha Inglaterra do século 18” (LAJOLO, 2011). Em 
outra resenha, desta vez sobre A arte de semear estrelas, Lajolo diz o seguinte: “Marco Lucchesi tem toda razão, 
quando diz que este é o livro mais bonito de Betto. Tem também razão – mas quando é que os poetas não a têm? – 
quando aponta a multiplicidade de ritmos e de gêneros que o livro recobre: meio diário, meio conto, meio poema e 
prosa... e muitos outros que, juntos, fazem um inteiro: um belo inteiro!” (LAJOLO, 2007). 
9
 Os dados foram coletados em pesquisa realizada no banco de teses e dissertações da CAPES. 

10
As pesquisas em apreço são: CASAGRANDE, André Jorge Catalan. Jesus na ótica da literatura: análise do romance 

Um homem chamado Jesus de Frei Betto. São Paulo: Editora Reflexão, 2011. PAGANELLI, Pía. P(r)o(f)etas del Reino: 
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literatura e analisam basicamente o mesmo romance: Um homem chamado Jesus. A terceira 

pesquisa apresenta uma análise dos romances policiais mais vendidos no Brasil entre 2000 e 

2007, nos quais se inclui o romance Hotel Brasil. Contudo, esse estudo expõe a análise de outros 

vinte e um romances, apontando as principais características do gênero policial no século XXI. 

Vale notificar que, das três pesquisas salientadas, apenas uma delas se restringe integralmente à 

literatura ficcional de Betto. As outras duas se ocupam também com outros autores
11

. Não há, 

portanto, uma análise da obra ficcional de Frei Betto a partir da crítica literária propriamente dita.  

 Em pesquisa feita no banco de teses e dissertações da CAPES foi possível encontrar 

alguns dos estudos realizados em torno da obra de Frei Betto. Grosso modo, quase todos eles, 

como dito há pouco, se preocupam apenas em analisar o posicionamento político e teológico do 

autor por meio da análise de seus ensaios. A literatura ficcional de Betto acaba quase que 

relegada ao olvido. 

 Para fins de registro, em março de 2016 foi defendida uma dissertação de mestrado no 

departamento de História da Universidade Federal de Mato Grosso com o título: Poder e prisão: 

as relações entre religião e política na obra do intelectual Frei Betto (LOBO, 2016). Nessa 

dissertação não há registro nem referência a nenhum texto ficcional de Frei Betto (nem sequer 

nas referências bibliográficas).  

 Em 2015, outra dissertação de mestrado em História, defendida na Unesp, volveu seu 

olhar para Frei Betto. O título do trabalho, De uma cultura política à Teologia da Libertação: as 

cartas do cárcere de Frei Betto e a ditadura civil-militar no Brasil (SANTOS, 2015), fornece a 

perspectiva de interesse da pesquisa que foca sua análise nas epístolas do dominicano como preso 

político no período do regime militar brasileiro. 

 Existem ainda mais dois estudos sobre as cartas de Frei Betto escritas da prisão. O 

primeiro deles, uma dissertação de mestrado escrita pelo viés metodológico da análise do 

discurso, datada de 2009, defendida na UFMG, intitulada Correspondências do Cárcere: um 

estudo sobre a linguagem dos prisioneiros (MONT‟ALVERNE NETO, 2009). Contudo, tal 

análise não se refere apenas à obra de Betto, mas também discute cartas de outros autores, tais 

                                                                                                                                                                                            
literatura y teologia de la liberación en Brasil. Buenos Aires: Imago Mundi, 2015. MASSI, Fernanda. O romance 
policial do século XXI: manutenção, transgressão e inovação do gênero. São Paulo: 2011, Editora UNESP. 
11

 Pía Paganelli analisa a obra de Pedro Casaldáliga com a obra de Frei Betto. Fernanda Massi trabalha com vinte e 
dois romances policiais, incluindo Hotel Brasil. Apenas meu trabalho apresenta a obra ficcional bettiana como foco 
principal de análise. 
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como Graciliano Ramos, Joel Rufino dos Santos, Tchekhov e Oscar Wilde. A segunda 

dissertação, Escrita e sobrevivência em Cartas da Prisão (Frei Betto): o absurdo como origem e 

deslimite (GODOI, 2013), defendida na PUC-SP - na área de literatura e crítica literária -, 

procura um fio narrativo condutor que perpasse todas as missivas que compõem o livro. 

 Outra dissertação sobre Frei Betto, agora na área de Ciências da Religião, trata de sua 

obra pelo viés da religiosidade. Intitulada Opressão e libertação: A religião libertadora nas 

obras de Frei Betto (MOREIRA, 2011), foi defendida na PUC/Goiás. A pesquisa mais recente, 

Frei Betto: biografia e memória (AZEVEDO, 2018), é uma dissertação de mestrado em História 

– com concentração em ideologia e política – defendida por Fabiano Dias Azevedo na 

Universidade Salgado de Oliveira. Para a construção de sua argumentação, Azevedo se concentra 

basicamente em três obras memorialísticas de Frei Betto: Batismo de Sangue, Alfabetto e Típicos 

Tipos. 

 As três próximas pesquisas listadas nesta revisão de literatura foram propositadamente 

deixadas para o fim, por serem as únicas que eventualmente se referem ao estudo da literatura 

ficcional do autor. A primeira delas é uma tese de doutorado na área de Letras, realizada na 

Universidade de Buenos Aires, concluída em meados de 2015: P(r)o(f)etas del reino: Literatura 

y Teologia de la liberación en Brasil (PAGANELLI, 2015). O Trabalho de Pía Paganelli analisa 

não somente a obra de Frei Betto, bem como a de Pedro Casaldáliga. O intuito da tese é 

demonstrar a relação existente entre a produção literária desses dois autores e a Teologia da 

Libertação. Nas palavras de Paganelli: “O objetivo principal da presente investigação é a análise 

da configuração estética e literária que sofreu o discurso e a prática da teologia da libertação nas 

obras de Pedro Casaldáliga e Frei Betto” (PAGANELLI, 2015, XXVIII, tradução nossa). 

Contudo, para chegar a tal objetivo, Paganelli não analisa a obra ficcional de Betto, senão o 

romance Um homem chamado Jesus
12

. Sua análise se volta, principalmente, para os textos 

autobiográficos
13

 do escritor.  

                                                           
12

 O romance Um homem chamado Jesus é analisado pormenorizadamente em um longo capítulo. Quanto às 
demais obras ficcionais de Frei Betto, Paganelli faz algumas citações rasas. Há uma abordagem bastante sucinta do 
primeiro romance de Betto, O dia de Ângelo, como também há referência a um livro de contos, Treze contos 
angélicos e um diabólico.  
13

 No capítulo 7, intitulado “Testemunho, narrativa e memória em Frei Betto”, Paganelli faz análise dos textos de 
Frei Betto que ela denomina autobiográficos: Alfabetto, O que a vida me ensinou, Cartas da prisão, Das 
catacumbas, Batismo de Sangue, Diário de Fernando. O primeiro romance de Betto, O dia de Ângelo, é entendido 
como autobiográfico e analisado muito brevemente ao lado dos textos ensaísticos do autor. 
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 A segunda pesquisa é baseada em uma dissertação de mestrado, produzida na UNESP de 

Araraquara, intitulada O romance policial do século XXI: manutenção, transgressão e inovação 

do gênero (MASSI, 2011), que estuda os romances policiais mais vendidos no Brasil entre 2000 e 

2007. Na lista dos vinte e dois mais vendidos se encontra Hotel Brasil. A intenção da pesquisa é 

demonstrar a distância entre o romance policial clássico e o romance policial contemporâneo. 

Segundo Massi,  

Após analisar o esquema narrativo dos romances policiais contemporâneos de 

uma perspectiva semiótica, fizemos uma comparação entre eles e os romances 

policiais tradicionais – que seguiram as características fundadoras do gênero –, a 

partir da qual foram observadas mais diferenças do que semelhanças, que 

possibilitaram a ampliação do gênero policial (MASSI, 2011, p. 19).  

 

A última pesquisa se refere a minha dissertação de mestrado, defendida em fevereiro de 

2011 no departamento de Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que se 

propõe a analisar o romance Um homem chamado Jesus. Intitulada Jesus na ótica da literatura: 

análise teológico-literária do romance Um homem chamado Jesus, de Frei Betto 

(CASAGRANDE, 2011), a pesquisa se vale de metodologia própria da relação entre a teologia e 

a literatura, tomando como referência o trabalho pioneiro de Antonio Manzatto. Minha proposta 

foi a de analisar literariamente a personagem Jesus como um ser ficcional no romance de Frei 

Betto e, consequentemente, na literatura brasileira contemporânea.  

No que diz respeito a artigos e resenhas sobre a ficção bettiana publicados em revistas 

acadêmicas nacionais e internacionais
14

, é possível encontrar no portal de periódicos da CAPES 

um artigo sobre o romance Hotel Brasil, publicado na França em 2013, nos Cahiers d’études 

romanes
15

 (Cadernos de estudos romanos), com o título Un polar métonymique: Hotel Brasil, de 

Frei Betto. Em âmbito nacional, há uma resenha, de minha autoria, sobre o romance Minas do 

Ouro, publicada em 2012, pela revista Uniletras da Universidade Estadual de Ponta Grossa
16

.  

É necessário justificar ainda o recorte referente aos romances que serão analisados no 

decorrer da tese. Frei Betto possui um total de sete romances publicados até o momento da escrita 

dest trabalho, a saber: 1) O dia de Ângelo (1987); 2) Alucinado som de tuba (1993); 3) O 

vencedor (1996); 4) Um homem chamado Jesus (1997); 5) Hotel Brasil, o mistério das cabeças 

                                                           
14

 O portal de periódicos da CAPES fornecerá ainda outros três artigos sobre o romance Hotel Brasil, publicados 

pela Publishers Weekly e pelo Library Journal, revistas de língua inglesa destinadas a editores, bibliotecários e 
agentes literários.  
15

 ROUX, Richard. Un polar métonymique: Hotel Brasil, de Frei Betto. Cahiers d’éstudes romanes, 9 / 2003, 111-115. 
16

 Disponível em: http://revistas2.uepg.br/index.php/uniletras/article/viewFile/4639/3167. 
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degoladas (1999); 6) Minas do ouro (2011); 7) Aldeia do silêncio (2013). A fim de percorrer os 

mais diversos momentos da ficção bettiana na tentativa de fornecer um amplo horizonte de sua 

prosa ficcional, para fins de análise, será feito um recorte levando-se em conta a data de sua 

publicação. Sendo assim, a presente tese se valerá da apreciação de seu primeiro romance, O dia 

de Ângelo (1987), além de seu último romance, Aldeia do silêncio (2013), bem como de outro 

que entremeie os dois primeiros, Hotel Brasil, o mistério das cabeças degoladas (1999). 

Entendendo assim que, ao menos teoricamente, eles representam momentos distintos da produção 

ficcional bettiana, uma vez que perfazem a trajetória do autor como romancista. 

Os objetivos desta pesquisa são: 1) analisar literariamente as obras ficcionais de Frei 

Betto; 2) identificar os grupos sociais representados por Frei Betto e a forma por meio da qual 

esses grupos são representados; 3) identificar os critérios utilizados pelos críticos de jornal para a 

leitura da obra romanesca de Betto; 4) identificar a função social e a função catártica da obra 

ficcional bettiana. Tais objetivos ficarão claros e perceptíveis ao longo do trabalho, uma vez que 

em cada um dos capítulos abordaremos um a um os assuntos elencados. 

Três questões nortearão a presente tese: 1) Por quais grupos sociais os narradores de Betto 

tendem a demonstrar empatia? 2) A se pensar na representação presente nas obras romanescas 

bettianas, quais grupos são alçados à condição de mais valor e quais são desvalorizados? 3) Quais 

os critérios privilegiados pela crítica de jornal em sua leitura dos romances de Frei Betto? Ao que 

tudo indica, os narradores bettianos demonstram empatia para com os injustiçados e 

marginalizados. A representação presente em seus romances tende a proporcionar uma visão 

positiva dos menos favorecidos, bem como dos injustiçados, e a desvalorizar a classe dominante. 

A leitura dos críticos de jornal, conquanto apresente certa preocupação com questões estéticas e 

literárias, lança mão de critérios histórico-sociais que convergirão e salientarão tanto a função 

social quanto a função catártica da obra bettiana.  

O arcabouço teórico-metodológico desta tese se fundamenta nas teorias modernas do 

conceito de representação (mimesis), termo que remonta a Platão e que, recentemente, vem sendo 

abordado por uma nova ótica. Além disso, as contribuições advindas da Estética da Recepção, 

linha teórica que privilegia a figura do leitor em suas análises, serão muito bem-vindas. Desse 

modo, nossa intenção é situar Frei Betto dentro da literatura brasileira contemporânea, partindo 

da análise literária, da representação e da recepção de sua obra romanesca.  
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Uma das preocupações da Estética da Recepção é recontar a história da literatura do ponto 

de vista do receptor, deixando de lado a historiografia literária tradicional. Para Hans Robert 

Jauss, cujas teorias servirão de norte para a análise da recepção das obras bettianas, a relação 

entre a literatura e o leitor possui implicações históricas que se manifestam “na possibilidade de, 

numa cadeia de recepções, a compreensão dos primeiros leitores ter continuidade e enriquecer-se 

de geração em geração, decidindo, assim, o próprio significado histórico de uma obra [...]” 

(JAUSS, 1994, p. 23). Sobre essa questão, Mirian Zappone, professora da Universidade Estadual 

de Maringá, faz a seguinte observação: “Embora com nuanças diferenciadas, pode-se dizer que o 

princípio geral das várias vertentes da Estética da Recepção é recuperar a experiência de leitura e 

apresentá-la como base para se pensar tanto o fenômeno literário quanto a própria história 

literária” (ZAPPONE, 2005, p. 154). É necessário frisar, no entanto, que a historiografia literária 

proposta pela Estética da Recepção permite tanto o estudo diacrônico quanto sincrônico das obras 

literárias. Entre as sete teses ou premissas formuladas por Jauss
17

 - e que servem de referencial 

teórico para a Estética da Recepção -, a quinta fala a respeito da recepção das obras literárias ao 

longo do tempo ou da história (aspecto diacrônico), enquanto a sexta tese aborda a recepção atual 

ou inicial de um texto literário no momento de seu aparecimento (aspecto sincrônico). Assim, 

analisar o texto literário sincronicamente significa relacionar a obra ao momento de seu 

surgimento, reconstituindo o horizonte de expectativa a partir do qual a obra é recebida. Desse 

modo, a presente tese pretende se debruçar sobre a obra romanesca de Frei Betto, inserindo-a no 

contexto da historiografia literária brasileira contemporânea, sugerindo, para tanto, o estudo 

sincrônico da recepção de suas narrativas ficcionais pelos críticos de jornal. 

 Christopher Prendergast, professor de literatura francesa na universidade de Cambridge, 

fornecerá o referencial teórico para o estudo da representação. No livro The Triangle of 

Representation, ele parte da ideia de que não há cultura humana concebível sem representação. A 

despeito disso, a representação pode ser adequada aos mais diversos propósitos, tudo dependerá, 

obviamente, do desejo, da necessidade e dos interesses do sujeito da representação, o autor 

(PRENDERGAST, 2000, p. 2). Esse sujeito olha para o mundo por meio de sua subjetividade, ou 

seja, seu ponto de vista, para transformá-lo em objeto de sua representação. É bem verdade que o 

                                                           
17

 As sete teses propostas por Jauss são as seguintes: 1) a natureza eminentemente histórica da literatura se 
manifesta durante o processo de recepção, 2) o horizonte de expectativas pressupõe as experiências do leitor, 3) a 
distância estética, 4) os sentidos do texto são construídos ao longo da história, 5) aspecto diacrônico da recepção, 
6) aspecto sincrônico da recepção, 7) relação entre a literatura e a vida prática (ZILBERMAN, 1989, p. 33-37).  
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sujeito da representação pode “representar” um grupo, uma ideologia ou um sistema, veiculando, 

assim, uma determinada visão de mundo. Por essa perspectiva teórica, a representação não pode 

ser confundida com uma única maneira de olhar para o mundo e para a realidade. 

 Prendergast, então, propõe uma discussão sobre o valor da verdade na representação. Para 

ele, no século XIX, o termo representação, ao menos no que diz respeito aos estudos literários, 

estava ligado “à ideia de um reflexo fidedigno e preciso da realidade” (PRENDERGAST, 2000, 

p. 4, tradução nossa). Entretanto, as teorias modernas sugerem exatamente o contrário. A 

representação, nessa nova perspectiva, é vista como alienante ou construtiva. Quando o que a 

regula é o discurso dominante, a representação é alienante. Contudo, à medida que legitima o 

ponto de vista dos oprimidos e dominados, a representação se torna construtiva. Daí Regina 

Dalcastagnè, que também contribuirá com as questões teóricas, afirmar que a injustiça social 

possui duas facetas: uma econômica e outra cultural (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 47). A injustiça 

cultural ocorre quando os grupos minoritários e marginalizados são silenciados ou até mesmo 

estereotipados na representação literária.  

Ao refletir sobre o conceito de representação, Prendergast não deixará de pontuar a 

relação entre a representação e o poder. O poder está nas mãos do sujeito da representação, que 

para Prendergast nem sempre será um indivíduo, mas poderá ser um grupo, uma ideologia, uma 

tradição ou uma convenção social, por exemplo. A representação literária, portanto, dependerá do 

ponto de vista e da posição ideológica de seu sujeito, que apresentará o mundo aos seus leitores 

tal como ele o vê. Os estudos de Dalcastagnè, de forma similar, conjecturam a respeito das 

questões de poder na literatura. Ao comentar os resultados de uma pesquisa realizada sob sua 

coordenação e que diz muito sobre a representação na literatura brasileira contemporânea, 

Dalcastagnè dá o seguinte parecer: 

Os dados mostram que o romance [brasileiro] contemporâneo privilegia a 

representação de um espaço social restrito. Suas personagens são, em sua 

maioria, brancas, do sexo masculino das classes médias. Sobre outros grupos, 

imperam estereótipos. As mulheres brancas aparecem como donas de casa; as 

negras como empregadas domésticas ou prostitutas; os homens negros, como 

bandidos. Assim, o campo literário, embora permaneça imune às críticas que 

outros meios de expressão simbólica costumam receber, reproduz os padrões de 

exclusão da sociedade brasileira (DALCASTAGNÈ, 2015, p.14). 

 

Sendo assim, o referencial teórico, no que concerne à representação, auxiliará não apenas 

a perceber quais grupos se encontram representados positiva ou negativamente na obra literária 
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de Betto, como também fornecerá os elementos necessários para se compreender a forma como 

esses grupos são construídos artisticamente por meio da mimesis. 

 A tese se dividirá em três capítulos. O primeiro analisará literariamente os romances de 

Frei Betto. A análise demonstrará que os narradores bettianos evidenciam certa empatia para com 

os marginalizados e injustiçados pela sociedade. Não obstante o foco narrativo comum aos três 

romances, a análise abordará outras questões literárias alusivas a cada um deles individualmente. 

Em O dia de Ângelo a análise recairá, entre outras coisas, sobre as inúmeras metáforas, a 

ausência de nomes das personagens (com exceção de Ângelo P.), a relação autor-personagem, 

além do aprofundamento das reações psicológicas da personagem-título. Quanto a Hotel Brasil, a 

análise literária apontará a aproximação desse romance ao gênero policial contemporâneo, a 

relação entre literatura e mitologia, bem como o fato de a narrativa girar em torno da percepção 

do olhar. A análise de Aldeia do silêncio enfatizará os silenciamentos presentes no texto, o viés 

ensaístico do romance, a prosa-poética e a invenção de novas palavras.     

No segundo capítulo, far-se-á a análise da representação apontando os grupos sociais 

representados nos romances, bem como a forma como isso é feito. O que se percebe é que os 

grupos sociais em evidência na obra ficcional bettiana são grupos marginalizados, socialmente 

invisíveis e, muitas vezes, estigmatizados. Cada um dos romances lançará mão de um 

determinado grupo. Em O dia de Ângelo, o foco se concentrará nos prisioneiros políticos do 

regime militar brasileiro. Em Hotel Brasil, os menores infratores ganham proeminência. Aldeia 

do silêncio fomentará a discussão a respeito dos pequenos proprietários rurais. Em todos os 

romances, entretanto, a questão da tortura reverberará à sua maneira. 

No terceiro capítulo, analisar-se-á a recepção da obra romanesca de Betto, partindo para 

tanto de quatorze resenhas: quatro de O dia de Ângelo, quatro de Hotel Brasil, o mistério das 

cabeças degoladas e cinco de Aldeia do Silêncio. Entre as quatorze resenhas, onze foram 

extraídas de jornais e três capturadas da internet. É necessário registrar a dificuldade de se 

conseguir comentários de leituras. Embora pareça mais fácil encontrar fragmentos de leituras de 

leitores profissionais, como resenhas de jornal, do que de leitores comuns, mesmo assim a 

dificuldade persiste. Em A ordem dos livros, Roger Chartier observa que a leitura raramente 

deixa marcas (CHARTIER, 1999, p. 11). Em outro texto, ele dirá que a pesquisa do historiador 

da leitura é “dificultada tanto pela raridade dos vestígios diretos quanto pela complexidade da 

interpretação dos indícios indiretos” (CHARTIER, 1996, p. 77). As resenhas de O dia de Ângelo 
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e Hotel Brasil foram “garimpadas” no arquivo do convento dos frades dominicanos em Belo 

Horizonte. Das cinco resenhas de Aldeia do silêncio, três foram encontradas na internet e as 

outras duas também vieram do acervo do convento. A análise das resenhas partirá dos critérios 

utilizados pelos críticos para a concretização de suas leituras. Ficará perceptível, desse modo, que 

os críticos se valem dos mais diversos critérios para a análise da obra bettiana, tais como: o 

critério estético-literário, o critério social, o critério biográfico, o critério histórico, bem como a 

questão da materialidade da obra. O capítulo conclui apontando a função social e a função 

catártica – conceitos propostos por Jauss – dos romances bettianos, a partir das leituras proferidas 

pelos críticos de jornal.  
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2 ANÁLISE LITERÁRIA DA OBRA FICCIONAL DE FREI BETTO 

 

Antoine Compagnon, em capítulo intitulado “O leitor”, de seu livro O demônio da teoria, 

alerta sobre a importância do gênero literário para a concretização do ato da leitura. Segundo ele, 

“o gênero, como código literário, conjunto de normas, de regras do jogo, informa ao leitor sobre a 

maneira pela qual ele deve abordar o texto, assegurando dessa forma sua compreensão” 

(COMPAGNON, 1999, p. 158). Entendemos, portanto, que o gênero romanesco, abordado neste 

trabalho, exerce, por sua configuração própria, constrições que interferirão na leitura e na 

compreensão dos leitores.   

Contudo, o gênero romanesco nem sempre possui uma forma única e precisa. Miguel 

Sanches Neto, ele mesmo escritor de romances, diz que o gênero assume formas tão 

multifacetadas e variadas que estas o fazem, possivelmente, o mais adaptado aos tempos atuais 

(SANCHES NETO, 2013, p. 163). Os três romances de Frei Betto analisados nesta tese são um 

tanto ou quanto diferentes um do outro, quando classificados dentro da categoria de tipos de 

romance. O dia de Ângelo é um tipo de romance histórico, que resgata uma parte sombria da 

história brasileira, bem como aborda o período da Constituinte. Hotel Brasil é um romance 

policial. Aldeia do silêncio, por sua vez, é uma espécie de ficção ensaística.  

A versatilidade apresentada por Frei Betto nesses romances nos leva a analisar cada um 

deles por vieses distintos. Desse modo, neste capítulo, a análise literária se ocupará com o foco 

narrativo, com as metáforas presentes no texto, com as personagens, com as relações mitológicas, 

com os silenciamentos, bem como com os principais recursos literários utilizados pelo autor nos 

três romances selecionados para análise, a fim de que haja uma familiarização com sua literatura 

ficcional.  

Os romances serão apresentados de acordo com a ordem cronológica de publicação e 

foram escolhidos por representarem fases distintas de Betto como romancista. Os três romances 

contemplam o início, o meio e o presente de sua carreira ficcional, uma vez que o último romance 

foi publicado em 2013, e o autor continua ativo, fornecendo uma percepção da totalidade de sua 

obra literária e perfazendo um período de 26 anos entre o primeiro e o último romance analisado. 

A primeira obra a ser analisada é o romance O Dia de Ângelo (1987), o segundo Hotel Brasil, o 

mistério das cabeças degoladas (1999), o terceiro, Aldeia do Silêncio (2013). 
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2.1 O DIA DE ÂNGELO 

 

O primeiro romance de Frei Betto, O dia de Ângelo (1987), retrata o último dia de um 

prisioneiro político, após dois anos de cárcere, durante o período do regime militar brasileiro. 

Dalcastagnè, em O espaço da dor: o regime de 64 no romance brasileiro (1996), ressalta que “é 

nos romances que vamos reencontrar, com maior intensidade, o desespero daqueles que foram 

massacrados por acreditarem que podiam fazer alguma coisa pela história do país” 

(DALCASTAGNÈ, 1996, p. 15).  

Ângelo P., personagem-título, um rapaz de 28 anos, cristão, é tido como preso de alta 

periculosidade por causa de sua facilidade em escrever, bem como devido à sua profissão: 

jornalista. Paira sobre ele a suspeita de que, de dentro do cárcere, estivesse redigindo “cartas” nas 

quais relatava as torturas e desvarios do regime militar. As cartas, segundo os militares, eram 

enviadas clandestinamente para jornais e publicadas tanto no Brasil quanto no exterior, 

denegrindo a imagem do país e do governo. Depois de observarem atentamente os hábitos 

cotidianos do prisioneiro, os militares constataram que Ângelo tinha um comportamento suspeito, 

já que passava os dias escrevendo. Por causa disso, foi transferido, em uma madrugada, da cadeia 

onde se encontrava preso para um quartel e trancafiado em uma solitária, onde permaneceria 

isolado.  

Logo na primeira página, Ângelo tem um sonho. Uma espécie de experiência mística com 

a irmã Juana Inés de la Cruz. Juana diz a Ângelo que:  

[...] a atividade artística é, por natureza, independente do poder, da instituição da 

doutrina [...] Querer vestir a criação artística com a camisa-de-força da ortodoxia 

– política ou religiosa – é um meio de cerceá-la pela padronização, pelo caráter 

panfletário, tornando-a mercadoria proselitista de consumo obrigatório. Deixa 

tua vocação literária explodir no impulso de vida que corre em tuas veias 

(BETTO, 1987, p. 16).  

 

Ao inaugurar sua primeira obra ficcional com tais palavras, Frei Betto parece estar 

aconselhando a si mesmo ou tentando validar seu fazer literário. Sóror Juana Inês de La Cruz 

(1651-1695) foi uma freira mexicana, “reconhecida pela crítica como sendo a mais notável 

representante da poesia feminina do século XVII [...]” (COSTA, 2013, p. 12). Contudo, sofreu o 

cerceamento da Inquisição, tendo de escrever por entrelinhas, ocultar a sensualidade em sua 

poesia e censurar a própria criatividade (BETTO, 1987, p. 17). Ela ainda carregava o fardo de ser 

mulher em uma sociedade patriarcal. Sem meias palavras, Juana Inês encoraja Ângelo: “Como o 
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amor, a criação artística é semelhança divina. Não permitas que acorrentem o Deus que te habita. 

Cria” (BETTO, 1987, p. 17). Embora dirigidas à personagem-título, é possível dizer que Betto 

busca inspiração e encorajamento para o seu fazer literário na obra de Juana Inês, que viveu em 

tempos tão sombrios quanto ele. 

O dia de Ângelo é divido em três movimentos, trazendo à lembrança uma partitura 

musical. Segundo o Dicionário de Música Zahar, o verbete “movimento” significa “parte 

autossuficiente de uma composição instrumental extensa, como uma sinfonia, concerto ou 

sonata” (ISAACS; MARTIN, 1985, p. 248). Embora as partes de uma peça musical sejam 

autossuficientes e possam, esporadicamente, ser apresentadas de forma estanque, é apenas com a 

integralidade dos movimentos que a sinfonia se faz completa. Algo similar ocorre em O dia de 

Ângelo. Não obstante os três movimentos serem autossuficientes, havendo neles começo, meio e 

fim, sendo, até, cada um deles, semelhante estruturalmente a contos (uma vez que se apresentam 

como narrativas menores e independentes, além de possuírem tempo e espaço distintos, bem 

como personagens próprias, o que faz com que possam ser até mesmo lidos isoladamente), ainda 

assim a partitura musical desse romance, isto é, seu enredo, só se torna plena quando os três 

movimentos são lidos sequencialmente.  

No primeiro movimento, relata-se o derradeiro dia de Ângelo P. na solitária de um 

quartel, onde o prisioneiro supostamente se suicida. As cenas são alarmantes e desumanas. A cela 

não possuía banheiro e media três metros por um e meio, em um total de 4,5 metros quadrados, 

um verdadeiro cubículo claustrofóbico. É nesse ambiente um tanto reduzido que se passa a maior 

parte do primeiro movimento. Como só era facultada a Ângelo uma única ida ao banheiro por 

dia, ele não apenas passou a urinar dentro da cela como também a defecar. Segundo o narrador, 

quando “não conseguia mais controlar os intestinos [...] tirou a bermuda, agachou-se sobre o 

prato de papelão e deixou que as fezes saíssem precipitadas e fedidas” (BETTO, 1987, p. 47). 

Havia, portanto, um forte odor de urina e fezes naquele minúsculo ambiente habitado por Ângelo.   

Como se não bastasse, na manhã seguinte à transferência, Ângelo é lançado em um 

corredor polonês formado por quarenta soldados que o espancam. O motivo alegado pelo tenente 

para o espancamento era banal: o prisioneiro foi encontrado falando sozinho, além de ter 

defecado na cela, que não possuía latrina. Segundo o texto, “empurrado por um chute do tenente, 

o prisioneiro recebia pisadas, joelhadas, socos, cotoveladas, beliscões, tapas nos ouvidos e 

cuspidas no rosto [...]” (BETTO, 1987, p. 59). Ao fim da surra, estirado no chão e ensanguentado, 
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os militares lhe forneceram uma vassoura, um balde e um pano de chão e o obrigaram a limpar a 

cela que fedia a merda.  

O segundo movimento contrasta com o primeiro. Se no primeiro movimento impera um 

clima hostil, violento e fétido, o que se observa no segundo é um ambiente cheio de luxo e 

requinte. Em vez de uma cela cubicular, o cenário é ambientado em uma mansão. Um senador e 

dois deputados – distinguidos simplesmente pela alcunha de velho deputado (presidente nacional 

do partido) e jovem deputado (líder do partido na Câmara) – discutem a possibilidade ou não da 

apuração dos crimes da ditadura militar e a punição de seus responsáveis no período da 

Constituinte. Os requintes são percebidos pelos detalhes apresentados pelo texto: o velho 

deputado “consultou o relógio Omega de ouro” (BETTO, 1987, p. 99), “todas as quintas-feiras, 

ao cair da noite, ele [o velho deputado] esvaziava um Château Petrus, seu vinho preferido, com o 

tesoureiro do partido” (BETTO, 1987, p. 99), ou ainda, quando o narrador ressalta que devido à 

origem humilde, o velho deputado “compensava-se com hábitos requintados, como trajar roupas 

finas, viajar em aviões particulares e colecionar vinhos importados” (BETTO, 1987, p. 103). O 

charuto “Cohiba” aceso na boca do jovem deputado (BETTO, 1987, p. 105), além do “uísque 

especial com uma pedra de gelo” (BETTO, 1987, p. 105) requisitado pelo senador ao garçom, 

também marcam a sofisticação e o refinamento da ambientação do segundo movimento.   

No movimento final, ocorrem interrogatórios para a averiguação dos crimes 

protagonizados pelos militares com ênfase na morte de Ângelo P. Diferentemente da violência 

tanto psicológica quanto física praticadas contra a personagem-título no primeiro movimento, os 

inquéritos do último movimento ocorrem de forma pacífica e tranquila. Se há alguma delação, ela 

não acontece porque o ex-pugilista tenha sido torturado ou porque alguém tenha usado de meios 

escusos. A delação ocorre - pura e simplesmente - por sentimento de culpa e crise de consciência. 

O que a violência não foi capaz de ocasionar, a consciência alcançou sem nenhum tipo de 

coerção física. Em um determinado momento de seu depoimento, o ex-pugilista, sem mais nem 

menos, resolve falar o que sabe sobre a morte de Ângelo:  

[...] e depois fomos interrogá-lo numa sala, foi uma barra danada, ficamos até 

quase de manhã e combinamos, ao sair, de ninguém nunca abrir o bico, e 

terminar a história por ali, fazer de conta que o cara era mesmo louco e por isso 

se matou [...] e de vez em quando eu não suportava a barra e comentava com 

alguém essa história e fui descobrindo que só então me sentia aliviado [...] 

(BETTO, 1987, p. 131-132). 
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Há algumas personagens um tanto inusitadas no enredo desse romance: uma formiga, uma 

barata, um mosquito e uma aranha. Apesar de apenas a aranha ocupar um espaço privilegiado na 

narrativa, ainda assim todos possuem um papel significativo na trama. O fato de haver insetos 

(somente a aranha, entre as quatro personagens inusitadas há pouco citadas, não é considerada 

um inseto) chama a atenção. Por que eles se encontram na narrativa? Qual é o significado que 

eles assumem no romance? O que eles querem, de fato, transmitir aos leitores? 

Logo após ser transferido, Ângelo é escoltado até a sala do comandante por dois policiais. 

Nesse mesmo instante, surge uma formiga que transitava pela mesa do oficial do exército. A 

formiga “caminhava arisca sobre as perninhas ágeis, decidida em seu percurso, compenetrada em 

sua laboriosa atividade noturna, quando algo bruscamente caído do céu se interpôs em seu 

trajeto” (BETTO, 1987, p. 29). Era o braço do comandante envolto em uma gaze branca que se 

debruçara sobre a mesa. O inseto continuou seu percurso sem se importar com o obstáculo. 

Contudo, de repente, o comandante ergue o braço, e a formiga se vê suspensa no ar, sentindo-se 

“aliviada” somente quando a mão do militar tornou à mesa.  

Logo na chegada a nova cela, “uma barata atravessou correndo por debaixo dos seus pés 

e, por segundos, roubou-lhe orações e dúvidas” (BETTO, 1987, p. 33). Mais adiante, a barata 

torna à cena: 

A um canto, duas agulhas flutuantes e trêmulas, eriçadas e negras, pressentindo 

o ambiente como se tivessem olhos [...] Marrom escura, casca estriada, oblonga, 

asas gelatinosas coladas sobre o corpo que desprendia um filete de gosma no 

chão, a barata tinhas as múltiplas pernas recobertas por pequeninas esporas. 

Leve contração de repulsa percorreu o prisioneiro por dentro; no estômago 

embrulhado, uma ânsia de vômito, enquanto os olhos não conseguiam 

desprender-se do repugnante inseto. Teve ímpetos de levantar-se, reunir todas as 

suas forças e esmagá-lo com os pés, mas conteve-se. A barata percebeu o perigo 

e cessou os movimentos, como se isso a tornasse invisível [...] Mexeu de novo 

seus radares pilosos, correu mais um palmo e parou, atenta às circunstâncias. 

Tinha medo de ser pisada [...] Um levantar de perna poderia abatê-la antes que 

alcançasse o abrigo (BETTO, 1987, p. 71-72). 

                                            

Nesse episódio, encontramos uma metáfora da situação vivida por Ângelo. Tal qual a 

barata, Ângelo era como um inseto perante o poder estatal. Estava ali prestes a ser pisoteado. A 

qualquer momento poderia ser exterminado. A fim de ratificar tal interpretação, busca-se 

respaldo naquilo que é dito pelo narrador no desenrolar desse episódio: “ela [a barata] se 

encontrava exposta e sabia que tudo dependeria da decisão de quem detinha, ali, mais força e 

poder” (BETTO, 1987, p. 72). Ângelo, igualmente, permanecia exposto e sua vida também 
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dependeria da decisão daqueles que detinham a força e o poder: os militares. Na continuidade, o 

protagonista joga o chinelo na barata, mas erra o alvo. O inseto, então, consegue escapar pelo vão 

da porta e alcança a tão almejada liberdade.   

Outra metáfora semelhante se refere ao episódio em que a aranha apanha um mosquito em 

sua teia. Pela manhã, o narrador nos diz que um mosquito “vadiava” na cela de Ângelo, 

observado atentamente pela aranha, quando, de repente, 

como que atraído por um imã, o mosquito precipitou-se sobre a teia, enroscando-

se entre os fios de seda [...] Brilhantes como diminutas pérolas, os olhos da 

aranha estavam fixos no inseto que se debatia, desesperado, naquela gosma 

geométrica, como quem afunda em areia movediça [...] Por suas fieiras, a aranha 

expeliu um líquido viscoso que, em contato com o ar, se solidificou e cobriu, 

rápido, as asas de sua presa, cujos esforços se esgotavam, embora o instinto de 

liberdade e a vontade de viver a impelissem a buscar uma saída entre as linhas 

curvas de suas prisão aérea [...] A aranha distendeu as quelíceras e cravou-as no 

mosquito, inoculando a peçonha (BETTO, 1987, p. 41-42). 

  

 Após inocular o veneno e observar que o mosquito jazia, “a aranha destrinchava, pedaço a 

pedaço, a caça que apanhara” (BETTO, 1987, p. 44). Novamente se vê uma cena de extermínio, 

onde o predador captura e ataca cruelmente sua presa. No mundo animal o mais forte se sobrepõe 

ao mais fraco. Assim também ocorre entre os seres humanos, onde os mais fracos se submetem 

aos mais fortes. A cela em que Ângelo se encontra trancafiado é a teia na qual fora enredado. 

Semelhantemente à ilustração anterior, a personagem-título não passa de um mosquito prestes a 

ser abocanhado por seus predadores. 

A relação entre corpo e poder também é discutida ao longo da narrativa. Em certo 

momento, o narrador observa que “o poder reduzira-o [Ângelo] à condição de um corpo que 

sofre” (BETTO, 1987, p. 32). Na sequência, o leitor se deparará com outro pronunciamento sobre 

a mesma questão: “apenas um corpo a ser retido, um estigma a ser gravado, uma vontade a ser 

domesticada, uma razão a ser corrigida, um ideal a ser refreado nos subterrâneos da face oculta 

do poder” (BETTO, 1987, p. 32). Ou ainda, “reduzir o ser humano às suas necessidades mais 

elementares já seria, para o poder, o exercício de um arbítrio eivado de sarcasmo e violência” 

(BETTO, 1987, p. 36-37). As reduções ocasionadas pelo poder no corpo de Ângelo o 

despersonalizaram, fazendo-o perder sua dignidade e sua identidade. O narrador dirá que “ali [na 

prisão] ele era ninguém” (BETTO, 1987, p. 32).   

Segundo Michel Foucault, “o corpo também está diretamente mergulhado num campo 

político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o 
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dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais” 

(2002, p. 25). Os efeitos do poder sobre Ângelo são nefastos, agindo coercitivamente sobre ele, 

tornando-o nada mais que um corpo sofrido, aprisionado, domesticado, limitado ao alimento e às 

necessidades fisiológicas. Foucault ainda afirmará, um tanto sarcasticamente, que “a prisão não é 

bastante punitiva: em suma, os detentos têm menos fome, menos frio e privações que muitos 

pobres ou operários” (FOUCAULT, 2002, p. 18). No caso específico de Ângelo, pode-se dizer 

que o prisioneiro não possui sequer excrementos. Sua vontade de urinar e defecar cessaram ao 

adentrar a prisão, uma vez que lhe era oportunizada uma única ida diária ao banheiro. 

  O corpo de Ângelo não pertencia mais a si mesmo, “o poder ditatorial [...] comportava-

se como dono dos corpos, detinha poder absoluto sobre eles” (SOARES, 2016, p. 82). Além 

disso, “os prisioneiros políticos foram excluídos da condição humana” (SOARES, 2016, p. 87). A 

ação repressiva do poder sobre o corpo da personagem-título acaba por retirar dele sua 

humanidade. O que se vê, de acordo com as interpretações anteriores, é um homem 

metamorfoseado em um inseto. Ele não passa de uma barata aos olhos do regime ditatorial.  

Há ainda mais um excerto sobre a relação corpo-poder na narrativa, que carece ser 

analisado à parte:  

Reduz-se o espaço vital, diminui-se a alimentação, suprime-se a reciprocidade 

humana, introduzem-se a humilhação, o isolamento e a tortura, para que a vítima 

experimente horror ao próprio corpo que, outrora, ousara mover em liberdade o 

curso da história e até mesmo alterá-lo. É este horror ao corpo que leva o poder a 

temer a nudez como perigosa beleza (BETTO, 1987, p. 37). 

 

 O que se observa por este trecho do romance de Betto é que a ação coercitiva e repressiva 

do poder sobre Ângelo, representada pelo Estado ditatorial, foi ocasionada a fim de que ele 

sentisse repulsa pelo próprio corpo. Ao lutar contra o regime militar que censurava e reprimia 

todo e qualquer possível desvio de conduta, incluindo a censura artística, Ângelo demonstrava 

simpatia e predileção pela vida. Seu corpo sentia premente desejo de liberdade e de justiça. Antes 

de se tornar prisioneiro, sobre ele agia um poder positivo e produtivo, que, de certa forma, não o 

abandonou nem mesmo na prisão, já que escrevia o dia todo na cela. Contudo, antes, Ângelo era 

dono de seu próprio corpo. Podia ir e vir. Podia fazer o que bem entendesse. Agora, pairava sobre 

ele uma tentativa de abortar seu amor à vida e ao corpo. As censuras, repressões e proibições que 

emanavam do poder estatal pareciam avessos tanto à vida quanto ao corpo. Ao dizer que o poder 

temia a nudez, o narrador se refere, muito provavelmente, às constantes censuras a cenas de 



27 

 

nudez tanto no universo televisivo quanto artístico, no período do regime militar, por ferirem a 

moral e os bons costumes. Nessa perspectiva, os militares sentiam medo e horror ante a beleza de 

um corpo nu e intentavam imprimir essa mesma aversão aos presos políticos. 

 A aranha, contudo, possui função diferente da dos insetos no romance. Ela se encontra 

presente em toda a narrativa do primeiro movimento. É a companheira de Ângelo em seu último 

dia de vida e passa o tempo todo a observá-lo. Desde sua chegada à “cela especial”, como dizia 

um cartaz pregado à porta, a aranha fixou seus “olhinhos luminosos” no companheiro que 

acabara de adentrar o recinto. Segundo a narrativa, “com as finas patas arqueadas sobre a teia, a 

aranha parecia observá-lo, assim como uma criança sofre em silêncio, impotente, o drama de um 

adulto” (BETTO, 1987, p 33). O olhar da aranha continua permeando os afazeres do personagem-

título: “De sua teia, a aranha parecia observá-lo” (BETTO, 1987, p. 52). Um pouco adiante, 

novamente encontramos a aranha com os olhos fixos em Ângelo no momento em que ele é 

interrogado no quartel: “De volta ao centro da teia, a aranha observa Ângelo P. lívido e imóvel 

junto à cama, sob os olhos perquisidores do comandante acompanhado por três homens” 

(BETTO, 1987, p. 76). Na sequência, quando os quatro homens saem da cela, o narrador pontua 

que “acima da cabeça baixa do prisioneiro, brilhavam os olhinhos da aranha” (BETTO, 1987, p. 

77). Curiosamente, a aranha aparecerá até na certidão de óbito da personagem-título: “na face 

esquerda, resíduos de filamentos de textura gosmenta ou sedosa, produzidos pela ação externa de 

animal artrópode aracnídeo” (BETTO, 1987, p. 94). Ela se constitui, portanto, na única 

testemunha da morte de Ângelo. Seus olhos estão sempre atentos a tudo que se passa na cela 

durante a estadia do preso político, até o momento em que os quatro homens invadem a cela para 

o interrogatório.  

A aranha é antropomorfizada na narrativa, agindo a partir de atributos humanos. Seu 

senso de observação é análogo ao dos homens. Ao se valer desse antropomorfismo, Frei Betto 

parece propor que os olhos da aranha são os olhos de toda uma sociedade que se encontram bem 

abertos ante os crimes ocorridos no período do regime militar. Seu olhar penetrante e permanente 

representa o olhar daqueles que clamam por justiça. Daí o debate ocasionado no segundo 

movimento, que se passa no período da Constituinte, sobre a possibilidade de abertura de uma 

CPI para a apuração dos abusos cometidos durante o período em questão.  

O único personagem, em todo o romance, que possui nome é Ângelo P. Nenhum oficial 

do exército no primeiro movimento, nem os políticos no segundo ou mesmo os algozes 
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perquiridos no terceiro, possuem nomes. As personagens se distinguem única e exclusivamente 

pela sua ocupação: carcereiro, soldado, tenente, coronel, policial, senador, deputado, ex-pugilista 

etc. Segundo hipótese aventada por esta tese, as personagens não possuem nomes porque 

representam o Estado. Não são indivíduos. Não falam nem agem por si mesmos. Agem e falam 

em nome de um regime ditatorial. Sem nomes definidos é impossível culpabilizar quem quer que 

seja pelos crimes cometidos. Até mesmo no momento da apuração dos fatos, no movimento final, 

os nomes dos torturadores e dos militares se mantêm em sigilo. Apenas os nomes daqueles que 

sofreram tortura e acabaram assassinados se tornam públicos. Além do nome ficcional de Ângelo 

P., apenas outros dois nomes aparecem no romance, ainda que de relance: Wladimir Herzog e 

Rubens Paiva (BETTO, 1987, p. 113). Ambos, personagens históricos, presos políticos, que 

sofreram nas mãos dos militares. O primeiro morreu em circunstâncias semelhantes à de Ângelo 

P., Herzog foi encontrado pendurado pelo pescoço em uma tira de lençol na cela onde estava 

preso. Supostamente teria se suicidado. Rubens Paiva foi dado como desaparecido. Seu corpo 

nunca foi encontrado.  

A maior parte do romance é narrada em terceira pessoa. Apenas os dois últimos 

depoimentos do terceiro movimento são narrados em primeira pessoa, uma vez que aqueles que 

haviam participado do interrogatório feito a Ângelo P., no seu último dia de vida, relatavam à 

Comissão Parlamentar de Inquérito o ocorrido. A narrativa do último depoimento, o de um ex-

pugilista que auxiliava os militares nas torturas e assassinatos, possui peculiaridades. São cinco 

páginas de verborragia intensa. Não há sequer um ponto final, apenas vírgulas. O depoente fala 

de forma ininterrupta. Esbaforido. Como se vomitasse as palavras. A escolha do foco narrativo 

torna a delação mais real. Aproxima o leitor do texto, fazendo-o sentir tanto a afobação e a 

angústia do depoente quanto a monstruosidade das torturas por ele praticadas: 

[...] e quando a captura era pouca, pintava de novo aquele nó dentro de mim, o ar 

dos pulmões ficava cinza, nem as cachaças todas que eu tomava tiravam aquela 

impressão, mil parafusos enroscando-se em minhas vísceras, os trilhos 

comprimindo meus pés, a locomotiva entupindo o túnel, aquele zumbido louco 

em meus ouvidos, e só baixando o cacete eu melhorava, dava de tudo, porrada, 

pau-de-arara, choque elétrico, afogamento, cadeira do dragão, coroa-de-cristo e 

o escambau, e nego falando, dando os pontos, pedindo penico, se borrando todo, 

chorando, chamando por Deus e Nossa Senhora, e mesmo assim havia uns que 

resistiam, uns cabras machos que mandavam a gente à puta que pariu, 

retorcendo ainda mais o troço que eu tinha no peito, escurecendo minha vista e 

me fazendo perder a cabeça, afogar de vez, que era meu método preferido, e isso 

era quase todo dia, eu saía de lá com os nervos zunindo, os gritos abrindo 

furúnculos em meu cérebro [...] (BETTO, 1987, p. 130).  
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O narrador onisciente, do primeiro movimento, pende para a esquerda e se posiciona 

favoravelmente à personagem-título. Ele nos diz que a Ângelo “interessava a política como meio 

de partilha do pão e de felicidade da vida” (BETTO, 1987, p. 24). Sem dúvida, uma visão um 

tanto ou quanto poética e idealista do ato político. Além disso, segundo o narrador, Ângelo: 

era um revolucionário cuja luta o levara à prisão política. Contemporâneo de um 

tempo em que era arriscado conjugar verbos no futuro. Nele residia viva, se bem 

que acanhada, a criança que gosta de sonhar utopias [...] Verso e reverso, temia 

ignorar que os homens aparentemente mais santos são capazes dos atos mais 

hediondos (BETTO, 1987, p. 57-58). 

 

 Tendenciosamente, o narrador observa que o preso político era um utopista e um 

sonhador e, por causa disso, se encontrava aprisionado. Nessa ótica, Ângelo não estava atrás das 

grades devido à sua periculosidade, como afirmavam as autoridades, mas, simplesmente, por 

lutar por um mundo mais justo, mais igualitário e mais humano. Era um injustiçado. Não deveria 

estar preso. Muito menos passar pelo que estava passando.  

A utopia de Ângelo era tamanha, que sua intenção ao participar do movimento 

revolucionário era o de recriar o mundo. Na perspectiva do narrador, Ângelo “[...] rejeita o 

mundo assim como ele é. Quer refazê-lo, competir com Deus e transfigurar o real” (BETTO, 

1987, p. 58). O ato político proposto pela personagem-título é semelhante ao ato criador de uma 

divindade. A intenção de Ângelo, aos olhos do narrador, é a de recriar o mundo, retirando dele 

toda forma de injustiça. O grave delito que fizera dele um prisioneiro político era sonhar com um 

mundo melhor e mais digno. A narrativa prossegue constatando que para Ângelo, no futuro, 

quando houvesse mais equidade – exemplificada pela “mesa posta, faca afiada, o pão torrado, o 

leite abundante” – a polícia, enfim, ficaria ociosa: 

Ressoava em seu espírito o desespero agônico de gerações oprimidas e em suas 

entranhas latejavam as saudades do futuro. Queria a mesa posta, a faca afiada, o 

pão torrado, o leite abundante, o sorriso cúmplice. Queria a linguagem silenciosa 

de mãos que se tocam, a polícia ociosa e a poesia grassando como peste à soleira 

de cada porta (BETTO, 1987, p. 58-59). 

 

 No segundo movimento, o narrador continua alinhado à esquerda. Ao se pronunciar a 

respeito do jovem deputado, líder do partido na Câmara Federal, o narrador observa que ele 

“sabia que a posse privada do lucro está fundada, em última instância, no egoísmo, esse avesso 

do coração que, quando ameaçado, não conhece limites à sua cruel agressividade” (BETTO, 

1987, p. 109). Outra declaração do narrador sobre o jovem deputado desperta mais uma vez a 

atenção para seu posicionamento político:  
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[...] a saída para uma nação que poderia chegar ao ano 2000 com mais de cento e 

cinquenta milhões de famintos seria “forçar” a burguesia a entregar os anéis para 

não perder os dedos. Frisava o verbo porque não considerava realista substituí-lo 

por “convencer”. Os detentores do capital eram escravos de suas próprias 

ambições (BETTO, 1987, p. 110). 

 

 As afirmações do narrador quanto ao jovem deputado frisam um discurso ideológico de 

esquerda. Por esse motivo, no segundo movimento, apenas o jovem deputado é favorável à 

abertura de uma CPI com o intuito de investigar e punir os crimes cometidos pela ditadura. Em 

seu parecer, “a tortura, o desaparecimento, o assassinato de prisioneiros indefesos são crimes que 

clamam aos céus e não se justificam à luz de nenhuma conjuntura política” (BETTO, 1987, p. 

110).  

 No primeiro movimento, há também um aprofundamento das reações psicológicas de 

Ângelo. O narrador explora a densidade psicológica da personagem-título, haja vista que devido à 

solidão da cela e ao medo constante a que se encontrava exposto, ele vive um momento intenso 

de agonia e tormento interior. Assim, o texto apresenta um prisioneiro assombrado por seus 

pensamentos e interiormente desordenado e confuso. Ao ser chamado em plena madrugada pelo 

carcereiro, “pensou tratar-se de uma inesperada visita. Àquela hora nunca acontecera, mas era 

preciso pensar em alguma hipótese para aplacar o medo” (BETTO, 1987, p. 24). Quando 

informado pelos policiais de que seria transferido naquelas horas da madrugada, o narrador nos 

diz que Ângelo “sabia que àquela hora eram recolhidas em delegacias e presídios as vítimas do 

Esquadrão da Morte que amanheciam marcadas de torturas e furadas de balas, com a boca cheia 

de formigas, num matagal qualquer da periferia da cidade” (BETTO, 1987, p. 25). Nesse mesmo 

instante, “dramáticas hipóteses rodopiaram em carrossel em sua cabeça” (BETTO, 1987, p. 25).  

Após a transferência, Ângelo se vê absolutamente sozinho na solitária, até sem papel nem 

caneta, seus inseparáveis companheiros; assim, não tinha outra coisa a fazer senão elucubrar. No 

cubículo no qual fora encarcerado, os pensamentos se intensificam: 

Um redemoinho de confusos pensamentos atordoava-lhe a cabeça sob a atenção 

cúmplice, silenciosa, do bicho envolto em seda. Fazia-se perguntas que não 

tinham respostas. “Por que me transferiram? O que ocorrerá comigo? Onde fica 

o banheiro?” [...] Interiormente desordenado, não sabia se refletia, dormia, 

rezava ou deixava a mente vagar [...] (BETTO, 1987, p. 33).  

 

Como não conseguia dormir, por razões óbvias, Ângelo: 

Lembrou-se de velhas lições para vencer a insônia: a contar carneiros pulando a 

cerca, preferiu abrir a mente sobre as águas prateadas do mar, como vira na 

estampa de um calendário. Esforçou-se por evitar divagações e concentrar-se 
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naquele horizonte que o fazia flutuar e relaxar os músculos [...] Irritado com a 

impossibilidade de desacelerar o cérebro, como o vizinho da igreja não pode 

desligar o tic-tac do relógio da torre, Ângelo P. retirou a venda dos olhos 

(BETTO, 1987, p. 35). 

 

Portanto, o que se vê em todo o primeiro movimento é um prisioneiro tentando se libertar 

de pensamentos amedrontadores que se apossam de sua mente. Este recurso narrativo utilizado 

por Betto, em que o narrador adentra a mente da personagem, expondo suas mazelas interiores, 

permite-nos perceber que a tortura vivida por Ângelo, muito além do suplício físico, implicava 

também martírio psicológico. Muitos prisioneiros enlouqueceram ou tiveram traumas psíquicos 

irreparáveis.  

Contudo, apesar das torturas físicas e da pressão psicológica, Ângelo mantinha sua plena 

faculdade mental na solitária do quartel. Utilizando o mesmo recurso narrativo anteriormente 

citado, o aprofundamento das reações psicológicas, o narrador apresenta um Ângelo tomado pela 

musicalidade. Em uma tentativa de ocupar a mente, aplacando o medo e a angústia, ressoava 

dentro dele a ópera Carmem, de Bizet. A intensidade da reprodução da peça musical era tão 

grande que Ângelo passou a assobiar e a sacudir o corpo ao ritmo da melodia. Esse, 

possivelmente, seja o motivo pelo qual o livro tenha sido dividido em movimentos, e não em 

capítulos. Somente amparado pela introjeção de uma música que se ouvia apenas em sua mente 

Ângelo seria capaz de se manter plenamente lúcido no período de encarceramento. 

 O primeiro movimento termina com o suposto suicídio de Ângelo. O leitor é pego de 

surpresa, quando, de repente, se depara com o boletim de autópsia do médico-legista alegando 

suicídio por enforcamento. O suspense em torno da morte de Ângelo perdurará até as últimas 

páginas do movimento final, quando, então, seu homicida, um ex-pugilista contratado pelos 

militares para prestar esse tipo de serviço, confirmará perante a Comissão Parlamentar de 

Inquérito que o asfixiou e depois o pendurou pelo pescoço para que parecesse suicídio.  Forçado 

unicamente pela sua consciência, o ex-pugilista fornece o seguinte depoimento: 

[...] para me desbaratinar, afundei a cabeça dele no vaso da privada, dei-lhe uma 

afogada a fim de soltar a língua e ele estrebuchou, engoliu água com mijo, fez 

aquela cara de pavor, mas o cabra era valente, não disse o que eles queriam 

ouvir, falou que não sabia nada daquilo, até que o do exército ficou de saco 

cheio e ordenou que eu pusesse “o ponto final” e eu meti a mãozão na goela dele 

e apertei sua cara na água da privada, apertei, apertei até que ele parasse de 

estrebuchar, a vida foi saindo do corpo que arriou ali no banheiro [...] (BETTO, 

1987, p. 133). 
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Ao antecipar o “suicídio” para o final do primeiro movimento, Betto se vale de uma 

anacronia na construção do texto. Nesse momento da narrativa, o autor faz uso da prolepse, que 

consiste em “antecipações no tempo, que permitem a anteposição, no plano do discurso, de um 

fato ou situação que só aparecerá mais tarde no plano da diegese” (FRANCO JUNIOR, 2005, p. 

45). A razão para tanto se encontra no fato do elo entre os três movimentos ser, justamente, a 

morte de Ângelo. O primeiro movimento se encerra com o suposto suicídio da personagem-título 

na solitária de um quartel. No segundo movimento, que se passa no período da Constituinte, 

deputados e senadores discutem a possibilidade da apuração das mortes ocorridas durante o 

regime militar, com ênfase para a morte de Ângelo. O terceiro movimento apresenta o 

interrogatório daqueles que participaram do último dia de vida de Ângelo, com a finalidade de 

desvendar o mistério sobre seu hipotético suicídio. Destarte, a intenção de Betto ao antecipar a 

morte de Ângelo é proporcionar um ponto comum aos três movimentos do romance. Além, é 

claro, de impactar o leitor com o anúncio repentino da morte da personagem-título. Portanto, 

embora os movimentos se passem em ambientes distintos e em épocas diferentes, ainda assim 

trazem em comum a elucidação da morte de Ângelo P. 

O narrador, então, relata que Ângelo jantou, conversou com o carcereiro sobre religião e 

política, e na sequência tentou dormir. Sua mente, então, vagou pelas ruas de Barcelona. 

Contudo, ao virar a página, nos deparamos com a morte de Ângelo. Essa é mais uma estratégia 

narrativa que intenta conduzir o leitor a se compadecer da personagem-título, entendendo que ela 

deu cabo à própria vida por não suportar o sofrimento oriundo do cárcere. Será apenas no último 

movimento, após o depoimento da terceira testemunha, uma vez que as duas primeiras sustentam 

a teoria do suicídio, que o leitor ordenará os fatos e conhecerá a verdade sobre a morte da 

personagem. Nesse instante, um novo sentimento se instalará no leitor. Haverá, então, além da 

comiseração para com o morto, um senso de indignação pela execução do prisioneiro.  

Se já foi dito que o narrador de O dia de Ângelo tem uma tendência à revolução, também 

deve ser dito que ele simpatiza com a fé cristã
18

 (ou poderíamos dizer que se trata de um narrador 

                                                           
18 Por vezes, o narrador se embrenha pelo universo teológico, como quando diz que: “*...+ Deus, à semelhança 

dessas mulatas de feira, obesas, carcomidas pela vida árdua, e que por dádiva do destino encontram um homem 
para amar, iria buscá-lo, ampará-lo, trazê-lo rastejando para casa e, resmungando, o peito contido em mágoa, 
inchado de dor, passaria a noite cuidando dele” (BETTO, 1987, p. 46). Ou ainda: “Latejava nele essa consciência 
aguda de que um dia a morte seria sua penúltima experiência, antes das núpcias definitivas. Haveria de atravessá-
la por acidente, enfermidade ou violência. Em si, ela seria apenas o mergulho irreversível na plenitude. E essa 
confiança de que a vida se transmuta além dos seus limites era, nele, sintoma de uma crença desprovida de 
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cristão?). Em Ângelo, a oração “[...] eclodia como exigência espiritual e física”, além de ser uma 

“abertura dialógica [que] levara-o a experimentar Deus na intimidade [...]” (BETTO, 1987, p. 

44). Dentre os objetos de que Ângelo sentia falta na solitária, o narrador aponta “o velho 

exemplar da Bíblia” (BETTO, 1987, p. 34).  

As constantes referências bíblicas ao longo da narrativa também aludem à disposição 

cristã do narrador. O texto diz que assim como o profeta Jonas adentrara o ventre do peixe, 

Ângelo fora colocado “no ventre escuro de uma viatura policial” (BETTO, 1987, p. 26). Além de 

Jonas, são citados episódios das histórias dos profetas Oséias, Amós e Jeremias. A se pensar que 

os textos proféticos do Antigo Testamento são pouco lidos e, portanto, pouco conhecidos, o 

narrador se mostra um profundo conhecedor veterotestamentário. Ao construir um narrador 

cristão, Betto, automaticamente, alinha o narrador à personagem-título. Ambos são cristãos. 

Narrador e personagem dispõem da mesma fé. Esse ponto em comum fará com que o narrador 

apresente maior empatia para com Ângelo. 

Interessante notar que a relação entre fé e política também se encontra em evidência no 

romance. Ângelo era cristão e, concomitantemente, um prisioneiro político. A alusão é ao diálogo 

entre Ângelo P. e o soldado que lhe fazia as vezes de carcereiro. Os militares diziam, segundo o 

soldado, que os verdadeiros sacerdotes – aqueles que realmente criam em Deus – não se metiam 

em política. A resposta dada pela personagem-título politiza todas as formas de religiosidade, até 

aquelas que aparentemente são neutras:  

- Então me responde uma pergunta – disse o prisioneiro com ênfase. – Quando 

eu era criança havia em minha paróquia um vigário que se prestava a benzer 

belas capelas e igrejas em estilo colonial que as famílias ricas construíam em 

seus sítios e fazendas, cujos empregados viviam pior do que o gado e os porcos, 

pois estes não passavam fome e tinham assistência veterinária toda semana. 

Ninguém dizia que ele fazia política. Era ele quem benzia as novas agências 

bancárias inauguradas no município. E ninguém o acusava de fazer política. Sua 

foto sempre aparecia nos jornais ao lado dos empresários. E nenhuma voz 

interpretava sua atitude como política. Anos depois um novo vigário ocupou a 

paróquia. Pensava diferente do primeiro, não se prestava a benzer capelas e um 

                                                                                                                                                                                            
doutrinarismos ou de mitos inquestionáveis. Fora agraciado por uma fé sentida, amada, enraizada lá onde a razão 
jamais ingressa – embora bata à porta – e a efusão do espírito não conhece conceitos” (BETTO, 1987, p. 26). Há, 
nestes excertos e em outros, uma identificação entre autor e narrador, uma vez que Betto é teólogo por formação. 
O autor ficcional, por meio do narrador, apresenta uma “teologia” popular, heterodoxa e descompromissada com 
qualquer instituição religiosa. Há um trecho de O dia de Ângelo que bem representa essa questão, quando Juana 
Inés de la Cruz aparece em sonho à personagem-título e lhe dá alguns conselhos: “Ora, a atividade artística é, por 
natureza, independente do poder, da instituição e da doutrina [...] Querer vestir a criação artística com a camisa-
de-força da ortodoxia – política ou religiosa – é um meio de cerceá-la pela padronização, pelo caráter panfletário, 
tornando-a mercadoria proselitista de consumo obrigatório” (BETTO, 1987, p. 16). 
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dia pregou na missa que não era justo o gado ter melhores condições de vida do 

que os peões. Começaram a comentar que o padre fazia política. Igualmente ele 

se recusou a benzer uma agência bancária e disse na igreja que a greve dos 

bancários se justificava à luz do Evangelho, porque era uma luta pela vida, o 

dom maior de Deus. Todos passaram a acusá-lo de fazer política. E jamais 

frequentou a roda dos empresários, o que lhe valeu a fama de comunista. 

Pergunto: o antigo vigário só fazia religião? Haverá alguma atitude humana, 

mesmo religiosa, que não seja política? (BETTO, 1987, 83-84). 

A fé cristã demonstrada e vivida por Ângelo, que também é comunista, propõe algo no 

mínimo inusitado. Os comunistas sempre foram concebidos como ateus e, portanto, avessos a 

todo tipo de religiosidade. O romance de Betto, por sua vez, propõe uma quebra de paradigma. O 

comunista é visto por uma nova ótica. O revolucionário/terrorista é representado como um 

homem de fé. Como um cristão que vive uma profunda experiência espiritual. Há, sem dúvida, 

uma clara identificação entre o narrador – que, sendo cristão, desde o princípio pende para a 

esquerda – a personagem-título e o autor. Antonio Candido, apoiado em Mauriac, observa que 

“há uma relação estreita entre a personagem e o autor” (CANDIDO, 1992, p. 67). Seriam as 

personagens projeção das limitações, das aspirações ou das frustrações do romancista?, questiona 

Candido (1992, p. 67). De certo modo, sim; de certo modo, não. As personagens, embora 

extraídas das projeções ou aspirações – boas ou más – dos romancistas, não são as projeções e as 

aspirações reais, mas, sim, modificações destas, uma vez que o romancista sempre transfigura a 

realidade, pois a modificação da realidade, seja por acréscimo, seja por alteração, é um dos 

pontos-chave da ficção. Ao construir a personagem-título, Frei Betto se vale de aspirações 

pessoais. Na verdade, em vez da projeção de um terceiro em sua literatura
19

, ele acaba projetando 

a si mesmo. Ângelo é uma espécie de autorretrato ficcional de seu criador, alter ego de Betto, 

salvaguardadas, obviamente, as devidas transfigurações da realidade interpostas pela ficção. Frei 

Betto e Ângelo P. possuem muito em comum. Ambos são cristãos. Ambos são comunistas. 

Ambos foram presos pelo regime militar. Ambos são jornalistas. Contudo, as similaridades param 

por aí, uma vez que a personagem-título foi assassinada na prisão, enquanto Betto foi posto em 

liberdade. Não obstante, se as características da personagem Ângelo P. são muito similares às de 

Frei Betto, as circunstâncias de sua morte se assemelham às da morte do jornalista Vladimir 

                                                           
19

  Ao falar sobre o perigo da proximidade com os escritores ficcionais, Miguel Sanches Neto alerta: “O convívio 
com quem escreve apresenta, no entanto, alguns perigos. O principal deles é o de se ver transformado num 
personagem, indo parar nas páginas abertas do próximo livro do autor. São comuns contos e romances em que 
gente próxima dos criadores identifica aspectos de sua personalidade e situações íntimas devassados pelas 
ferramentas impiedosas da ficção” (SANCHES NETO, 2013, p. 155).  
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Herzog. Herzog foi brutalmente assassinado pelo regime ditatorial em 1975. No entanto, a fim de 

se eximirem da culpa, os militares forjaram seu suicídio. Segundo dados biográficos do Instituto 

Vladimir Herzog, “com uma tira de pano, amarraram o corpo [de Herzog] pelo pescoço à grade 

de uma janela e convocaram um perito do Instituto Médico Legal para fotografar a „prova‟ de que 

o preso dera fim à própria vida, em um surto de enlouquecido arrependimento por ter escrito uma 

confissão que aparecia rasgada, no chão, na imagem divulgada pelos órgãos de repressão” 

(INSTITUTO VLADIMIR HERZOG). Assim, a criação da personagem Ângelo P. está baseada 

em uma relação entre a realidade de seu autor e aquela vivida por outros indivíduos que também 

padeceram nas mãos dos militares, por exemplo, Vladimir Herzog, fundidas pela ficção. Há, 

desse modo, por parte da imaginação do romancista, acréscimos à narrativa primeira e alterações 

dela, que modificam a realidade transformando-a em ficção. 

 Há um episódio, no mínimo sarcástico, quando o coronel, logo depois da chegada de 

Ângelo ao quartel, passa a discorrer para um grupo de quatro homens, que ele pressupunha serem 

terroristas. Em meio à verborragia do coronel, três deles erguiam as mãos, como querendo dizer 

alguma coisa. O comandante do exército, então, retrucava:  

- Aqui quem fala sou eu, os senhores são assassinos de pais de família, 

assaltantes de bancos e não merecem comer na cocheira de meus cavalos; porém 

há uma lei, e estou aqui para cumpri-la, mas, se os senhores não a observam, 

também não esperem que eu guarde respeito pelos senhores, sei usar outros 

argumentos. Alguma pergunta? (BETTO, 1987, p. 30-31).  

Essa foi a deixa para que um dos homens que o ouviam interviesse afirmando que apenas 

um deles era o terrorista. A sequência da conversa se dá a seguir: 

- Como só ele? E quem pensam que são os senhores? 

- Somos policiais – cortou o que segurava a chave das algemas [...] 

- Policiais? Indagou refreando o ânimo. 

- Sim, somos a escolta – falou o que trazia gravadas na camisa de meia, à altura 

do peito, as palavras Camp Peary [...] 

-Bem, então podem retirar-se – disse o comandante dos policiais. – Tenente, 

recolha o preso (BETTO, 1987, p. 31). 

 

 O sarcasmo fica mais evidente quando se observa que um dos policiais à paisana vestia 

uma camiseta com o dizer Camp Peary, uma referência explícita a uma famigerada base militar 

norte-americana que abrigava um centro de treinamento secreto da CIA. Nenhum “terrorista”, em 

sã consciência, haveria de usar tal estampa. Embora houvesse evidências de que aqueles homens 

eram policiais, ainda assim são confundidos com “terroristas” pelo coronel. Nesse momento, o 
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autor se utiliza da ironia, zombando do comandante, a fim de demonstrar que qualquer um 

poderia ser confundido com um “terrorista”, até mesmo os policiais
20

. 

 É importante frisar que os presos políticos são tachados de “terroristas” apenas quando o 

narrador em terceira pessoa delega sua voz aos militares, do contrário, os revolucionários são 

apresentados de maneira positiva como aqueles que pretendem acabar com a fome no Brasil. Eles 

são, portanto, vistos como vítimas de um regime autoritário e violento. A tônica de O dia de 

Ângelo é a impunidade dos crimes cometidos durante a ditadura militar brasileira. Apesar de o 

texto concluir com a apuração dos fatos, nada sucede àqueles que se encontravam envolvidos nos 

crimes da ditadura. 

 Por fim, pode-se dizer que Betto escolheu um nome bastante apropriado para seu 

protagonista. Ângelo, do latim Angelus, significa anjo. Pelas análises dispostas até então, 

podemos afirmar que o narrador constrói a personagem-título como um ser angelical, enquanto 

seus torturadores e assassinos são apresentados como seres diabólicos. Ângelo demonstra possuir 

riqueza interior semelhante à dos anjos. Era um ser espiritualizado. Mantinha um caso de amor 

com a vida. Foi justamente “o amor à vida, com quem mantinha apaixonadas relações, [que] 

ensinara-lhe a crer na imortalidade [...]” (BETTO, 1987, p. 26). Além disso, para ele, o 

cristianismo – que se faz presente em boa parte da narrativa, demonstrando sempre a devoção e a 

espiritualidade de Ângelo – deveria fomentar a vida e a justiça, e não a manutenção das 

injustiças. Destarte, se Ângelo estava preso, é porque lutava por um mundo mais humano, sem 

fome e sem pobreza. 

 

2.2 HOTEL BRASIL, O MISTÉRIO DAS CABEÇAS DEGOLADAS 

 

 Hotel Brasil, o mistério das cabeças degoladas, publicado pela primeira vez em 1999, é 

um romance policial. Sobre esse gênero romanesco, Sanches Neto – ao abordar a metamorfose 

sofrida pelos romances ao longo das décadas – afirma que o romance “policial, tido como 

subliteratura, aproximou-se do romance-arte” (SANCHES NETO, 2013, p. 164). Alter, por sua 

                                                           
20 Em Hotel Brasil, por exemplo, a personagem Mônica é presa e estuprada por engano pelos militares, uma vez 

que foi confundida com outra Mônica que era namorada de um dos líderes do movimento estudantil. O problema 
maior é que essa “confusão” resultou na gravidez de Mônica. Dessa forma, a ironia de Betto parece se posicionar 
contra os órgãos de inteligência dos militares que falharam ao torturar civis sem nenhuma ligação com a resistência 
à ditadura. 
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vez, observa que no romance policial convencional “procuramos o cadáver e depois tentamos 

descobrir que personagem é responsável pelo crime” (ALTER, 1998, p. 144). Isso porque o 

leitor, nesse tipo de romance, assume o papel de detetive, procurando pistas que o levem a 

desvendar os crimes cometidos ao longo da narrativa. 

Logo na primeira página de Hotel Brasil o narrador apresenta o assassinato de um dos 

hóspedes do hotel que empresta seu nome ao título do livro. Marçal, um senhor compelido pelas 

circunstâncias a trabalhar como comerciante de pedras preciosas, mesmo após sua aposentadoria, 

foi encontrado morto em seu quarto, com a cabeça decepada e os olhos arrancados. O nó que dá 

origem ao conflito dramático da narrativa é, portanto, o assassinato de “seu” Marçal. Embora haja 

outro núcleo narrativo, bem como outros conflitos, o romance se desenvolve em torno dos 

misteriosos assassinatos ocorridos em um hotel do subúrbio carioca. Os assassinatos possuíam 

traços semelhantes. Os hóspedes assassinados eram encontrados sempre com a cabeça decepada, 

os olhos arrancados e um estranho sorriso nos lábios.  

Ao analisar os romances policiais mais vendidos no Brasil no período de janeiro de 2000 

a fevereiro de 2007, Fernanda Massi inclui em sua lista o romance Hotel Brasil (entre os 22 

romances analisados
21

). Segundo esse estudo, o romance de Betto se enquadra naquilo que a 

autora denominará de romance policial contemporâneo, em detrimento do romance policial 

tradicional. Existe, portanto, em Hotel Brasil, características que o tornam parte desse novel 

gênero literário, que possui estrutura mais maleável e flexível do que o romance policial 

tradicional.  

Uma das marcas propostas por Massi é a intertextualidade com autores do gênero policial 

tradicional. Ela observa que “a personagem Pacheco, de Hotel Brasil, se dizia leitor assíduo de 

Conan Doyle e de Agatha Christie, demonstrando que Frei Betto, o autor, inspirara-se nos 

grandes nomes dos romances policiais ao escrever sua obra” (MASSI, 2011, p. 54). Não obstante 

a afirmação categórica e contundente de Massi a respeito da inspiração bettiana para seu 

empreendimento literário, talvez seja mais prudente afirmar que há indícios textuais – entre eles a 

citação de autores da literatura policial mundial, bem como de famigerados personagens da 

literatura policial – de que ele dialoga com tais romances, deixando pistas de que os leu e 

                                                           
21

 Interessante notar que, dos 22 romances policiais mais vendidos no Brasil no período em questão, encontramos 
o nome de apenas três escritores brasileiros: Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia-Roza e Frei Betto. Luiz é o único 
entre os três que possui dois romances na dita lista. Destarte, somente quatro dos vinte e dois romances policiais 
mais vendidos no Brasil entre 2000 e 2007 foram escritos por autores brasileiros.   
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indicando que, muito provavelmente, valeu-se dessa literatura como parâmetro para o seu fazer 

literário.  

Outra característica do gênero policial contemporâneo é que “as referências espaciais e 

temporais apresentadas indicam ao leitor a contemporaneidade da obra” (MASSI, 2011, p. 58). 

Em Hotel Brasil há uma descrição pormenorizada e contextualizada do subúrbio carioca. Logo na 

primeira página do romance, o narrador apresenta um quadro horrendo da cidade maravilhosa: 

Sob os Arcos da Lapa, por onde passava todos os dias, abrigavam-se mendigos, 

cães, gatos, atravessados por ratos e baratas. Observada de longe, a paisagem 

miserenta serviria de motivo a traços de aquarela fosse Cândido dado à pintura. 

Insuportável seria deter-se ali, deixar o cheiro repulsivo impregnar as narinas, 

correr os olhos sobre as feridas abertas apinhadas de moscas, a baba a escorrer 

da boca flácida dos bêbados, mães buchudas a ralhar com crianças famélicas 

misturadas ao lixo (BETTO, 2010, p. 13). 

 

 Os moradores do Rio de Janeiro no final do século XX já viviam acometidos pelo medo e 

pela insegurança. Tanto é assim que o narrador nos faz saber que, “no Rio, a violência forçava a 

maioria a se tornar prisioneira de sua própria casa, trancada sob chaves, alarmes, janelas e 

sacadas cobertas de grade” (BETTO, 2010, p. 14). O quadro de miséria, de fome e de violência 

proposto pelo romance reverbera em uma problemática presente em âmbito nacional, uma vez 

que o romance é uma espécie de metáfora do Brasil. Assim, ao apresentar a desigualdade social 

como causa do crescimento da violência, Frei Betto critica o capitalismo e as sequelas trazidas 

por ele. Mais um excerto retrata o Rio de Janeiro de uma forma um tanto quanto negativa:  

Cândido desembarcara no Rio, há meses, numa manhã ensolarada e úmida, após 

cansativa viagem de ônibus [...] À entrada da avenida Brasil, o mau cheiro de 

água podre levou-o a considerar, decepcionado, que ao menos à primeira vista a 

cidade nada tinha de maravilhosa. O lixo espalhado nos acostamentos, os 

barracos enfileirados atrás de garagens e depósitos, as chaminés da Refinaria 

Duque de Caxias cuspindo fogo e fumaça, a velocidade atrevida dos ônibus [...] 

(BETTO, 2010, p. 92). 

 

 Para Massi, “os romances policiais contemporâneos têm a „malícia‟ da modernidade, que 

inclui subornos financeiros, chantagens (emocionais, hierárquicas, sexuais), relações sexuais 

descompromissadas e explícitas, „sacanagens‟, enfim, elementos do mundo real, ao qual o leitor 

pertence” (MASSI, 2011, p. 59). O romance de Betto traz em seu cerne estas questões. Aliás, 

uma das cenas de sexo é protagonizada por Bia, uma menina de doze anos, dentro de um 

cemitério. O episódio se passa da seguinte maneira: 

Nua sobre a lápide de um túmulo, Beatriz sorriu ao brilho das estrelas que 

pareciam piscar para ela, enquanto Bola entregava seu corpo ao ritmo agônico 
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das cuícas que ressoavam aos seus ouvidos, e seus olhos percorriam o epitáfio 

gravado no mármore, atrás da cabeça de Beatriz – um conjunto de palavras que 

lhe pareceram desprovidas de sentido: Fama, fumus; homo, humus; finis, cinis? 

 

As “sacanagens” também ficam por conta de Bia. Em determinado momento da narrativa, 

a menina diz para Cândido: “Lá no reformatório namorei o Bola. Mas só transei com ele na 

olimpíada entre as escolas das meninas e dos meninos. Foi no banheiro. A gente transou pra 

gozar” (BETTO, 2010, p. 183). Logo na sequência, ela ainda afirma: “Só sei que, quando transo, 

parece que tirei um peso das costas” (BETTO, 2010, p. 183).   

A corrupção do judiciário e da polícia é outro ponto que se encontra presente em Hotel 

Brasil. Soslaio, um dos menores infratores, tinha livre acesso à sala do juiz. Foi até o fórum para 

vender uma informação ao magistrado sobre o paradeiro de Bia. Cobrou cem dólares. Quando o 

menino saiu, o juiz repassou a informação por nada menos do que dois mil dólares a um grupo de 

comerciantes que intentavam exterminar a menina. No fim das contas, o meritíssimo embolsou 

mil e novecentos dólares.  

Além disso, nos romances policiais contemporâneos “há referências a prostitutas, 

estupros, drogas, traficantes, homossexualismo, divórcio e a outros temas em voga no mundo 

contemporâneo” (MASSI, 2011, p. 59). Tudo isso se encontra presente no romance de Betto. 

Madame Larência, inquilina do hotel, é uma cafetina. Os menores infratores são consumidores de 

drogas e traficantes. Diamante Negro, outro morador do hotel, é um transformista. O doutor 

Bramante, parceiro de Cândido no projeto da editora Hellas, se divorcia de sua esposa. Há ainda 

uma cena de estupro. Mônica, que no fim da trama se casa com Cândido, conta de forma 

detalhada como foi violentada e estuprada durante o regime militar. 

Entremeado aos interrogatórios, o narrador faz uso de flashbacks, apresentando a vida 

pregressa dos interrogados. Os pensionistas, todos possíveis suspeitos, são apresentados um a um. 

Somos, então, levados a conhecer o passado das personagens por meio de episódios da infância, 

traumas, medos e rememorações as mais diversas. Para se analisar o vaivém dos fatos narrados 

em Hotel Brasil, é necessário diferenciar o tempo da diegese do tempo do discurso narrativo
22

. 

Para tanto, o narrador lança mão basicamente de dois recursos a fim de apresentar as distorções 

temporais deste romance policial: a analepse e a digressão. A analepse consiste basicamente de 

                                                           
22

 Segundo Franco Junior, “tanto a diegese (história narrada, fábula) como o discurso narrativo (a narração, história 
construída, trama) estão inseridos em um fluxo temporal. No entanto, a construção da narrativa torna possível a 
existência de certas distorções temporais que se tornam importantes para o estudo do texto narrativo” (FRANCO 
JUNIOR, 2005, p. 45). 
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“recuos no tempo que permitem a recuperação de fatos passados” (FRANCO JUNIOR, 2005, 

p.45), enquanto as digressões “introduzem comentários no discurso narrativo, fazendo com que o 

tempo da diegese pare e o tempo do discurso narrativo (narração) se alongue” (FRANCO 

JUNIOR, 2005, p. 45). O recurso narrativo do flashback, no caso em apreço, auxilia o leitor a se 

aproximar das personagens, sentindo empatia por elas. Isso ocorre porque, ao desnudar o passado 

dos hóspedes na maioria das vezes traumático
23

, o leitor se sente envolvido emocionalmente com 

as personagens, sendo levado a sentir dó, compaixão, afeto, ódio, raiva etc.  

Há, também, elementos oriundos da mitologia egípcia em Hotel Brasil. Não apenas por 

causa da “gravura das pirâmides do Egito” que adornava a sala de TV do hotel, mas porque duas 

personagens recebem nomes de divindades do antigo Egito: Hórus e Osíris. Hórus era um 

egípcio, professor, que viera ao Brasil pesquisar a respeito de plantas indígenas alucinógenas. 

Quando decidiu ir embora do Rio de Janeiro, deixou sua casa sob a tutela de sua governanta, 

dona Dinó. Osíris, o gato, também ficaria com ela como um presente de Hórus. De certa forma, 

os dados levantados fornecem uma chave de leitura para este romance – e por que não dizer, a 

solução para a resolução dos crimes – por meio da questão mitológica. Há um contraponto ou 

uma releitura do mito egípcio de Hórus no romance de Frei Betto. 

Nut, a deusa do céu, deu a Geb, deus da terra, quatro filhos: Osíris, Ísis, Seti e Néftis. De 

acordo com as profecias egípcias, Osíris destronaria Atum (divindade e primeiro faraó). Osíris, 

oriundo de uma família endogâmica, se une a sua irmã Ísis, enquanto seu irmão, Seti, forma par 

com sua outra irmã, Néftis. No entanto, não satisfeito em se deitar apenas com Ísis, Osíris 

também possuiu a outra irmã e cunhada, Néftis. Por causa dessa situação, Seti mata Osíris. 

Inconformada, Ísis o ressuscita, ainda que por alguns instantes. Tempo suficiente para engravidar 

e gerar Hórus. Segundo a mitologia egípcia, “a criança que nasceu de Ísis e Osíris é o deus falcão 

Hórus” (HART, 1992, p. 33). 

                                                           
23

 Os flashbacks apresentam o passado da vida dos hóspedes do hotel. Em sua maioria, pessoas que vieram de 

famílias humildes e tiveram uma infância difícil, enfrentando a pobreza, o preconceito, a violência, o sofrimento 
etc. Madame Larência, ex-prostituta, atualmente cafetina, fora abusada pelo próprio pai ainda na adolescência. 
Ficamos sabendo que seu pai abandonou sua mãe para viver com uma mulher vinte anos mais jovem. A mãe 
entrou em depressão. Larência adentrou a prostituição para auxiliar a mãe e a si mesma. Jorge Maldonado, 
faxineiro do hotel, trabalhava a troco de comida e teto, teve o pai assassinado por dívidas de jogo e o irmão, Juraci, 
preso por tráfico. Cândido viera de Minas para o Rio de Janeiro após uma decepção amorosa, quando foi 
abandonado pela noiva. Diamante Negro, transformista, abandonou a casa do pai ainda bem jovem, cansado de 
fingir ser o que não era.  
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Após a morte de Osíris, o legítimo herdeiro do trono faraônico, inicia-se uma implacável 

disputa pelo poder entre seu irmão, Seti, e seu filho, Hórus. Seti, então, propõe a Hórus um 

desafio: os dois se transformariam em hipopótamos e permaneceriam submersos por três meses. 

Quem se levantasse primeiro perderia o direito ao trono egípcio. Ísis, preocupada com o filho, 

resolve lançar um arpão com o intuito de atingir Seti. Na primeira tentativa, acerta Hórus. Retira 

a lança de seu filho e ao lançá-la novamente espeta Seti. Contudo, ao se lembrar de que Seti era 

seu irmão, Ísis lhe poupa a vida. A sequência dessa história merece ser contada por Hart: 

Hórus emerge furioso por Ísis ter poupado a vida de Seti. Ele corta a cabeça dela 

e leva-a junto com ele para as montanhas do deserto [...] Seti encontra Hórus sob 

uma árvore num oásis do deserto ocidental. Ele ataca-o e tira seus olhos, 

enterrando-os no deserto onde se transformam em flores de loto [...] Hátor 

encontra o desesperado Hórus e passa leite de gazela nos seus olhos. 

Magicamente, eles ficam perfeitamente curados (HART, 1992, p. 36). 

 

 A partir desse mito, surge um dos principais símbolos do antigo Egito, o olho de Hórus. 

Um emblema utilizado como forma de proteção, força e poder, além de ser o olho que tudo vê 

(DANIELS, 2016, p. 49). Esse símbolo, segundo consta, favorece a evolução do terceiro olho, 

aguçando dons relacionados à clarividência, auxiliando seus portadores a enxergar muito além 

das aparências, até o que se refere ao seu próprio mundo interior. 

O romance de Betto, portanto, gira em torno da percepção do olhar. Logo na epígrafe, o 

autor brinda os leitores com um verso de Fernando Pessoa: “o romancista é todos nós, e narramos 

quando vemos, porque ver é complexo como tudo”. A complexidade da visão será sugestionada 

por toda a narrativa, por meio de diferentes maneiras de olharmos e encararmos a vida. É certo 

que possuímos olhares distintos para as mesmas coisas. Alguns são prisioneiros dos olhos, 

enquanto outros enxergam além do que estão vendo.  

No primeiro parágrafo, há um joguete de palavras com o verbo ver: “Olhou de soslaio do 

corredor, viu sem querer ver, acreditou não ter visto o que vira. Enxergara com os olhos o que a 

mente se recusava a admitir: a cabeça atirada a seus pés” (BETTO, 2010, p. 13). Vale lembrar 

que os assassinatos ocorreram – embora isso fique explícito apenas na última página da narrativa 

– em uma busca insana pela triocularidade. O terceiro olho que, segundo crença hinduísta
24

, 

aprimorara a visão do mundo das pessoas e das coisas. 

                                                           
24

 Embora egípcio, o professor Hórus introduziu dona Dinó “nas correntes espirituais que aproximam as águas dos 
rios Nilo e Ganges” (BETTO, 2010, p. 96).  
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 O narrador, por diversas vezes, apresenta o olhar aguçado tanto de dona Dinó quanto o de 

Osíris. Ao se referir ao gato, o narrador privilegia a descrição dos olhos do felino. Ao ser 

presenteada com o animal, a única observação do narrador sobre o bichano é que tinha “olhos 

dourados” (BETTO, 2010, p. 96). Quando a proprietária do hotel adentrou a delegacia a fim de 

prestar depoimento, ela “trazia nos braços o peludo Osíris, cujos olhos oscilavam atentos aos 

detalhes da sala” (BETTO, 2010, p. 83). Em outro momento, a narrativa nos mostra que “Osíris, 

de olhos fechados, amoldava-se no regaço dela [Dinó]” (BETTO, 2010, p. 104), ou ainda que 

“Osíris, com os olhos reduzidos a dois traços, mantinha-se estirado sobre o braço do sofá” 

(BETTO, 2010, p. 134). Como se não bastasse, ao praticar hipnose em Marcelo, o jornalista, 

dona Dinó pede para que ele olhe nos olhos do gato. O narrador observa que “os olhos do 

jornalista fixaram-se nos do gato debruçado sobre o braço direito da dona do hotel” (BETTO, 

2010, p. 256).  

Quanto a dona Dinó, ficamos sabendo que ela “demonstrava afeto [a Cândido] pelo calor 

dos olhos” (BETTO, 2010, p. 90). Além disso, a força do olhar de Dinó era inquisitivo, firme e 

dotado de estranho magnetismo (BETTO, 2010, p. 90). No momento em que Cândido chega ao 

hotel, ele foi “examinado de alto a baixo pelos olhos de lince de dona Dinó. A velha fitou-o no 

fundo d‟alma [...]” (BETTO, 2010, p. 93). Em outra ocasião, ao falar ao telefone nas 

dependências do hotel, Cândido teve a impressão de que dona Dinó conseguia enxergar a pessoa 

que se encontrava do outro lado da linha. Segundo o narrador: “Seus olhos emitiam uma estranha 

energia em direção ao aparelho” (BETTO, 2010, p. 232). 

Além do assassinato de “seu” Marçal, ocorreram mais três homicídios dentro do hotel, 

sempre nos mesmos moldes. As cabeças eram degoladas, e os olhos, arrancados. O segundo 

hóspede a ser assassinado foi doutor Pacheco. O terceiro, Jorge Maldonado, o faxineiro. Por fim, 

um novo assassinato é apresentado. Durante o jantar, Marcelo se queixou de dor de cabeça. Dona 

Dinó disse conhecer uma receita infalível, recomendou ao hóspede que se recolhesse, pois iria 

auxiliá-lo em seu quarto. Passou, então, a hipnotizá-lo a fim de tratar sua cefaleia. Ao percebê-lo 

fora de si, dona Dinó abriu o cabo da vassoura
25

 (da qual nunca se desgrudava), que escondia um 

                                                           
25 Uma das regras expressas por dona Dinó a todos os seus inquilinos – logo quando recepcionados no hotel – era, 

justamente, em hipótese nenhuma se aproximar de sua vassoura. A atenção concedida à vassoura ao longo da 
narrativa é grande. Dona Dinó sempre é vista com a vassoura em punho. Em um determinado momento, o 
narrador apresenta a vassoura envolta em certo mistério: “Cândido cruzou com Pacheco no vestíbulo e viu a 
vassoura de dona Dinó a um canto, junto à porta da entrada. Foi até o quarto deixar a pasta e o capacete, e 
retornou para apanhar água no filtro do refeitório. Agora, a vassoura encontrava-se próxima à sala de tevê. 



43 

 

fino punhal, o qual foi, então, cravado no coração de Marcelo. Com a ponta da faca, dona Dinó 

arrancou-lhe os olhos. Deu um ao gato Osíris, e o outro ela mesma comeu. Para a dona do hotel, 

esse era um ritual – que lhe fora transmitido por Hórus, seu antigo patrão – para alcançar a 

triocularidade. A degola, por sua vez, ocorria como oferenda a São Dionísio, de quem dona Dinó 

era devota, e que, de modo semelhante, morreu decapitado. Durante o ritual, ela se lembrou das 

palavras do mestre Hórus: 

Lembre-se de que o olho é simultaneamente espelho e espelhado. A natureza do 

espelho consiste na imagem refletida. Mas a do olho deriva da luz interior e é 

através dela que ele vê o que está fora dele. Dois pares de olhos não veem de 

igual modo o mesmo objeto. E, ao olhar, não são apenas os nossos olhos que 

olham, é o Universo que se olha através dos nossos olhos. Contudo, só o terceiro 

olho é verdadeiramente criativo. Zeus e Shiva são dotados de triocularidade, 

atributo que, uma vez alcançado, nos permite ver o que os outros não veem, 

livrando-nos de enganos e ilusões, aparências e seduções, para mirar a essência 

de tudo que existe (BETTO, 2010, p. 258). 

 

 Há, em nosso entendimento, uma veia místico-religiosa como motivação para os 

assassinatos. Embora a ritualística de dona Dinó seja aparentemente um tanto absurda, é sabido 

da existência de sacrifícios humanos como oferenda a determinadas divindades em determinadas 

religiões do mundo antigo (e atual!). Além do que, o ritual que lhe havia sido transmitido por 

Hórus não fora inventado por ela. Ela simplesmente reverberava a prática de seu mestre. Segundo 

a narrativa, ela era a “única discípula fiel angariada” pelo egípcio, que a iniciara tanto na 

religiosidade egípcia quanto na prática do hinduísmo. Além disso, o narrador apresenta Dinó 

como uma mulher absolutamente sincrética do ponto de vista de suas crenças. Era uma “beata em 

acender velas a uma sortida coleção de santos, embora frequentasse, com a mesma convicção, 

terreiros, encruzilhadas, búzios e horóscopos, esoterismo egípcio e ascese indiana, sessões 

espíritas e beberagens indígenas” (BETTO, 2010, p. 95). Sendo assim, o que nos parece é que o 

fanatismo da dona do hotel, ao seguir cegamente os rituais ensinados por seu mentor espiritual
26

, 

beira a loucura. O que está em pauta, além das questões referentes à busca da triocularidade, é um 

                                                                                                                                                                                            
Pareceu-lhe inacreditável a hipótese de que o doutor ousara transgredir uma das normas sagradas da dona do 
hotel” (BETTO, 2010, p. 116). Essa, provavelmente, seja uma das pistas que o narrador forneça sobre os 
assassinatos, uma vez que é dentro da vassoura que se esconde a arma com a qual os crimes eram praticados. 
26

 Dona Dinó tinha o egípcio Hórus em alta conta. Tanto é assim que, quando chegaram ao hotel “grandes caixas de 
livros” pertencentes a Cândido, o narrador nos diz: “Dona Dinó convenceu-se de que hospedava um gênio. Quem 
sabe um ser tão avançado nas veredas do espírito quanto o velho Hórus” (BETTO, 2010, p. 96). Ela realmente cria 
na superioridade espiritual de Hórus. Contudo, não se pode deixar de dizer que o sumiço de Hórus é no mínimo 
estranho: “Um dia, levado por uma inspiração sobrenatural, Hórus arrancou da parede o martelo que lhe adornava 
o escritório e partiu sem maiores explicações; deixou o imóvel aos cuidados da governanta” (BETTO, 2010, p. 96). 
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fanatismo místico-religioso que leva seus adeptos a cometerem atos insanos, tais quais os 

praticados por dona Dinó. Frei Betto, ao mesmo tempo em que se propõe a discutir a questão do 

olhar, a partir do mito de Hórus, parece satirizar o fanatismo incrustado na sociedade 

contemporânea que leva o ser humano à irracionalidade. 

Volvamos novamente nossa atenção à chave de leitura do romance: o olhar. Cândido, um 

dos protagonistas, vê além das aparências. Avistava nas crianças de rua aquilo que ninguém mais 

era capaz de ver. Enquanto aos olhos da polícia os menores infratores não passavam de “bandidos 

precoces” (BETTO, 2010, p. 34), para Cândido eles eram simplesmente crianças. Tanto é assim, 

que Cândido se dispunha a ir à Casa do Menor, ao menos uma vez por semana, a fim de ler 

histórias para as crianças que lá viviam, bem como para alfabetizá-las. Ao se deparar pela 

primeira vez com Bia, que acabara de fugir do reformatório e se encontrava escondida num 

terreno baldio, o narrador nos apresenta a percepção de Cândido sobre a menina: “Nas sombras 

da noite, distinguiu um par de olhinhos assustados, jabuticabas no leite” (BETTO, 2010, p.156). 

Ele não está diante de um bandido assustador. Ele está diante de uma criança assustada. O termo 

“olhos” se encontra no diminutivo (“olhinhos”) com o intuito de enfatizar que eram olhos de 

criança. Resgatada pelo seu novo preceptor, pararam para tomar café em uma padaria. 

Novamente, o narrador apresenta o olhar de Cândido para com a menina: “Beatriz parecia-lhe 

uma boneca de chocolate. Os cabelos anelados desciam em trancinhas sobre os ombros magros, o 

olhar exprimia vivacidade, a beleza agressiva da face desenhava-se em traços acentuados pelo 

sofrimento precoce” (BETTO, 2010, p. 157). Se, aos olhos de Cândido, Bia era uma criança 

inofensiva, para as autoridades ela era um ser de alta periculosidade. Segundo o narrador, “na 

opinião das autoridades, a responsável pela rebelião era „a menor conhecida pela alcunha de Bia, 

que liderou a fuga dos internos‟” (BETTO, 2010, p. 171). 

A intenção de Betto é nos mostrar que há muito mais coisas por trás do universo dos 

menores infratores do que simplesmente a infração cometida. O leitor, nessa ótica, é convidado a 

rever seu preconceito contra essas crianças, que são apresentadas como vítimas de uma 

determinada conjuntura social e familiar. São crianças fragilizadas, desprovidas de afeto e de 

carinho. Tanto é assim que, em determinado momento da narrativa, Bia indaga Cândido se ele 

não gostaria de ser seu pai, como também questiona Mônica se ela não gostaria de ser sua mãe, 

demonstrando nitidamente a necessidade que sente de viver em família e de sentir o calor do 

afeto paterno e materno. 
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Contudo, malgrado Cândido nutrir um sentimento de afeição pelas crianças de rua, as 

demais personagens do romance olham para elas com certo preconceito e desprezo. Um bom 

exemplo disso é o caso em que Bola resolve comprar um doce em uma confeitaria. Parou em 

frente a vitrine e ficou namorando os doces. Havia engraxado alguns sapatos e tinha dinheiro 

suficiente para pagá-lo. Contudo, o narrador nos faz saber que o gerente “viu o menino encostar o 

rosto gorducho na vitrine e achatar no vidro a ponta do nariz. Arrepiou-se ao imaginá-lo dar uma 

cabeçada ou um chute, estilhaçar a vitrine e roubar as barras de chocolate” (BETTO, 2010, p. 

149). Diferentemente de Cândido, que olha para a menina e enxerga uma boneca, o gerente vê no 

menino um bandido em potencial. Esse simples pensamento, por parte do gerente da doceria, 

seria suficiente para caracterizar a forma como a grande maioria das pessoas olha para as crianças 

de rua. Entretanto, na sequência, as coisas ficam ainda piores, uma vez que o gerente: 

 

Fez sinal para o segurança que, na calçada, já mantinha Bola sob vigilância. O 

guarda da esquina recebeu um aceno. Num segundo o menino deparou-se com o 

cerco. Acusado de tentativa de furto e arrastado para o corredor de retirada do 

lixo, Bola tentou explicar-se, jurar, gritar que não era nada daquilo. Antes de 

abrir a boca, o sol apagou-se de seus olhos, a dor contraiu-lhe os músculos, o 

chão revirou-se e ele cuspiu pétalas de sangue (BETTO, 2010, p. 149). 

 

Em relação à personagem Cândido, há ainda outro recurso narrativo, o do autodiálogo, 

que o leva olhar para dentro de si. A esses momentos, o narrador denomina “interlúdio” – em que 

Cândido conversa com Odidnac (Cândido ao contrário), seu alter ego. Quando se apaixona por 

Mônica, com quem estava trabalhando em um projeto para a editora Hellas, Odidnac faz uma 

série de questionamentos a Cândido: 

- Viu como ela estava linda esta manhã? 

- Ah, meu amigo, creio que estou doente de paixão. Todos os sóis e galáxias do 

Universo são apenas um pequeno ponto dentro do meu coração dilatado pela 

presença dela. 

 - Por que não se declara? 

 - Por medo, Odid. Temo que ela não corresponda, se assuste, fuja de mim. Isso 

seria a morte. 

- Prefere então viver na ilusão? 

- Sim, até que o meu coração exploda. 

- Não estaria sonegando o que a vida lhe oferece de melhor, cara? 

- Talvez, Odid. A presença de Mônica me desconcerta. Por mais que ouça e leve 

a sério o que ela diz, não consigo esquecer a forte atração que sinto por ela. É 

como se, dentro de mim, uma antena vibrasse. 

- Solte os cachorros, homem. Deixe o seu universo explodir. 
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- Temo feri-la, amigo. Estou inseguro, embora convencido de ser ela a única 

mulher que me virou pelo avesso (BETTO, 2010, p. 137-138, grifo do autor). 

 

Ao dialogar com esse outro ser que o habita, como em um monólogo, Cândido é inquirido 

por si mesmo acerca de seus sentimentos. Essas indagações servem para clarear a sua percepção 

interior, funcionando como uma espécie de terceiro olho que aflora dentro dele, a fim de que 

apreenda melhor a sua própria realidade. 

 O delegado, por sua vez, não enxerga um palmo à frente do nariz. No fim da narrativa, o 

narrador, ainda que pela ótica do jornalista Marcelo, diz que “a investigação dos crimes do 

„degolador da Lapa‟ permanecia na estaca zero por inoperância da polícia” (BETTO, 2010, p. 

255). A investigação, apesar dos esforços envidados pelo delegado, não chega a conclusão 

alguma. Del Bosco é, assim, tido como um anti-herói, pois não consegue resolver o caso para o 

qual fora designado. Por sua vez, dona Dinó, a assassina, é a verdadeira heroína. Isso porque 

apenas os leitores ficam sabendo de sua verdadeira identidade; no âmbito narrativo, ela consegue 

manter segredo, uma vez que não é descoberta.  

 O clímax da narrativa ocorre quando o narrador nos faz saber – apenas nas últimas 

páginas
27

 – quem era de fato o assassino. O final é um tanto improvável. Dona Dinó, proprietária 

do hotel, senhora aparentemente pacata e distinta, acima, portanto, de qualquer suspeita, era a 

assassina. O que se tem aqui é uma personagem redonda, uma vez que ela surpreende o leitor 

pela alinearidade em relação aos atributos que caracterizam o seu ser (a sua psicologia) e o seu 

fazer (as suas ações) (FRANCO JUNIOR, 2005, p. 39).  

Isso fica evidente quando se recorre ao texto para observar as descrições acerca da 

proprietária do hotel tanto por parte do narrador quanto das outras personagens. As descrições, 

em sua maioria positivas, são a estratégia usada pelo narrador para despistar o leitor em relação 

ao verdadeiro assassino. Madame Larência, em seu depoimento, observa que “Doná Dinó mal 

tem forças para erguer a vassoura” (BETTO, 2010, p. 59). Rosaura, outra hóspede do hotel, diz 

ao delegado que “Dona Dinó é uma santa; vive mais no céu que na Terra” (BETTO, 2010, p. 82). 

Na percepção de Cândido, doná Dinó “o tratava como o filho que nunca teve, sempre preocupada 

com o fato de ele comer pouco, estudar muito e dedicar-se a recuperação de menores infratores 

[...]” (BETTO, 2010, p. 92). Mais adiante, Cândido dirá que Dinó é para ele como uma segunda 
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 Segundo Massi, é o suspense em torno da verdade que mantém o leitor preso ao romance policial. Em suas 
palavras: “A busca da solução de um enigma é o que dá sentido ao texto policial e quando o leitor chega à verdade, 
sente uma satisfação intelectual imensa” (MASSI, 2011, p. 38). 
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mãe (BETTO, 2010, p. 232). A bondade da anfitriã para com Cândido chega a ponto de dispensá-

lo de pagar a hospedagem enquanto estivesse desempregado, além de lhe permitir o uso do 

aparelho telefônico por saber que se empenhava em trabalhos voluntários em prol das crianças de 

rua (BETTO, 2010, p. 97). Quando Pacheco errou a porta de seu quarto e invadiu o quarto de 

Rosaura altas horas da madrugada, o narrador nos diz que a dona do hotel fez uma “breve 

preleção sobre moral e bons costumes” (BETTO, 2010, p. 105). Como se não bastasse, ela ainda 

autoriza que Cândido traga para o hotel a menina Bia, foragida da polícia (BETTO, 2010, p. 191). 

Quem haveria de suspeitar de uma senhora com tal descrição? Quem haveria de suspeitar que a 

dona da pensão deporia contra seu próprio estabelecimento assassinando seus hóspedes? 

Provavelmente, Pacheco tenha sido o único a cogitar sobre as práticas ritualísticas da dona do 

hotel, ou ao menos o único a aventar tal hipótese. Em seu depoimento, ao relatar a proximidade 

entre Cândido e dona Dinó, ele diz ao delegado que acha que “ela e ele se entendem tão bem 

porque são iniciados no esoterismo. E o senhor sabe que há certas práticas esotéricas perigosas: 

magia negra, sacrifícios de crianças, bonecos espetados, etc.” (BETTO, 2010, p. 69).  

Contudo, a dona do hotel não é a única assassina da história. Bia também comete um 

assassinato. Ela mata Soslaio a tiros, um menor que havia sido seu alcaguete junto à polícia. Há 

ainda o linchamento de Taco, outro menor infrator, que sob efeito de narcóticos assassinara a 

própria avó. Quando levado à favela pela polícia para a reconstituição do crime, Taco foi 

barbaramente linchado pela multidão incontida. Segundo o narrador,  

“Puxaram bruscamente o menino, e seus gritos cessaram com a pancada que lhe 

abriu a cabeça. O sangue espirrou forte e borrifou no rosto do rapaz que lhe 

apertava o pescoço com um pedaço do cordão de isolamento. Um tropel de 

bípedes passou em cavalgada por cima do corpo de Taco” (BETTO, 2010, p. 

235). 

  

Dona Dinó era uma senhora capaz de atos de bondade e solidariedade. Ao mesmo tempo, 

degolava seus hóspedes, arrancava-lhes os olhos e ainda os comia. Bia não passava de uma 

criança, contudo, já possuía instintos assassinos. Os algozes de Taco, por sua vez, ao fazerem 

justiça com as próprias mãos, acabaram por se igualar ao menino, tornando-se assassinos.  

Rubem Alves, em crônica intitulada “Quem sou?”, diz que dentro de nós habitam muitos. 

Segundo Alves, “tem-se a impressão de que se trata da mesma pessoa porque o corpo é o mesmo. 

De fato o corpo é um. Mas os „eus‟ que moram nele são muitos” (ALVES, 1998, p. 29). Em 
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Aldeia do silêncio, outro romance analisado nesta tese, Frei Betto trabalha questão semelhante
28

. 

O avô, certa vez, diz: “Às vezes nem mesmo sei direito quem sou. Há dentro de mim muita gente 

e, no entanto, chego a pensar que sou um só” (BETTO, 2013, p. 27). O narrador, por sua vez, 

observa: “Meus múltiplos! Tantos que, a cada dia, me surpreendo com uma face nova. Ao fitar 

meu interior tenha a impressão de observar imenso aquário no qual navega um cardume de seres 

distintos e contraditórios” (BETTO, 2013, p. 92-93). Essa é uma das explicações para o fato de 

possuirmos um lado bonito e bom e outro feio e ruim: os diferentes “eus” que residem dentro de 

nós. Há, segundo essa perspectiva, uma legião vivendo dentro de cada um. Paulo, em sua epístola 

aos Romanos, afirma que ele mesmo não compreendia o seu próprio modo de agir, porque ao 

invés de fazer o bem que preferia, acabava por realizar o mal que detestava (Romanos 7:19). O 

que Betto quer nos dizer é que todos nós possuímos um lado cruel e um lado generoso. Ninguém 

é cem por cento bom, nem cem por cento mau. 

O romance é narrado em terceira pessoa, tendo como foco narrativo o narrador onisciente 

universal. Esse tipo de narrador permite ao leitor ter uma visão mais plural da história narrada. 

Assim, o leitor tem acesso aos pensamentos, emoções e ideologias de várias personagens e 

grupos, perfazendo diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos narrados no ato de leitura. 

Essa forma de narrar é proposital, se pensarmos que o romance prioriza a questão do olhar e a 

busca pela famigerada triocularidade. Desse modo, o leitor percebe a história por vários ângulos e 

por perspectivas diferentes, possuindo uma visão mais ampla da narrativa. Ora o leitor usa os 

óculos de Cândido, ora os da polícia, ora enxerga pela ótica dos menores infratores ou ainda pela 

ótica de algum dos outros personagens que compõem o enredo.  

Em outros momentos, o narrador aponta sua própria percepção dos fatos, demonstrando, 

por exemplo, certa empatia para com os menores abandonados. Enquanto Beatriz se encontrava 

foragida da polícia, que já havia atentado contra a vida da menina, o narrador demonstra certa 

afeição para com os menores infratores ao afirmar que Bia era uma menina carente e insegura. 
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 Em Aldeia do silêncio, o narrador volve seu olhar para a multiplicidade que nos habita. Além dos excertos 
elencados no corpo do texto, segue outra citação com temática semelhante: “‘Dentro de mim habitam muitos’, 
sublinhava o avô. No meu íntimo, fico a me perguntar qual deles sou eu. Qual deles traduz minha verdadeira 
identidade?” (BETTO, 2013, p. 56). Em outro momento, o narrador diz: “O avô me ensinou isto que, agora, meu 
entendimento alcança melhor: sou plural; há em mim uma multidão [...] Posso ser eu e, por vezes, o eu que posso 
ser é um outro; um outro que não corresponde ao meu verdadeiro eu, que me rouba de mim mesmo, como se 
mascarasse a minha alma e me fizesse acreditar que a fantasia é real” (BETTO, 2013, p. 107). 
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Isso estimula o leitor a olhar para a menina, apesar das infrações cometidas, como uma criança 

que carece de atenção, proteção e abrigo: 

A polícia prosseguia a caça aos menores foragidos. Enquanto houvesse risco, 

Cândido manteria Beatriz sob sua proteção, preocupado em encontrar-lhe um 

novo abrigo. Com temor de ficar a sós por um momento, a menina não o perdia 

de vista. Carente e insegura, prestava atenção a tudo que ele fazia (BETTO, 

2010, p. 187). 

 

 No que tange a Diamante Negro, o narrador, sem dúvida, simpatiza com o transformista. 

Ele nos diz que os outros hóspedes “nutriam secreta inveja de sua coerência. Senhor de si, a 

opinião alheia pouco lhe interessava. Generoso e debochado, demonstrava em palavras e gestos 

uma alegria que não transparecia em seus olhos” (BETTO, 2010, p. 43). À época da escrita do 

romance, ainda mais do que hoje, os transformistas, assim como os travestis, eram seres 

marginalizados, incompreendidos e ridicularizados pela sociedade. A despeito disso, Diamante 

Negro é descrito como alguém bem resolvido, além de generoso. Essa generosidade, que se 

reflete em atitudes, é descrita com mais detalhes:  

Derrubado à cama por uma pneumonia, Marcelo encontrara nele uma dedicada 

enfermeira. Se a Jorge faltavam mãos entre tanta louça suja, ele não se fazia de 

rogado e, debruçado à pia, cantarolava e requebrava enquanto dava conta da 

faxina. Se Rosaura precisasse de quem lhe apertasse as roupas, os dedos afilados 

do transformista bailavam em torno das agulhas e linhas, tesouras e retalhos 

(BETTO, 2010, p. 43).  

 

Seu talento como transformista e sua voz também são pautados positivamente pelo 

narrador: 

Trazia em si as vozes arcaicas de sua raça. Polira de tal modo a sensibilidade 

que, no palco, ao aflorar-lhe de tal modo o talento mimético, a voz adquiria o 

timbre agônico, a sonoridade telúrica, a ressonância nostálgica de quem evoca os 

deuses d‟África e canta, não com as cordas vocais, e sim com as entranhas 

(BETTO, 2010, p. 45).  

 

A fim de contrastar a visão positiva há pouco salientada, valemo-nos do pensamento do 

delegado Del Bosco no momento em que Diamante Negro diz a ele, em depoimento, que trabalha 

como transformista. Segundo o narrador, o delegado “sabia apenas tratar-se de „coisa de bicha‟” 

(BETTO, 2010, p. 42). As descrições anteriores certamente contrastam com a forma indelicada 

pela qual o delegado pensa a respeito de seu interrogado. 

Contudo, a despeito da bondade protagonizada pelo travesti, bem como da empatia do 

narrador para com ele, ainda assim se pode dizer que Diamante Negro é uma personagem 

caricaturada. Sua descrição é um tanto ou quanto carregada e artificial. Em seu segundo 
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depoimento, Diamante Negro comparece à delegacia com um terno cor-de-rosa (BETTO, 2010, 

p. 225). O delegado, por sua vez, indaga ao depoente se a sua indumentária era provocação ou 

frescura. O narrador nos faz saber que, quando criança, o menino tinha a sexualidade aflorada em 

demasia. Na escola, ele escandalizava a professora com sua interpretação erotizada dos contos de 

fada: “Branca de neve vive acasalada com sete anões; Chapeuzinho Vermelho fez a avó trocar o 

Lobo mau por ela; Robin Hood dá, sim, para os pobres; o príncipe da Cinderela é pedófilo, curte 

crianças” (BETTO, 2010, p. 44). Quando indagado se Cândido poderia ser o assassino, Diamante 

Negro responde com elementos voltados à sexualidade: “O professor Cândido adora crianças de 

rua. Como é que pode? Vai ver é pedófilo” (BETTO, 2010, p. 48). Quando inquirido sobre a 

hipótese de Marcelo ser o assassino, o transformista responde: “[...] eu não me espantaria se 

aquela bichona enrustida tivesse feito bola de futebol da cabeça de seu Marçal” (BETTO, 2010, 

p. 49). Quando da indagação definitiva feita pelo delegado sobre quem de fato teria assassinado 

seu Marçal, a resposta mais uma vez carrega um tom de cunho sexual: “Só pode ser um tarado” 

(BETTO, 2010, p. 45). Tais elementos apresentam um arquétipo caricaturado dos homossexuais. 

Embora não haja em Hotel Brasil nenhuma cena de sexo protagonizada por Diamante Negro, 

percebe-se, contudo, que a sexualidade se encontra impregnada em seus pensamentos. De modo 

que, a nosso ver, Diamante Negro é apresentado como alguém que pensa demasiadamente em 

sexo desde a mais tenra infância. 

Durante o interrogatório de Jorge Maldonado, o faxineiro do hotel, o narrador faz uma 

reflexão filosófica a respeito daqueles que são considerados réus em potencial, como é o caso de 

Jorge, uma vez que não possui profissão, nem dinheiro, nem estudos, nem advogados. Nas 

palavras do narrador: 

Dessa matéria-prima informe, sucata humana, recheiam-se as penitenciárias. A 

autoridade policial concentra em mãos o poder de quebrar o frágil limite entre a 

pobreza e a marginalidade, e não hesita em usá-lo cada vez que a opinião 

pública exige que a sua insegurança seja momentaneamente aplacada pela 

reclusão daqueles que, por sua condição social, já nasceram condenados 

(BETTO, 2010, p. 72). 

 

 Pela ótica do narrador, tanto Jorge quanto os menores infratores já nasceram condenados 

por sua condição social. Bola, como já foi dito anteriormente, foi espancado pelos seguranças da 

confeitaria somente porque – ao menos aos olhos da sociedade – pobreza e marginalidade 

caminham juntas. Um menino de rua não poderia ser outra coisa senão um marginal. O faxineiro, 

irmão de um presidiário, estaria fadado a sorte semelhante. Por mais que relutasse contra isso, já 
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que a grande obsessão de Jorge era “evitar a qualquer custo problemas com a polícia” (BETTO, 

2010, p. 71) e “jamais cometer qualquer ato que o levasse a prestar contas à justiça dos homens, 

implacável com os pobres” (BETTO, 2010, p. 72), ainda assim ele seria considerado um dos 

principais suspeitos – única e exclusivamente por causa de sua condição social. O preconceito 

contra os marginalizados e excluídos é desmascarado pelo narrador, que o traz à tona.   

Em face da pressão por parte da imprensa, a fim de encontrar um desfecho para o caso, o 

delegado convoca Jorge a depor uma segunda vez. Os fatos acima elencados o tornavam um 

suspeito em potencial. Além do que, o delegado já observara que o faxineiro seria uma presa 

fácil, por não ter conhecidos ou parentes que se atrevessem a defendê-lo. Destarte, para que Jorge 

confessasse o crime, a polícia se utilizou de meios escusos. A narrativa nos conta que o depoente 

adentrou a delegacia às duas horas da tarde: 

[...] Jorge Maldonado já tinha naufragado em sete mares, engolido sete 

cachoeiras, aspirado sete descargas de latrina, arrepiado a pele em setenta e sete 

choques elétricos que chicotearam seu corpo, derramaram por ânus e boca todas 

as sete mil substâncias que nutriam seu organismo. Moído pelas setecentas 

locomotivas que, rumo à estação da morte, o fizeram viajar por todas as dores e 

atravessar a escuridão de túneis cavados nas entranhas do horror, decidiu apertar 

o sinal de alarme antes do destino final (BETTO, 2010, p. 143-144). 

  

 Da mesma forma que Jorge foi escolhido como principal suspeito pelo delegado por 

causa de sua condição social, o faxineiro foi torturado pelos mesmos motivos. A história do 

Brasil nos mostra que a tortura perpetrada pelo Estado, aqui representado pela polícia, sempre 

afligiu os grupos marginalizados pela sociedade. Segundo Schultz, a tortura é: 

Certamente uma questão histórica, que perpassou os períodos colonial, imperial, 

a República Velha e a República Nova, nos quais a tortura sempre vitimou as 

camadas sociais menos privilegiadas, a partir de elementos como a escravidão, a 

concentração de terra e de renda, a desigualdade social e racial – pilares da 

sociedade brasileira mesmo em períodos políticos não autoritários (SCHULTZ, 

2015, p. 89). 

 

Portanto, percebe-se que a escolha de Jorge, por Betto, para servir como um suspeito em 

potencial, não é aleatória. Sua escolha tem uma motivação histórica. Os grupos socialmente 

desfavorecidos sempre foram assombrados e afligidos tanto pela tortura quanto pela condenação 

antecipada. A prisão e a tortura de Jorge funcionam como uma forma de preservação da ordem, 

uma vez que “a desigualdade social continua sendo o princípio organizador da sociedade 

brasileira, do surgimento aos dias de hoje, e a violência – sobretudo a cometida pelo próprio 

Estado –, uma forma de dirimir a ocorrência de distúrbios sociais resultantes do conflito de 
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classe” (SCHULTZ, 2015, p. 89-90). Há uma frase atribuída a Washington Luís, presidente da 

República de 1926 até 1930, que resume o que Betto propõe com a tortura e a prisão de Jorge: “A 

questão social é um caso de polícia
29

”.  

Após a tortura, o narrador nos conta que o faxineiro confessou o assassinato que não 

cometeu. A mente fértil do delegado, em entrevista coletiva, noticiou que “seu” Marçal era um 

sujeito tarado e que tentara abusar do faxineiro que acabou cometendo o assassinato. Contudo, 

enquanto Jorge se encontrava preso, houve um segundo assassinato dentro do hotel nos mesmos 

moldes do anterior, o que fez com que o delegado fosse obrigado a pô-lo em liberdade. 

 Se a tônica do romance Hotel Brasil é a questão do olhar, a narrativa definitivamente tem 

seus olhos voltados aos marginalizados pela sociedade. Além do que, a forma como o narrador 

“olha” tanto para os menores abandonados quanto para o caso do faxineiro denota um forte tom 

de crítica social. Sem dúvida, tudo parece ter sido meticulosamente calculado na tentativa de 

retratar as mazelas nacionais em seus mínimos detalhes, perfazendo, desse modo, um 

microcosmo do nosso país. 

 

2.3 ALDEIA DO SILÊNCIO 

 

 Aldeia do silêncio é o sétimo romance de Frei Betto, publicado em 2013. Ele se constitui 

em uma espécie de monólogo, em que o narrador-personagem escreve suas memórias depois de 

dar entrada em um hospital e de ser alfabetizado por uma voluntária durante o seu primeiro ano 

de internação. Nemo, como fora alcunhado, ficou internado por dezessete anos, devido a uma 

lesão no rim, antes de ir a óbito. 

 O romance é dividido em cinco capítulos: 1) Aldeia; 2) Povoado; 3) Visita; 4) Palavra; 5) 

Cidade. No primeiro capítulo, Nemo conta como era sua vida na aldeia onde viviam ele, sua mãe, 

o avô, um cachorro e um urubu. Um local ermo, retirado, distante de tudo. O personagem-

narrador desconhecia a cidade, nunca havia saído da aldeia. Seu mundo, portanto, se resumia à 

aldeia do silêncio. Nesse tempo, Nemo era analfabeto. O segundo capítulo, por sua vez, retrata a 

vida no povoado que ali existira antes da aldeia. O povoado chegou a ter duas dúzias de casas, 

plantações e pastos. A estrada de ferro, que passava pelo povoado, estreitava os laços com a 
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 Segundo a narrativa, na Academia de Polícia na qual o delegado Del Bosco se formara, havia um cartaz com os 
seguintes dizeres: “Negro parado é suspeito, correndo é culpado” (BETTO, 2010, p. 36). Sendo assim, podemos 
parafrasear a frase de Washington Luís da seguinte forma: “A questão racial é um caso de polícia”. 
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cidade. Contudo, devido à ganância dos latifundiários, os antigos habitantes foram mortos pelo 

envenenamento do curso das águas e os casebres destruídos, restando apenas o avô, a mãe, o pai 

e o irmão. Nemo nasceu depois da destruição do povoado, conhecendo dele apenas as ruínas e os 

relatos do avô. Restando apenas o casebre do avô e mais nada, o pai e o irmão se retiraram para a 

cidade em busca de melhores condições de vida. No capítulo três, a mãe, o avô e Nemo recebem 

a visita do irmão mais velho, que vem convidá-los para morar na cidade com ele e com o pai. 

Ante a negativa do avô, o irmão vira as costa e retorna à cidade. No capítulo quatro, o 

personagem-narrador conta aos leitores como aprendeu a ler e a escrever no hospital, além de 

promover um verdadeiro ensaio sobre a palavra e o silêncio. O capítulo cinco apresenta as 

impressões de Nemo sobre a cidade, com a qual ele trava contato depois de ser desalojado da 

aldeia pelos policiais. 

 Aldeia do silêncio é um romance com viés ensaístico. Há certa polifonia, ainda que sutil, 

nesta obra. De modo que, ora aparece a narrativa em si, onde o autor delega voz ao narrador, ora 

o ensaísta fala diretamente ao leitor, sem o filtro do narrador. Marilda Beijo, em tese doutoral 

sobre O viés ensaístico na ficção de Saramago (2012), diz o seguinte: “Nota-se, claramente, uma 

grande diferença entre a voz do ensaísta e as vozes presentes nas outras formas de prosa de 

ficção, pois o ensaísta não pode se esconder atrás da voz do narrador” (BEIJO, 2012, p. 26). Ao 

mesclar duas vozes, a do narrador e a do ensaísta, é como se Betto escrevesse um ensaio com 

personagens. A voz do narrador-personagem conta a história. A outra faz reflexões existenciais e 

filosóficas que transformam o romance em um ensaio crítico construído por meio da narrativa de 

ficção. Interessante notar que as reflexões ensaísticas se apresentam mais pessoais do que a voz 

do narrador, porque nelas se ouve a voz do próprio autor: 

Em si, a vida não tem ritmo, apenas lateja na pulsão de perene sobrevivência. O 

ritmo depende do que a cabeça de cada um imprime ao seu existir. Há quem 

obedeça à rotina; outros submergem em atribulações. Nada depende de 

velocidade, e sim de intensidade. Um piloto de avião transatlântico talvez se 

sinta aborrecido ao repetir periodicamente a mesma rota. A dançarina de balé 

sabe que cada apresentação representa um novo desafio. Para ela não há rotina 

nem o estresse que consome aqueles que, nas grandes metrópoles, lutam 

incessantemente para vencer uma disputa, contra si e contra o tempo. Essa 

disputa não conhece vencedores, apenas competidores (BETTO, 2013, p. 52-53). 
 

  Esse excerto poderia muito bem estar em um livro de memórias, em um relato 

autobiográfico ou em um livro de não-ficção de Frei Betto. Embora tais pensamentos se 

encontrem na boca de Nemo, personagem-narrador, neles, no entanto, ouvimos claramente o 
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pensamento arrojado de um intelectual/religioso como Betto, e não a voz de um menino simples, 

criado em uma aldeia em algum lugar inóspito e periférico. A voz de Betto, na condição de 

ensaísta, se faz ouvir ao longo de todo o romance.  

Ao retirar a mediação do narrador, o autor fala diretamente ao leitor como em um 

ensaio
30

. Assim, em Aldeia do silêncio, Frei Betto, na condição de autor, em determinados 

momentos da narrativa fala abertamente aos leitores sem a interposição do narrador. Recurso 

semelhante foi amplamente utilizado pelo escritor português José Saramago. Tanto é assim, que o 

escritor lusitano, em entrevista a José Carlos Vasconcelos
31

, afirma não gostar de dividir sua 

escrita com a entidade chamada de “narrador” (BEIJO, 2012, p. 79). Ao que parece, “durante 

toda a entrevista [Saramago] tenta convencer, de toda a maneira, que não concorda com a figura 

do narrador e que gostaria de ter o direito a voz como o ensaísta [...]” (BEIJO, 2012, p. 79).  

O que se percebe, portanto, é que o narrador-personagem abre mão de contar a história, 

cedendo sua voz ao autor, a fim de que ele reflita filosoficamente sobre a existência do silêncio, 

da palavra, do tempo, da vida etc. O excerto a seguir, mais uma vez, exemplifica o viés ensaístico 

de Aldeia do silêncio: 

A dor da alma, esta sim, é inexprimível. Não há como gritar, porque ela sufoca. 

Não há como expressá-la em palavras, porque ela implode todo o vocabulário. É 

uma dor que brota do âmago do coração e se dissemina por cada veia, cada 

músculo, cada artéria, e é sentida subjetivamente como um peso insuportável. 

Esta dor provoca saudade da morte. É preciso garimpar o léxico mais primevo 

para que, a conta-gotas, se possa destilá-la em vocábulos arcaicos, na linguagem 

destituída de lógica e até mesmo de sintaxe. Esta dor só o tempo aplaca, desde 

que não esteja impregnada de culpa. Na vida, não se guarda culpa em 

decorrência da transgressão, e sim da omissão (BETTO, 2013, p. 181-182). 

 

 Como se não bastasse, os momentos reflexivos transformam o romance em uma espécie 

de ensaio filosófico, uma vez que o ensaio “tem como princípio básico a reflexão, que, por sua 

vez, é ilimitada” (BEIJO, 2012, p. 37). De modo que, ao longo da história narrada e 

                                                           
30

 Ao analisar o ensaio como gênero literário, Beijo chega à seguinte conclusão: “Enfim, provavelmente, não se 
chegará a uma solução sobre o gênero ensaio, posto que, como já se sabe, o ensaio mostra-se, desde a sua 
essência, avesso a definições definitivas” (BEIJO, 2012, p. 47). Em outro momento, ela dirá: “Se é que há algum 
método possível para o ensaio, seria então o chamado método intuitivo, ligado diretamente ao empírico que, de 
certa forma, aponta também para a falta de método, já que se dá por meio de experiências individuais e únicas 
*...+” (BEIJO, 2012, p. 35). 
31 A entrevista foi concedida por Saramago a Vasconcelos, em 16 de janeiro de 2003, para o Jornal de Letras, Artes 

e Ideias. Em um determinado momento da entrevista, Saramago, então, desabafa: “continuo a pensar que o 
narrador não existe, quem existe é o autor, que tem uma história na cabeça e quer passar para o papel” (BEIJO 
Apud. VASCONCELOS, 2012, p. 79).  
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protagonizada por Nemo, encontramos trechos que apresentam pensamentos bastante profundos 

que conduzem os leitores a uma auscultação interior: 

As palavras não merecem ser banalizadas. Encerram uma noção de gravidade e 

refletem – sem lograr elucidá-lo – o mistério da vida. O propriamente humano 

instaura pela palavra. Porém, nada supera a incomensurável distância entre a 

vida e palavra. A vida pulsa e ultrapassa todos os conceitos. A palavra ecoa a 

pulsão da vida. Não consegue, entretanto, defini-la ou direcioná-la. Toda vida 

encerra múltiplas possibilidades. Toda vida é mistério. E mistério é tudo aquilo 

que atrai, fascina, desafia e supera as razões de crer (BETTO, 2013, p. 160). 

 

 Tais reflexões, portanto, fomentam um intenso monólogo interior (ou seria melhor dizer 

“diálogo interior”?). Portanto, o próprio texto, ao filosofar sobre a vida – sempre categorizando a 

palavra e o silêncio – acaba por provocar no leitor esse senso de introspecção, levando-o a 

meditar, ponderar, silenciar. Se a leitura por si só é um exercício silencioso, a leitura filosófica e 

ensaística potencializa esse silêncio, uma vez que nos remete à essência e ao sentido da vida e das 

coisas.  

Um dos recursos utilizados em larga escala por Betto nesse romance é a criação de novas 

palavras. No decorrer de todo o livro, o leitor se deparará com “neologismos” vocabulares 

criados pelo autor. Ao se valer da questão metalinguística em sua obra, uma vez que discorre 

sobre a própria linguagem, sobre a palavra e o silêncio, Frei Betto aproveita a estrutura do texto 

para realizar aquilo que ele intenta em seu romance. Desse modo, o autor não se vale apenas do 

conteúdo para dizer o que pretende dizer, empregando também outros recursos, tais como a 

criação de um vocabulário próprio que denominaremos de bettianismos. Ao fazer isso, Betto 

propõe a discussão acerca da temática da linguagem e do silêncio na própria estrutura narrativa. 

Um bom exemplo é o termo “descalendarizar”. Nemo relata que, na aldeia onde vivia 

antes de adentrar o hospital, “o tempo se descalendarizava” (BETTO, 2013, p. 18). Isso porque, 

na aldeia do silêncio, o tempo não era medido por anos, meses, semanas ou dias. Muito menos 

por horas. Não havia calendários nem relógios. A contagem dos períodos se resumia às quatro 

estações que apresentavam certa alteração cíclica, demarcando minimamente a passagem do 

tempo. Assim, as épocas eram definidas unicamente pelos episódios da natureza, por exemplo, 

pelas fases da lua. Depois da visita do irmão de Nemo à aldeia, convidando-os – a mando de seu 

pai – a irem morar na cidade, o texto afirma que “só três luas depois o avô murmurou” (BETTO, 

2013, p. 84). Além disso, na aldeia o tempo “tartarugava” (BETTO, 2013, p. 52).  
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Se as reflexões acerca do silêncio são a tônica do romance, as reflexões sobre o tempo não 

ficam atrás (como se observa no parágrafo anterior). A aldeia é vista como um lugar onde o 

tempo não passa. Naquele ermo, “vivia-se um tempo insólito, como a girar permanentemente 

dentro do espaço no qual se enclausurara. Não passava, não avançava, tão somente circulava, 

como se fôssemos o eixo em torno do qual ele irremediavelmente gravitasse” (BETTO, 2013, p. 

18). Na cidade, diferentemente da aldeia, as pessoas é que gravitavam em torno do tempo, e não o 

contrário.  

Algumas das palavras inventadas por Betto são iniciadas com o mesmo prefixo: 

descalendarizar (BETTO, 2013, p. 18), desnumerado (BETTO, 2013, p. 19), desimportância 

(BETTO, 2013, p. 50), desnatureza (BETTO, 2013, p. 77), desexistiu (BETTO, 2013, p. 88), 

desbordar (BETTO, 2013, p. 96), desmundo (BETTO, 2013, p. 99), dessilenciar (BETTO, 2013, 

p. 131), despalavrear (BETTO, 2013, p. 131). Ao aplicar o prefixo “des” às palavras em questão, 

Frei Betto modifica seu sentido. Segundo Evanildo Bechara, o prefixo latino des indica “negação, 

ação contrária, cessação de um ato ou estado, ablação, intensidade” (BECHARA, 2009, p. 366).  

Dos bettianismos apresentados no parágrafo anterior, os dois últimos – dessilenciar e 

despalavrear – são os que mais nos interessam. Dessilenciar e despalavrear são termos que se 

encontram em sintonia com o título do romance. Se o verbete palavrear significa “falar de 

maneira descontrolada, sem moderação, parolar, tagarelar” (AULETE), despalavrear significa seu 

antônimo, sua negação, ou seja, a interrupção do ato da fala. Despalavrear é silenciar. 

Dessilenciar, por sua vez, é o antônimo de silenciar. Dessilenciar é palavrear, tagarelar. Frei 

Betto, portanto, cria dois antônimos que retratam o espírito do romance: 

Fazer silêncio é deixar o tempo esvair-se. E dessilenciar-se é exilar-se de si 

mesmo. É entregar-se à derrelição. Porque todo tagarela teme a si próprio e faz 

do aluvião de palavras moedas oferecidas como quem mendiga atenção [...] Às 

vezes me pergunto se o silêncio é feito apenas da ausência de palavras. Tendo a 

acreditar que não. Despalavrear não traz quietude. Traz o vácuo, no qual 

conhecemos a mais ameaçadora vertigem: a da desconstrução de todos os 

significados. Tudo passa a ser nada. É a dessacramentalização da palavra. 

(BETTO, 2013, p. 131). 

  

O silêncio é, sem sombra de dúvida, o mote do romance. Na aldeia, prevalecia o silêncio. 

Falava-se o essencial. Na cidade, o palavrório se sobrepunha. Os barulhos e ruídos quebravam o 

silêncio a todo instante nos quartos do hospital, que, ao menos teoricamente, deveria ser um local 

silencioso. Segundo Orlandi, “o silêncio é fugaz. O homem não o suporta e assim não lhe permite 
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senão uma existência efêmera” (ORLANDI, 2015, p. 57). Na contramão da efemeridade do 

silêncio, depois de alfabetizado, o narrador-personagem se trancafiou em completo mutismo. 

Dentro dele, no entanto, havia um diálogo intenso que se percebe pelos apontamentos e 

observações registradas em um caderno durante o período de internação. Suas reflexões propõem 

uma profunda conversa consigo mesmo. Sobre isso, ele mesmo fornece explicações: “Quem me 

dera não falar! Repito: há uma intensa falação dentro de mim. Às vezes me pergunto se, ao longo 

da vida, mais falamos para fora ou para dentro. Não tenho resposta; sei que, no meu caso, meu 

monólogo subjetivo substitui o diálogo com as pessoas” (BETTO, 2013, p. 58). 

Podemos afirmar ainda que Aldeia do silêncio gira em torno das diferentes formas de 

linguagem. Na percepção do narrador-personagem, o silêncio é uma forma de comunicação que 

gera sentido e significado. Segundo Orlandi, “o silêncio é. Ele significa. Ou melhor: no silêncio, 

o sentido é” (ORLANDI, 2015, p. 31, grifo do autor). Nemo nos diz, por exemplo, que ele e o 

avô permaneciam do lado de fora do casebre tentando “adivinhar a gramática do silêncio” 

(BETTO, 2013, p. 30). Uma gramática é composta por uma série de regras que determinam a 

estrutura de um determinado sistema linguístico. Se a gramática do silêncio carece ser 

“adivinhada”, isso acontece porque suas regras não são tão claras e definidas. O historiador inglês 

Peter Burke, valendo-se de conceitos contemporâneos da sociolinguística, observa que “o silêncio 

em si é uma forma de comunicação que, como as outras formas de comunicação, tem suas 

próprias regras e convenções” (BURKE, 1999). Assim, para que nos comuniquemos por meio do 

silêncio é necessário que sejamos alfabetizados pelas cartilhas dessa gramática silente, cujo 

sentido, por vezes, se encontra nas entrelinhas. Tanto é assim, que havia entre eles um catedrático 

na arte de se comunicar por meio do silêncio. O avô era “mestre e guia no árido reino do silêncio, 

ensinava não com o dizer, e sim com o proceder” (BETTO, 2013, p. 29). Em outro momento, 

Nemo afirma que entre eles (o avô, a mãe e ele) “a comunicação dispensava palavras” (BETTO, 

2013, p. 30). Ou seja, eles se compreendiam simplesmente por meio do silêncio. As palavras 

eram dispensáveis. A intercomunicação social na aldeia, imprescindível à linguagem, ocorria por 

meio do silêncio.  

Segundo Orlandi, “o nosso imaginário social destinou um lugar subalterno ao silêncio. Há 

uma ideologia da comunicação, do apagamento do silêncio, muito pronunciada nas sociedades 

contemporâneas” (ORLANDI, 2015, p. 35). Na aldeia, o silêncio era primordial. A quietude dos 

três moradores humanos era cheia de sentido e significado. Por causa disso, ao longo de todo o 
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romance o silêncio é exaltado e o palavrório é condenado. Trilhando o mesmo posicionamento 

proposto por Betto, Orlandi diz que “ao invés de pensar o silêncio como falta, podemos, ao 

contrário, pensar a linguagem como excesso” (ORLANDI, 2015, p. 31). Aldeia do silêncio nos 

leva a ponderar quanto ao excesso das palavras, vomitadas a todo instante pelos citadinos. Como 

exemplo, citamos o seguinte excerto proferido pelo narrador-personagem: “Agora posso entender 

por que as pessoas comedidas se sentem incomodadas com a tagarelice, como é o meu caso. Não 

é o discurso alheio que nos estorva. É o fluxo de palavras proferidas sem a menor atenção, o 

menor cuidado. A verborragia é uma forma de incomunicabilidade” (BETTO, 2013, p. 150). O 

excesso de palavras acaba por atrapalhar a comunicação. É uma espécie de antilinguagem. Cria 

uma barreira entre o ouvinte e o falante. Ou ainda quando escreve: “Como as palavras sofrem! 

Como são prostituídas! Melhor deixá-las abrigadas no silêncio, botões de flores agasalhados no 

pedúnculo. Evitar que se exponham à luz incandescente da tagarelice” (BETTO, 2013, p. 140-

141). Dessa forma, uma vez que o texto assinala uma perspectiva positiva a respeito do silêncio 

em detrimento do palavreado excessivo, o leitor mais quieto, mais introspectivo, mais dado a 

ouvir do que a falar terá uma identificação sui generis com esse romance de Betto.  

Contudo, a questão do silêncio se apresenta também na incompletude do texto, ou seja, 

naquilo que é silenciado pelo autor. Orlandi observa que a incompletude é fundamental no dizer: 

“É a incompletude que produz possibilidade do múltiplo, base da polissemia. E é o silêncio que 

preside essa possibilidade [...] Mas o silêncio significa esse „nada‟ se multiplicando em sentidos: 

quanto mais falta, mais silêncio se instala, mais possibilidades de sentidos se apresentam” 

(ORLANDI, 2015, p. 47). Em Aldeia do silêncio, Betto silencia, por exemplo, quanto à mãe de 

Nemo. Nada sabemos a seu respeito depois que fora obrigada a deixar a aldeia à força. O texto 

simplesmente diz que:  

A mãe se agarrou ao casebre. Homens armados atiçaram fogo na palha que o 

recobria e nos acusaram de invasores de propriedade. Nosso lar ardeu em 

chamas. Arrastaram-nos para dois furgões. A mãe foi jogada em um, eu em 

outro. Nunca mais soube da mãe. Nem para onde a levaram (BETTO, 2013, p. 

176). 

 

 O que teria acontecido à mãe? Fora presa? Torturada? Estuprada? Estaria viva ou morta? 

Teria conseguido destino melhor do que o de seu filho? O silêncio do autor em relação a essas 

questões abre um leque de inúmeras possibilidades para o leitor, que pode complementar as 

lacunas ou silenciamentos do texto como bem lhe convier. 
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O silenciamento perpassa também a questão do foco narrativo. Quem narra a história é 

um sujeito simples, sem nome, sem documentos, sem posses, sem dinheiro, sem estudo (a não ser 

devido ao período de alfabetização no hospital) e sem profissão. Ao escolher um narrador 

anônimo, Frei Betto dá voz aos pobres, aos excluídos, enfim, àqueles que não são considerados 

nem vistos pela sociedade. Em Aldeia do silêncio há um silêncio mais categórico do que o 

simples calar: o silêncio dos latifundiários, que detêm o poder e os recursos financeiros. No 

entanto, tal silenciamento acontece no plano retórico, uma vez que ocorre apenas no universo 

criado pela literatura. Na vida real, os pobres continuam sem voz. Contudo, essa reconfiguração 

de mundo criada pelo romance, onde a voz é cerceada aos poderosos, é capaz de despertar no 

leitor pensamentos anteriormente inimagináveis. Aqueles que nunca ponderaram que pudessem 

ter voz na sociedade, por causa de sua condição social, passam, a partir da leitura de Aldeia do 

silêncio, a aventar tal possibilidade. 

 Como se não bastasse, o texto silencia também quanto ao nome das personagens. As 

personagens humanas da aldeia não possuem nomes, apenas os animais
32

. Nemo, que recebeu tal 

alcunha apenas após dar entrada no hospital, refere-se ao avô simplesmente por avô e à sua mãe 

por mãe. Segundo o narrador: “Se o avô um dia teve nome, eu nunca soube. Eu o chamava de 

„avô‟. Ele me tratava de „filho‟, embora eu fosse neto. E, à „mãe‟, de „filha‟, que o chamava de 

„pai‟. Nenhum de nós tinha nome” (BETTO, 2013, p. 24). Para o avô, “nome é coisa de gente que 

é alguém. Nós não éramos ninguém” (BETTO, 2013, p. 26). O próprio apelido que fora dado ao 

personagem-narrador no hospital desvenda essa questão trazida pelo romance: Nemo (do latim, 

ninguém). Percebe-se, portanto, que mesmo após sua chegada à cidade o personagem-narrador 

continua sendo “ninguém”. Além de ter sido torturado na delegacia, depois de solto passou a 

revirar “latões e lixeiras em busca de resposta ao vazio do seu estômago” (BETTO, 2013, p. 180). 

Nessa perspectiva, essas personagens representam os pobres e os marginalizados que não são 

vistos nem percebidos pela sociedade. Sendo invisíveis, são considerados como nada mais do que 

“ninguém”. E embora as três personagens se considerassem alguém um para o outro, socialmente 

falando nem sequer existiam. Nemo não possuía certidão de nascimento nem qualquer outro tipo 

de documento que comprovasse sua existência. Nem nome de batismo ele tinha. Literalmente, ele 

não existia perante a sociedade.  

                                                           
32

 Na aldeia havia dois animais: uma cadela, chamada Basileia, e um urubu, chamado Ubelino. 
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Interessante notar que o santo da aldeia também não possui nome. Há, portanto, um novo 

silenciamento. Certo dia, quando um vendaval se aproximou da aldeia, a mãe de Nemo falou: 

“Vamos rezar ao santo sem nome” (BETTO, 2013, p. 77). Próximo ao fim do romance, quando o 

avô se encontrava adoentado, o santo é invocado novamente: “A mãe colocou próximo a ele o 

santo sem rosto e sem nome, e intentou fazê-lo comer” (BETTO, 2013, p. 173). Aquela imagem 

era o único resquício da religiosidade que ali um dia houvera. O santo sem rosto e sem nome é, a 

nosso ver, indicativo da perda da identidade religiosa da aldeia. Ao se esquecerem do nome do 

santo, eles demonstravam ter deixado para trás os vestígios da religiosidade de outrora.  

Embora o texto silencie sobre a antiga religiosidade que um dia existiu naquela 

localidade, é inegável, contudo, que as personagens humanas da aldeia eram pessoas 

espiritualizadas. Uma das provas dessa espiritualidade é a relação que as três personagens 

possuem com a natureza: “O avô dizia que entre nós – ele, a mãe, eu – e a natureza, não havia 

quase diferença. Apenas a que existe entre a mangueira e o pé de feijão ou entre Ubelino e 

Basilea. Tudo é natureza. Tudo nasce da semente, cresce e depois morre para, de novo, 

ressementear-se” (BETTO, 2013, p. 20). Havia, portanto, uma integração entre aqueles seres 

humanos e a natureza a sua volta. Até porque, segundo o narrador-personagem, o casebre no qual 

eles viviam era a única “desnatureza” naquela localidade (BETTO, 2013, p. 33). O silêncio, por 

sua vez, também nos revela a respeito da espiritualidade presente naqueles seres. O silêncio os 

levava a momentos quase permanentes e profundos de interiorização. Nemo assevera que “o 

silêncio interior é como um lago que convida ao mergulho. Mergulho batismal de quem 

submerge para renascer” (BETTO, 2013, p. 60). Enquanto em nossa civilização o silêncio é 

temido por muitos, na aldeia o ato de silenciar era entendido como um mergulho batismal dentro 

de si mesmo. Um mergulho que nos leva ao alto conhecimento e, consequentemente, aguça a 

espiritualidade. Ao se referir ao silêncio do avô, Nemo faz uma correlação entre o silêncio por ele 

vivido e a sua sabedoria (reflexo de uma pessoa espiritualizada): 

Nele fluía uma sabedoria inata, de quem responde por si próprio todas as 

interrogações. Ficar ao lado dele ali na pedra diante do nosso casebre, sentir-lhe 

a emanação do olhar, o calor de seu corpo e a altivez de sua postura era 

experimentar misteriosa empatia. (BETTO, 2013, p. 29).  

 

O silenciamento em relação aos nomes invade a cidade. As enfermeiras e os médicos 

também não possuem nomes, mas são identificados pela sua profissão, acrescidas de uma inicial 

maiúscula. O narrador se refere à enfermeira como “enfermeira B.” (BETTO, 2013, p. 108), e, ao 
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doutor, como “doutor N.” (BETTO, 2013, p. 149). Em outros casos, as personagens são 

identificadas por meio de pronomes de tratamento acrescidas da inicial maiúscula. A voluntária 

que alfabetizou o narrador-personagem no hospital é denominada simplesmente por “madame 

A.”. Ao se referir a um paciente, o narrador o faz de forma similar à anterior: “O senhor F. 

manifestou à irmã G. seu queixume pelo excesso de ruídos aqui no hospital” (BETTO, 2013, p. 

148). Diferentemente da aldeia, na cidade os seres humanos não possuem nomes a fim de se 

demonstrar a despersonalização do indivíduo nos grandes centros urbanos. Ao perder o nome, o 

indivíduo perde sua própria identidade e se despe de sua individualidade para se tornar apenas 

mais um em meio a multidão. 

A ausência de nomes das personagens em todos os âmbitos alude, a nosso ver, a um modo 

mais profundo de silenciamento. O silêncio não se traduz apenas nas reflexões produzidas no 

decorrer da narrativa, mas se evidencia na própria construção textual. Uma vez que os nomes 

rotulam as pessoas tentando defini-las e enquadrá-las (o que de certa forma é impossível), o 

romance resolve silenciar em relação a eles. A epígrafe, extraída de Wittgenstein, cabe muito 

bem em relação a esse assunto: “O que não se pode falar, deve-se calar” (WITTGENSTEIN, 

1961, p. 129). Nessa ótica, uma vez que os nomes não conseguem captar a essência das pessoas a 

quem eles se referem, é melhor não tê-los. A fim de ratificar essa questão, busca-se respaldo no 

próprio romance quando a “mãe” comenta: “Um mesmo nome pode ser dado a várias pessoas. A 

uma pessoa não se pode dar vários nomes” (BETTO, 2013, p. 26). Ou ainda, quando o “avô”, 

quebrando o silêncio, diz: “Gente eu conheço mais pelo olhar do que pelo nome” (BETTO, 2013, 

p. 26). Portanto, o que o romance tenciona transmitir por meio do apagamento dos nomes das 

personagens é que se o nome não é capaz de abranger integralmente a pessoa a quem ele se 

refere, haja vista ser impossível reduzir uma pessoa a um nome, o melhor mesmo é nos 

silenciarmos em relação a eles.  

 Outra particularidade desse romance é que o texto se desenvolve em uma espécie de prosa 

poética, havendo nitidamente uma preocupação do autor em construir meticulosamente cada 

linha do texto. Ao fazer isso, Frei Betto enuncia que a palavra, quando burilada, resulta em 

poesia. Em um romance cuja temática é o silêncio, a palavra, nessas condições, ascende a uma 

dimensão privilegiada. Nada do que é dito é banal, nem mesmo as construções linguísticas 

criadas pelo autor. De modo que esse é outro recurso utilizado por Betto com a finalidade de 

demonstrar sua proposta de valorização do silêncio por meio da linguagem. Tanto é assim que o 
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narrador-personagem diz que “o apogeu da linguagem é a poesia” (BETTO, 2013, p. 144). 

Segundo Fernando Paixão, “no caso da prosa poética, fica evidente que sua característica 

principal está relacionada à qualidade da prosa; por isso mesmo apresenta uma tendência voltada 

para acolher textos maiores – narrativos ou não –, mesmo que procure fixar um olhar lírico sobre 

a realidade” (PAIXÃO, 2013, p. 152).  

A preocupação de Betto com a qualidade da prosa é mais que evidente em Aldeia do 

silêncio. Ao se referir à aldeia, Nemo o faz de um modo poético: “Pressentia-se na aldeia uma 

vibração anímica. Ali a gramática da existência carecia de sintaxe, mas a razão nutria-se de afetos 

– este o segredo de não extravasar em loucura” (BETTO, 2013, p. 31). Algumas outras frases, 

ainda que esparsas, fornecem a medida exata daquilo que se quer ilustrar: “o tronco da mangueira 

engordava de umidade” (BETTO, 2013, p. 33); “Ali a mangueira, plena em seu esplendor 

vegetal, fazia-nos antieco. A natureza não se cala; é em si mesma silenciosa. Se ruge é por 

desassossego em seus excessos” (BETTO, 2013, p. 61); “[o mar] é um pasto infindo todo feito de 

água que se avoluma e descabela quando beija a areia da praia” (BETTO, 2013, p. 74); “Contou 

ter retornado tão logo seu pai desexistiu; temeroso de dissipar-se no redemoinho do palavrório 

citadino [...]” (BETTO, 2013, p. 88). Um excerto um pouco maior merece ser destacado: 

As palavras se exilavam de seus significados, as ideias se afunilavam em 

sinergia, as partes se transmutavam no todo. Passado e futuro se fundiam no 

presente. E o presente se fazia mero presente. Meu ser suspendia-se em 

evanescências. A transcendência, tornada em mim imanência, se aconchegava na 

profundência. (BETTO, 2013, p. 62-63). 

 

 Ao se valer do recurso de uma linguagem bem articulada em que cada palavra é 

devidamente pensada e lapidada, o autor utiliza a própria estrutura do texto narrativo para discutir 

a temática do silêncio. A palavra, desse modo, só merece ser pronunciada se o for de maneira 

refletida, ponderada, elucubrada e, por que não dizer, poetizada. Do contrário, o silêncio é 

preferível. As palavras, no entendimento de Nemo, são preciosas e não deveriam ser proferidas à 

exaustão: 

Ali, onde faltava quase tudo, qualquer coisa se fazia preciosa – um falho seco no 

chão servia de lenha; a semente trazida por um pássaro; um pedaço de ferro 

retorcido encontrado lá onde houvera povoado. Também as palavras se faziam 

preciosas. Havia que preservá-las no pensamento e no coração. Deixá-las 

decantar, amadurecer, entranhar-se nos sentimentos e na razão para, só depois, 

pronunciá-las (BETTO, 2013, p. 112). 
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 Note-se, além disso, a maneira pela qual é construída uma oposição importante no 

romance entre campo e cidade. Há, nela, traços de um maniqueísmo. A aldeia do romance é um 

lugar de pobreza, de falta de recursos tecnológicos, de ausência de qualquer elemento de 

sofisticação, mas, ainda assim, é o lugar sempre almejado pelo narrador. A cidade é sempre 

negativa, como demonstra a seguinte transcrição: 

Aqui na cidade todos são escravos dele [do tempo], trazem nos pulsos as 

algemas que o retalha em horas, minutos e segundos, submetem-se 

abnegadamente ao tempo sem tempo, à pressão das urgências sem importância. 

Há demasiadas palavras na cidade. Muitas se expressam por outros dizeres: 

ruídos, agitação, poluição... A cidade é tagarela e, nessa verborragia, se perde 

como lugar acolhedor. Por isso nostalgio-me na lembrança da aldeia. Tanta 

gente que habita a cidade sonha em mudar-se para o interior, morar em algum 

lugar distante no qual haja mais moderação que agitação... (BETTO, 2013, p. 

182-183). 

 Anteriormente à aldeia onde viviam Nemo, seu avô e sua mãe, além da cadela e do urubu, 

havia, naquele mesmo local, um povoado com duas dúzias de casas. Cada família cultivava seu 

próprio roçado, e todos auxiliavam e acudiam uns aos outros. Contudo, as famílias que habitavam 

o povoado foram obrigadas a deixar suas casas pelos latifundiários, que usavam de recursos 

escusos. Apenas o avô, a mãe, o pai e o irmão mais velho de Nemo resistiram bravamente às 

investidas dos fazendeiros. Na verdade, apenas eles sobreviveram ao envenenamento das águas. 

O romance retrata a brutalidade utilizada para a destruição do povoado: “Fizeram arder em fogo a 

plantação e destruíram as casas, mordidas pelos dentes gigantes de uma escavadeira. Restou a 

capela. Um ou outro tentou resistir, mas as armas da jagunçada calaram os clamores. Aquela terra 

adubou-se de sangue” (BETTO, 2013, p. 70). 

 No fim das contas, não houve jeito. O progresso chegou à aldeia. O pai de Nemo viera 

avisar que vendera aquela propriedade. Ali seria construído um clube. Convidou-os para 

morarem na cidade com ele. Nemo e sua mãe recusaram o convite (o avô já havia 

“transvivenciado”), ficariam ali até o fim. Algum tempo depois, a aldeia foi invadida por homens 

que derrubaram o mato e atearam fogo ao casebre. Recusando-se a saírem da propriedade, Nemo 

e sua mãe foram postos em dois furgões. Ele foi levado para uma delegacia e nunca mais soube o 

paradeiro de sua mãe. Na delegacia perguntaram seu nome, pediram seus documentos e 

indagaram se carregava algum dinheiro. Não havendo resposta, uma vez que não tinha nome nem 

documentos e muito menos dinheiro, Nemo foi torturado para que viesse a falar. Quebraram seus 

dentes, perfuraram seu pulmão e lesionaram seu rim.  
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A discussão sobre a tortura sofrida pelo personagem-narrador também se passa no âmbito 

da relação com a linguagem:  

Além de não ter respostas para as perguntas que me faziam, recusei-me a 

transformar minhas palavras em eco da antilinguagem da barbárie. A tortura 

elimina toda a possibilidade de linguagem, de comunicação entre humanos. Uma 

vez que o torturador não escuta sua vítima, ele a condena sem julgar. Não 

pergunta, obriga-a a confessar. Vira a linguagem ao avesso como instrumento de 

segregação, exclusão, desumanização (BETTO, 2013, p. 177-178).  

 

 A tortura, por sua vez, é vista como o avesso da linguagem. Uma antilinguagem. O texto 

sugere, portanto, que onde há violência a comunicação inexiste. Se entendermos linguagem como 

“qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e 

comunicar ideias e sentimentos, isto é, conteúdos da consciência” (BECHARA, 2009, p. 28), 

percebe-se que a brutalidade utilizada na tortura não é um ato de intercomunicação social. A 

intercomunicação pressupõe uma comunicação mútua e recíproca, enquanto que na brutalidade 

imputada à tortura não se vê reciprocidade. Apenas um dos lados impõe à força uma “linguagem” 

um tanto rudimentar ou retrógrada, uma herança maldita que possui raízes muito antigas
33

. Em 

vez de fomentar a comunicação, a tortura passa a inibi-la. Na sequência, há mais um trecho que 

aponta a relação entre tortura e linguagem: 

Ali a palavra desgramatizou-se na brutalidade insana. Todo discurso desabou 

implodido por sua intrínseca antinomia. Reduzido a saco de pancadas, fui banido 

de toda humanidade [...] Ainda que gritasse de dor, nenhum socorro viria a meu 

favor [...] Como haveria eu de dizer o que meus torturadores queriam ouvir se 

meu único desejo era ser tragado pela morte, pelo silêncio inelutável? (BETTO, 

2013, p.179) 

 

   O ruído mor que interfere na comunicação entre torturador e torturado é o grito de 

sofrimento. Um discurso praticamente inexprimível em palavras, expressão de uma dor intensa e 

insana que reverbera por todo o corpo: “A dor era todo eu” (BETTO, 2013, p. 179). Se a dor do 

corpo “quando lancinante, requer o grito, o clamor, o berro de quem sente e sofre o corpo 

macerado” (BETTO, 2013, p. 181), na dor da alma “não há como gritar, porque ela sufoca” 

(BETTO, 2013, p. 181).  

Após dois meses na cadeia, Nemo foi posto na rua em péssimas condições de saúde. 

Tornou-se mendigo. Dormiu na rua e revirou latas de lixo. Segundo o texto, “recostado a um 

muro, estendi a mão súplice. Sob olhares de repulsa ou indiferença, rarearam-se moedas mínimas. 

                                                           
33

 Segundo Barros, “desde os primeiros escritos históricos, a partir da Idade Antiga, já havia notícias do uso da 
tortura na Babilônia, Pérsia, Índia, Egito, Grécia e Roma” (BARROS, 2015, p. 21-22). 
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Revirei latões e lixeiras em busca de resposta ao vazio do estômago. Restos alheios aplacavam a 

escassez do que restava de mim” (BETTO, 2013, p. 180). Recolhido, enfim, das ruas foi levado 

para um hospital, de onde não lhe deixaram sair por causa de problemas renais crônicos. 

Aldeia do silêncio é, portanto, um romance que trabalha questões metalinguísticas tanto 

em seu conteúdo quanto em sua estrutura narrativa. Além do que, apresenta uma forma de vida 

menos acelerada, sem a pressa da vida moderna e sem o excesso de ruídos dos quais estamos à 

mercê. Se Frei Betto principia o romance com um pensamento do filósofo austríaco Ludwig 

Wittgenstein, ele o encerra parafraseando esse mesmo pensador. Na última linha do romance se 

lê: “Da vida, guardo uma única certeza: meu universo se limita à minha linguagem” (BETTO, 

2013, p. 191). Em Wittgenstein, lê-se: “Os limites da minha linguagem denotam os limites de 

meu mundo” (WITTGENSTEIN, 1961, p. 110). Isso significa dizer que a visão de mundo de um 

homem se reduz a sua linguagem ou que a única limitação imposta a alguém é a sua própria 

linguagem. O narrador-personagem demonstra, por meio de suas reflexões, que a biografia por 

ele escrita se baliza simplesmente pela linguagem, único fator a restringir sua perspectiva do 

mundo. 

 

2.4 CONCLUSÃO: 

  

 Em cada um dos romances analisados há uma tônica. Em O dia de Ângelo a questão do 

poder se encontra em evidência. Em Hotel Brasil o foco é lançado sobre a importância do olhar. 

Aldeia do silêncio, como não poderia deixar de ser, atribui um valor especial ao silêncio. O dia de 

Ângelo e Hotel Brasil abusam da força das metáforas. Enquanto Hotel Brasil pode ser 

compreendido como uma metáfora de nosso país, O dia de Ângelo lança mão de uma aranha, 

bem como de alguns outros insetos, que reforça a temática do poder metaforicamente. Destarte, 

se entre O dia de Ângelo e Hotel Brasil há uma sutil aproximação por causa das metáforas, entre 

O Dia de Ângelo e Aldeia do silêncio a aproximação se dá devido à ausência de nomes das 

personagens. Em Aldeia do silêncio apenas o urubu e o cachorro possuem nome, enquanto que, 

em O dia de Ângelo, apenas Ângelo carrega um nome. 

Embora diferentes entre si, os romances analisados possuem um ponto bastante peculiar 

em comum: os três narradores revelam pontos de vista, objetivos e perspectivas semelhantes, 

apresentando preocupação para com os injustiçados da sociedade, como no caso de Ângelo, do 
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faxineiro do hotel, dos menores infratores e dos camponeses expulsos de suas terras pelos 

grandes proprietários rurais.  

Em O dia de Ângelo, o narrador em terceira pessoa do primeiro movimento apresenta a 

personagem-título de forma positiva, como alguém disposto a mudar o mundo por meio de sua 

atuação política. Aos olhos do narrador, Ângelo tinha como principal intenção propagar a 

felicidade e a partilha do pão. A atuação político-social de Ângelo é bem-vista pelo narrador, que 

o enxerga como um sujeito injustiçado. Sua prisão é um acinte em sua perspectiva.  

Em Hotel Brasil, o narrador, novamente em terceira pessoa, possui um olhar positivo para 

com os menores infratores, bem como para com Jorge, o faxineiro, preso injustamente por um 

assassinato que não cometeu. Como verificado em nossa análise, percebe-se certa empatia do 

narrador para com os menores abandonados, que, igualmente, são vistos como seres injustiçados 

por uma sociedade excludente e preconceituosa. Aos olhos do narrador, tanto Jorge quanto os 

menores infratores nasceram condenados por sua condição social. 

Em Aldeia do silêncio, Betto se vale de um narrador em primeira pessoa. Sendo o 

narrador-personagem um sujeito anônimo, sem documentos, sem posses, sem dinheiro, sem 

estudo e sem profissão, o autor, por meio da figura do narrador, tenta reparar uma injustiça social 

ao conceder voz a alguém que normalmente não a possuiria. Além do que, o narrador, em seu 

discurso, aponta para outra injustiça recorrente em nossa sociedade: a da questão agrária. Poucos 

possuem muita terra, enquanto a grande maioria não tem sequer um palmo. O narrador-

personagem, por pertencer a uma família de pequenos agricultores (ainda que seu avô e seu pai o 

fossem na época do povoado), se vale de um olhar positivo para o campo e para as injustiças 

cometidas contra os campesinos. 

Os narradores de Frei Betto, portanto, contam a história pela ótica dos oprimidos e dos 

injustiçados. Ao que parece, por meio do ponto de vista do narrador, o autor procura reparar as 

injustiças lançando mão de um olhar que foge ao lugar-comum, apresentando, desse modo, um 

ângulo de visão que faz o leitor perceber algumas – entre as muitas – injustiças presentes na 

sociedade contemporânea.  
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3 ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DA OBRA FICCIONAL DE FREI BETTO 

 

Este capítulo analisará a representação presente na obra ficcional de Frei Betto. Os três 

romances analisados literariamente no capítulo anterior passarão, agora, pelo crivo de uma 

análise representativa. 

Segundo Antoine Compagnon, “a mimesis [comumente traduzida como representação], 

desde a Poética de Aristóteles, é o termo mais geral e corrente sob o qual se conceberam as 

relações entre a literatura e a realidade” (COMPAGNON, 1999, p. 97). Sendo assim, antes de 

adentrarmos a análise dos romances bettianos propriamente ditos, introduziremos o conceito de 

representação, principalmente pelo viés analítico de Christopher Prendergast e de Regina 

Dalcastagnè.  

O intuito de tal preâmbulo é, justamente, nos ampararmos teoricamente para a análise dos 

romances em apreço. Portanto, sendo a mimesis um conceito extremamente antigo, datando até 

de período anterior a Cristo, nada mais justo que apresentarmos as teorias modernas a respeito do 

processo representativo a fim de aplicá-las em nossa análise.  

 

3.1 TEORIAS MODERNAS DA REPRESENTAÇÃO 

 

O conceito mimético remonta a Platão. Segundo Luiz Costa Lima, a problemática da 

mimesis levará o filósofo grego a refletir sobre a questão ontológica do ser e do não ser. Na 

perspectiva platônica, a mimesis corresponde ao não ser, isto é, à categoria das coisas que são 

falsas e ilusórias. Sendo assim, para Platão, “a obra do imitador é perigosa ao filósofo, não só 

inferior à sua atividade, justamente porque lida com outro do ser, com o seu avesso” (LIMA, 

1980, p. 43). Ao que parece, a intenção platônica é demonstrar a superioridade da filosofia e da 

razão, ou seja, do ser sobre o não ser, que, nesse caso, pode ser ilustrado pelas epopeias 

produzidas pelos poetas gregos. 

 Na concepção metafísica de Platão, o cosmo físico nada mais é que a imagem de um 

modelo ideal, isto é, uma cópia do mundo ideal. Assim, o que os sentidos captam, nessa 

concepção filosófica, não é a essência das coisas, mas apenas uma imitação delas. Logo, a poesia 

épica, segundo essa perspectiva, retrataria nada mais do que a imitação de uma imitação ou a 

cópia de uma cópia, produzindo uma imagem obscura da realidade. Diante disso, Paul Ricoeur, 
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ao tratar a respeito da realidade presente nas obras de ficção, contrapõe-se ao pensamento 

platônico ao afirmar: 

Longe de só produzir imagens enfraquecidas da realidade, “sombras” como o 

quer o tratamento platônico da eikôn na ordem da pintura e da escrita (Fedro 

274e-277e), as obras de ficção pintam a realidade aumentando-a com todos os 

significados que elas próprias devem às suas virtudes de abreviação, de 

saturação e de culminação, espantosamente ilustradas pela tessitura da intriga 

(RICOEUR, 1994, tomo 1, p. 123). 

 

 Em Aristóteles, a concepção mimética alcança um novo patamar. Na Poética, o filósofo 

estagirita aponta a mimesis como algo inato ao ser humano. Para ele, “imitar é natural dos 

homens desde a infância e nisto diferem dos animais, pois o homem é o que tem mais capacidade 

de imitar [...]” (ARISTÓTELES, 2008, p. 42). A poesia, na ótica aristotélica, só é possível por 

causa do caráter mimético presente no ser humano, sendo este, em sua concepção, a principal 

característica de um poeta.  

 Se na tradição platônica a mimesis recebe uma conotação negativa, em Aristóteles ela 

ganha uma nova roupagem. Destarte, podemos observar a partir da citação abaixo a diferença 

primordial do termo mimesis em seu uso por estes dois filósofos da antiguidade clássica:  

[...] em Platão, seu uso [...] [é] vinculado, de maneira mais estrita, a uma ideia de 

imitação orientada ao engano, à ilusão e à mentira. Já em Aristóteles, a palavra é 

entendida a partir da ideia de verossimilhança com a realidade, o que não 

pressupõe uma imitação literal desta, mas uma construção fictícia, inventiva 

(ROCHA, 2015, p. 18). 

 
 A concepção aristotélica da mimesis é, portanto, a que mais se coaduna com a proposta 

desta tese. Isso ocorre uma vez que, para Aristóteles, a mimesis não consiste simplesmente em 

imitação literal ou em mera cópia da realidade. Diferentemente, o pensamento aristotélico abre o 

leque para se pensar os contornos por meio dos quais a realidade é transposta para a literatura
34

.  

                                                           
34 Hannah Pitkin, que trabalha com as teorias da representação no campo da política, fornece a raiz etimológica da 

palavra “representar”: “Os romanos tinham um verbo, repraesentare, que é a raiz etimológica do nosso termo, 
apesar da palavra ter sido introduzida no inglês através do francês antigo e não diretamente do latim. No latim 
clássico, repraesentare significa simplesmente fazer presente, manifestar ou apresentar pela segunda vez, e se 
referia quase que exclusivamente a objetos inanimados. Podia significar também o ato de tornar um objeto 
literalmente presente, trazendo-o; e consequentemente, por extensão, apresentar-se num tribunal em resposta a 
uma intimação, isto é, fazer-se presente. Significava, ainda, uma ideia manifesta em algum objeto; por exemplo, a 
virtude poder estar incorporada na imagem de certo rosto, além de poder significar também a substituição de um 
objeto por outro, ou a aceleração de um acontecimento, trazendo-o para o presente” (PITKIN, 1979, p. 8). Ao que 
parece, em um primeiro momento, o termo repraesentare não possuía nenhuma relação com as artes e com a 
literatura. Contudo, Christopher Prendergast, em The Triangle of Representation (2000), ressalta que a 
representação sempre esteve ligada à literatura, partindo, para tanto, da Poética de Aristóteles, da qual o termo 
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 Segundo as teorias modernas, a representação sempre se dará a partir de um quadro 

ideológico. Sendo assim, é inevitável que a representação ofereça uma cosmovisão da realidade. 

A conceituação moderna nos leva a apreender que o processo de “representação” estará sempre 

alicerçado em uma disputa dialética por poder (MATA, 2011, p. 23). As reflexões de Prendergast 

estão focadas não no objeto representado, como ocorria nas antigas teorias da representação, mas, 

sim, no sujeito da representação propriamente dito. Nas palavras do próprio Prendergast:  

Para Barthes, a imagem do triângulo da representação é expressamente 

designada para realçar a economia de autoridade e hierarquia, uma relação de 

poder na qual o sujeito da representação comanda o sistema de conhecimento e a 

crença dentro da qual o mundo é interpretado e as interpretações validadas 

socialmente (PRENDERGAST, 2000, p. 11, tradução nossa). 

 O que significa dizer que é o sujeito da representação – no caso da literatura, o autor
35

 – 

quem, a partir de seu ponto de vista, de sua classe social, de suas crenças, de seu posicionamento 

político-ideológico etc., sugerirá o retrato daquilo que há de ser representado. Não há, portanto, 

neutralidade no processo representativo. Não podemos imaginá-lo como mera “imitação” da 

realidade. A representação se torna, desse modo, revestida de uma conotação política, em que o 

autor será dono de uma perspectiva social própria que norteará seu processo criativo (MATA, 

2011, p. 20). Segundo Prendergast, é justamente a mudança de foco do objeto para o sujeito da 

representação que, de alguma forma, alterará as concepções modernas acerca das teorias 

                                                                                                                                                                                            
mimesis teria sido “plausivelmente” traduzido como representação. Há quem diga que a melhor tradução para o 
termo grego mimesis seja “imitação”. Não obstante, entender a mimesis como “representação” parece mais 
adequado ao que Aristóteles quis de fato exprimir por meio de suas reflexões. Segundo Prendergast, a mimesis diz 
respeito à visão aristotélica da “ficção literária como mediação de uma relação inteligível do homem com o mundo, 
em virtude de uma estrutura racional e teleológica, que habita tanto o mundo quanto as imagens fictícias” 
(PRENDERGAST, 2000, p. 1, tradução nossa). Em artigo intitulado A mimese na poética de Aristóteles, Palhares faz a 
seguinte observação: “*...+ para o estagirita, a mimese não representa mera imitação: trata-se, na verdade, de uma 
atividade que, ao mesmo tempo que reproduz o real, na possibilidade, o supera, o aprimora, o melhora, 
modificando e recriando-o, ou seja, o termo foi concebido não no sentido de cópia, mas de criação de novos 
parâmetros para a observação do real. Acreditamos, dessa forma, que a mimese não é dada como simples e pura 
duplicação do real, mas como algo capaz de criar o existente através de novas correlações, proporcionando bases 
para possíveis interpretações do mesmo” (PALHARES, 2013, p. 16). 
35

 É preciso dizer que nem sempre o sujeito será necessariamente um indivíduo (no caso da arte, um autor), 
podendo ser até um grupo. Para Prendergast, esse sujeito pode estar ligado “à moda, a uma ideologia, a uma 
tradição ou convenções, frequentemente conectadas a um conjunto dominante de interesses (um grupo social, 
uma classe dominante, que privilegiou o acesso aos recursos culturais de uma sociedade). O que não significa que a 
representação possa estar separada de intenções individuais [...] Contudo, o foco aqui é mais na maneira como 
essas intenções são formadas, organizadas e expressas dentro de determinadas configurações sociais e históricas” 
(PRENDERGAST, 2000, p. 11, tradução nossa). 
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representativas. Há outro excerto de Prendergast que pavimenta ainda mais o caminho que 

estamos trilhando neste capítulo teórico: 

Na descrição tradicional da representação, o foco está naquilo que é 

representado; na teoria contemporânea, o foco está no processo da 

representação, na questão de quem faz a representação, quem delimita e controla 

o campo da representação; em resumo, há um deslocamento do objeto da 

representação para o sujeito da representação (PRENDERGAST, 2000, p. 9, 

tradução nossa). 

 Por esta conceituação da representação como um triângulo, “no ápice do triângulo há o 

sujeito da visão, um sujeito centrado e unificado que corta, delimita e controla o campo” 

(PRENDERGAST, 2000, p. 10, tradução nossa). Será, portanto, a perspectiva do autor que 

encontrará representatividade em sua obra, ou pode ser ainda que o autor represente a perspectiva 

ideológica de um grupo, por exemplo. A questão aqui não é simplesmente questionar o 

engajamento da arte – até porque, toda arte é necessariamente engajada, sem, contudo, 

necessariamente ser panfletária – mas compreender que as escolhas de um autor têm 

consequências sociais, históricas, culturais e ideológicas. A obra de um determinado autor pode, 

por exemplo, ser plural ou não, dependendo do posicionamento desse autor e de suas escolhas 

para a construção da narrativa. Recorremos novamente a Mata: 

Assim, se apenas uma perspectiva social, veiculada por uma narrativa, por suas 

personagens, por seus narradores, é apresentada como legítima ao leitor, a 

contribuição do campo literário para a construção da representação social do 

sujeito que leva consigo aquela perspectiva será de uma parcialidade 

monocromática e, por vezes, classista, racista, homofóbica, sexista (MATA, 

2011, p. 21). 

 Desse modo, para Prendergast “[...] a representação não é simplesmente um caminho de 

reflexões passivas de olhar para o mundo, mas uma força ativa de construção social da realidade 

[...]” (PRENDERGAST, 2000, p. 12, tradução nossa). O que se percebe é que a concepção 

aristotélica de mimesis, nesse momento, reveste-se de uma perspectiva que ultrapassa a mera 

imitação. Se a realidade proposta pelo autor é construída socialmente, significa dizer que ela 

poderia ser representada de maneira diversa daquela como foi. No que tange à representação 

como construção social da realidade, Prendergast observa que “existe relação entre o sujeito da 

representação e o processo de naturalização” (PRENDERGAST, 2000, p. 11, tradução nossa). 

Esse processo ocorre quando as construções culturais e sociais são estabelecidas para parecerem 

absolutamente naturais, sem nenhum resquício de artificialidade. A isso Peter Berger e Thomas 
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Luckmann denominam “reificação”, que é o processo pelo qual os produtos da atividade humana 

são vistos como se fossem algo diferente de produtos humanos, como se fossem fatos da própria 

natureza (BERGER; LUCKMANN, 2002, p. 122). Quanto ao sujeito da representação, é 

necessário afirmar que ele sempre é produzido social e culturalmente, daí o entendimento de que 

as representações serão mais plurais e menos estereotipadas quando houver uma maior 

democratização do fazer literário. Contudo, segundo Prendergast, há sempre uma tendência de se 

mascarar a relatividade desse sujeito – em um gesto de poder –, pela qual cultura e história 

acabam sendo transformadas em imagens naturais (PRENDERGAST, 2000, p. 11). Isso significa 

que a cultura e a história acabam por ser vistas como verdades absolutas e universais, como se 

não houvesse outras possibilidades de se pensar a realidade. As representações, por sua vez, nessa 

ótica interpretativa, tornam-se mera imitação de um universo monocromático. É contra a 

imposição de uma representatividade autoritária e opressiva – seja ela literária, artística ou 

cultural – que Prendergast emerge. Em seus apontamentos, ele questiona: “se representação é o 

processo pelo qual “a” significa “b” (onde “a” e “b” podem ser termos de um sistema linguístico, 

literário ou político), por meio de que autoridade isso se dá?” (PRENDERGAST, 2000, p. 8, 

tradução nossa).   

 Michel Foucault, em A ordem do discurso, faz referência aos três grandes sistemas de 

exclusão que atingem o discurso: a palavra proibida, a segregação da loucura e a vontade de 

verdade. Os discursos clamam por representar a verdade, e, ao fazerem isso, excluem todos os 

demais discursos como falsos. Foucault, então, alerta seus leitores dizendo que o que está em 

jogo na “vontade de verdade” dos discursos é o desejo e o poder (FOUCAULT, 2007, p. 20). É 

justamente o poder quem fornece a autoridade necessária para que um discurso seja mais 

verdadeiro do que outro. Algo similar ocorre com o processo representativo, uma vez que a 

representação “legítima” da sociedade e da cultura partirá sempre de um discurso mais poderoso 

e, portanto, mais verdadeiro.  

 A se pensar dessa forma, é necessário volver o olhar novamente para os escritos de 

Prendergast, que – em consonância com Foucault – afirmarão que poder, representação e 

literatura caminham de mãos dadas:  

No caso da literatura, as representações são mais bem vistas como forças de 

trabalho no campo de força da cultura; nesse sentido, estão irredutivelmente 

ligadas com o poder. Ficções literárias não simplesmente descrevem ou refletem 

o mundo. Elas desencadeiam, precisamente pelo caminho do modo ficcional de 

representação, atitudes para com o mundo que autorizam/habilitam – ou 
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desautorizam/desabilitam – formas de compreensão. Esta é uma das coisas mais 

importantes que a literatura faz (PRENDERGAST, 2000, p. 15, tradução nossa). 

 Diante do exposto, resta-nos a pergunta: o que nos cabe fazer como estudiosos da 

literatura? Como podemos considerar a questão da representação? O conselho de Prendergast é o 

seguinte: “O que nós podemos tentar fazer – esta é uma das lições da teoria moderna – é atenuar a 

relação entre representação e poder questionando todas as representações dominantes” 

(PRENDERGAST, 2000, p 13, tradução nossa, grifo do autor).  

 No que diz respeito, especificamente, à literatura brasileira contemporânea, na qual Frei 

Betto se insere, os estudos de Regina Dalcastagnè auxiliarão na compreensão da representação 

dos grupos sociais. Para ela, as escolhas miméticas dos autores, compostas, sobretudo, pelos 

grupos sociais, bem como pela forma como esses grupos são representados em suas obras 

literárias, partem de uma estratégia ideológica – consciente ou não – que pode, muito bem, vir a 

possuir reverberações excludentes, quando não abarca o bojo da sociedade representada, ou 

includentes, quando parte de grupos minoritários e sem representatividade social. 

É justamente por meio da mimesis que se dá o processo de representação de grupos 

sociais na literatura. De modo que os gays, os negros, os favelados, os menores abandonados ou 

quaisquer outros grupos são transpostos para o universo literário por meio de um processo 

mimético. Assim, será o sujeito da representação quem, a partir de sua percepção da realidade, 

escolherá os grupos sociais que adentrarão sua narrativa, além da maneira como esse grupo será 

representado artisticamente em sua obra literária.  

Regina Dalcastagnè afirma que “representação” é, e sempre foi, um termo-chave nas 

discussões literárias; não obstante, recentemente passou a ser compreendido com maior 

consciência de suas ressonâncias políticas e sociais (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 17). A partir 

dessa conceituação, em seu entendimentoa literatura deveria ser um ambiente democrático, onde 

fossem representadas as mais diversas vozes e grupos sociais, até os grupos minoritários e 

marginalizados, sem caricaturas ou estereótipos. Porém, será que de fato há uma democratização 

na literatura brasileira contemporânea? Ou alguns grupos sociais têm sido relegados ao olvido? 

Como são representados os grupos marginalizados (se é que o são)? Positiva ou negativamente? 

São estereotipados? Há espaço para personagens de diferentes orientações sexuais, diferentes 

credos, diferentes raças e diferentes classes sociais? Enfim, seriam as representações literárias 

representativas do conjunto das perspectivas sociais de nossa sociedade? À guisa de informação, 

a pretensão de nossa pesquisa, além de constatar os tipos de personagens e grupos sociais 



73 

 

presentes nos romances bettianos, é, prioritariamente, analisar como o externo, isto é, o aspecto 

social, cultural, histórico, psicológico etc., é utilizado como matéria-prima pelo autor para 

construção tanto de suas personagens quanto dos grupos sociais representados em seus romances. 

Em outras palavras, o intuito é perceber como Betto transpõe a realidade para a ficção ou o modo 

pelo qual ele constrói os sujeitos por ele representados.  

A resposta, ao menos a uma parte dos questionamentos acima dispostos, é fornecida por 

Dalcastagnè: 

Na narrativa brasileira contemporânea é marcante a ausência quase absoluta de 

representantes das classes populares. Estou falando aqui de produtores literários, 

mas a falta se estende às personagens. De maneira um tanto simplista e 

cometendo alguma (mas não muita) injustiça, é possível descrever nossa 

literatura como sendo a classe média olhando para a classe média. O que não 

significa que não possa haver aí boa literatura, como de fato há – mas com 

notável limitação de perspectiva (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 18). 

 

 

             O que se percebe é que há, portanto, um silenciamento na literatura brasileira 

contemporânea no que tange à representação das camadas mais pobres da sociedade. Foi 

justamente a partir dessa constatação, além da ausência de outro grupo, o dos negros, que, 

segundo Dalcastagnè, surgiu a ideia para o mapeamento das obras romanescas brasileiras 

contemporâneas com a finalidade de obter um retrato de sua representatividade social.   

 A pesquisa coordenada por Dalcastagnè levou em conta 258 romances de autores 

brasileiros, publicados entre 1990 e 2004, por aquelas editoras consideradas centrais no campo 

literário brasileiro: Companhia das Letras, Record e Rocco
36

. A partir da leitura dos romances, 

seguia-se o preenchimento de uma ficha para cada personagem que fosse considerada relevante 

no enredo, com cerca de 30 questões, como também uma ficha para cada autor.  

A pesquisa apontou o perfil dos escritores hodiernos, revelando que 93.9% dos autores 

estudados eram brancos, 78,8% possuíam escolaridade superior, 60% moravam em São Paulo ou 

no Rio de Janeiro. A partir dos números extraídos do fichamento dos autores, Dalcastagnè provê 

a “representação” do escritor brasileiro contemporâneo: “ele é homem, branco, aproximando-se 

ou já entrado na meia idade, com diploma superior, morando no eixo Rio-São Paulo” 

(DALCASTAGNÈ, 2015, p. 161). Este perfil, de certa forma, influenciará na exclusão 

                                                           
36

 Para se chegar a essas três editoras, foi feita uma enquete com ficcionistas, críticos e pesquisadores por correio 
eletrônico com a seguinte pergunta: “Em sua opinião, quais são as três editoras brasileiras mais importantes para a 
publicação da prosa de ficção nacional, no período 1990-2004?”(DALCASTAGNÈ, 2015, p. 151). 
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representativa – parcial ou total – de vários grupos minoritários, que, por sua vez, se não foram 

completamente apagados do campo literário, receberam valoração negativa por parte da cultura 

dominante. Uma vez que a pesquisa aponta a ausência de representantes das classes populares 

como sujeitos da representação na narrativa brasileira contemporânea, o que se percebe é um tipo 

de interdição, que é um dos sistemas de exclusão propostos por Foucault. Para Dalcastagnè, “um 

dos sentidos de representar é, exatamente, falar em nome do outro” (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 

19). Havendo tal interdição, os grupos minoritários acabam por ser silenciados nas obras 

romanescas. Obviamente que o fenômeno da exclusão das classes populares não é uma 

prerrogativa que ocorre simplesmente na literatura, mas, sim, em todos os setores da sociedade. 

Pode-se dizer, então, que a exclusão representada na literatura brasileira contemporânea é nada 

mais que um reflexo de uma sociedade excludente.  

O resultado da pesquisa constata ainda a ausência de personagens homossexuais, 

deficientes físicos, crianças, velhos e até mesmo de mulheres na literatura brasileira 

contemporânea (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 148). Seguem alguns dos principais dados do 

mapeamento das personagens feito por Dalcastagnè e sua equipe
37

: 79,8% das personagens são 

brancos e apenas 7,9% são negros; 56,3% das personagens não possuem indício de religiosidade; 

81% das personagens são heterossexuais e 3,9% homossexuais; 62,1% das personagens são do 

sexo masculino e 37,8% do sexo feminino; 25,1% das personagens do sexo feminino são donas 

de casa; 84,5% dos protagonistas são brancos e somente 5,8 % negros; 71,1% dos protagonistas 

são homens; 73,5% das personagens negras são pobres; mais de um quinto das personagens 

negras representadas nos romances são bandidos (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 147-196). O que 

esses dados revelam? Que as escolhas dos autores têm consequências políticas e sociais, uma vez 

que, como sujeitos da representação, eles podem ou não garantir voz e a representatividade a 

determinados grupos. Segundo Dalcastagnè, “os silêncios da narrativa brasileira contemporânea, 

quando nós conseguimos percebê-los, são reveladores do que há de mais injusto e opressivo em 

nossa estrutura social” (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 196). 

Prendergast, ao apresentar as características gerais do sujeito da representação, assevera 

que o foco de sua análise é observar como as intenções do sujeito da representação são formadas, 

organizadas e expressas dentro de determinadas configurações sociais e históricas 

(PRENDERGAST, 2000, p. 11). Dalcastagnè, por sua vez, ao traçar o mapeamento da 

                                                           
37

A pesquisa foi realizada pelo Grupo de estudos em literatura brasileira contemporânea CNPQ/Unb. 
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representação social no romance brasileiro contemporâneo, como também ao refletir sobre a 

forma estereotipada pela qual os escritores muitas vezes constroem suas personagens, nos faz 

perceber que a representação literária é uma questão que diz respeito às escolhas ideológicas do 

sujeito da representação, o autor. Mata, em sua tese de doutoramento – sob a orientação de 

Dalcastagnè –, faz uma observação que ratifica o posicionamento teórico de Prendergast: 

 

Se pensarmos a representação nos termos de um referente e um objeto, mediados 

por intérpretes que assumem a função de autores e leitores, é preciso 

compreender que o papel do objeto, nessa relação, não é passivo, já que ele 

também compõe-se de vozes que dialogam na relação representacional contra ou 

em função de uma intencionalidade (MATA, 2010, p. 75). 

 

A pesquisa de Dalcastagnè, portanto, nos auxilia tanto a perceber os grupos e indivíduos 

minoritariamente representados na literatura brasileira contemporânea quanto aponta caminhos 

para o estudo dessa mesma representação
38

. Ao analisar a representação proposta por Frei Betto 

em sua obra romanesca, nossa intenção é a de compreender o significado dessas representações, 

bem como compreender a maneira como os indivíduos e os grupos sociais são construídos por 

esse autor a fim de transmitir uma determinada mensagem. Assim, tenciona-se entender quais 

grupos são alçados à posição de mais valor e quais são desvalorizados em seus romances, além de 

se pensar a estratégia textual utilizada pelo autor para tanto. 

 

3.2 A REPRESENTAÇÃO EM O DIA DE ÂNGELO 

 

 Existem inúmeros relatos historiográficos a respeito do período da ditadura militar que 

assolou o Brasil entre os anos de 1964 e 1985. Alguns desses textos, ainda que memorialísticos, 

foram escritos pelo próprio Frei Betto. Batismo de Sangue (1983), publicado pela primeira vez 

em 1983, prêmio Jabuti na categoria de melhor livro de memórias, além de ter se tornado roteiro 

de filme em 2007, possivelmente seja o mais conhecido deles. Além desse clássico, Frei Betto 

                                                           
38 Um dos aspectos considerados por Dalcastagnè em suas análises diz respeito, por exemplo, ao papel exercido 

pelo narrador no processo de construção da representação em uma obra literária. Para tanto, Dalcastagnè analisa o 
romance A hora da estrela, de Clarice Lispector. Ver: DALCASTAGNÈ, Regina. Contas a prestar: o intelectual e a 
massa em A hora da estrela, de Clarice Lispector. In. DALCASTAGNÈ, Regina; Thomaz Paulo C. (Orgs.). Pelas 
margens: representação na narrativa brasileira contemporânea. Vinhedo, SP: Editora Horizonte, 2011. 
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ainda escreveu outros livros a respeito do mesmo período: Cartas da prisão – 1969-1973 (1974), 

Das catacumbas (1976), Diário de Fernando – Nos cárceres da ditadura militar brasileira 

(2009).  

Se Frei Betto já havia escrito outros textos sobre a ditadura, respaldado em suas memórias 

a respeito daquele período, por que escrever um romance sobre o mesmo assunto? Qual seria o 

ganho (se é que ele existe)? O que O dia de Ângelo oferece de diferente dos demais relatos 

memorialísticos e historiográficos do autor? 

A fim de responder aos questionamentos anteriormente levantados, recorreremos a um 

exercício de imaginação proposto por Richard Rorty. Imagine-se que a sociedade ocidental fosse 

totalmente extinta e dela nada restasse, a não ser alguns poucos livros, revistas, filmes e obras de 

arte, arquivadas clandestinamente em porões de universidades do leste asiático e da África 

subsaariana por pessoas interessadas em preservar o pouco que restou da cultura ocidental. 

Imagine-se ainda que quinhentos anos após o ocorrido, os bunkers onde foram postos os 

resquícios da cultura ocidental fossem descobertos e a história do Ocidente recontada a partir dos 

títulos encontrados. Quais textos dariam uma melhor dimensão da cultura, do pensamento e da 

historiografia ocidental? Um texto filosófico? Um texto historiográfico? Um texto 

memorialístico? Ou um romance? Segundo Rorty, Heidegger acreditava “que a essência de uma 

época histórica poderia ser descoberta lendo as obras do filósofo característico dessa época [...]” 

(RORTY, 1999, p. 97). Não obstante, na perspectiva de Rorty, o gênero que melhor captaria a 

essência da civilização ocidental seriam os romances, e não os tratados filosóficos ou 

historiográficos. Ao contrapor os escritos filosóficos de Martin Heidegger aos escritos 

romanescos de Charles Dickens, Rorty faz a seguinte afirmação:  

Se meus asiáticos e africanos imaginários fossem, por alguma razão, incapazes 

de preservar as obras desses dois homens, eu preferiria em muito que eles 

preservassem a de Dickens. Pois Dickens poderia ajudá-los a apreender um 

complexo de atitudes que foram importantes para o Ocidente (RORTY, 1999, p. 

97).   

 

 Esse “complexo de atitudes” seria aquele presente nas personagens do autor inglês, 

capazes de gerar identificação com o leitor, criando um forte sentimento de empatia desses para 

com aqueles
39

. O mesmo parece ocorrer em O dia de Ângelo, uma vez que Betto cria uma 
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 Como exemplo da empatia exercida pelas personagens dickensianas, cita-se aqui o caso de Oliver Twist (2002). A 
personagem-título, um garoto órfão, cuja mãe morre ao lhe dar à luz, sofre maus-tratos no orfanato onde vive. O 
menino, então, foge e se junta a um bando de marginais. Ele passa por muito sofrimento antes de receber a 
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personagem pacata e angelical que sofre de maneira horrenda e desumana nas mãos dos militares. 

A narrativa cria, portanto, um sentimento de empatia do leitor para com a personagem-título, bem 

como um sentimento de aversão do leitor para com os militares.  

Além disso, pela ótica rortyana, percebe-se que uma obra romanesca representará a 

sociedade e a cultura de um povo de maneira mais completa e mais contundente do que um 

tratado filosófico ou historiográfico. Isto ocorre porque, na narrativa, diferentemente de um texto 

meramente teórico, há maior riqueza de detalhes, há maior diversidade, há diferentes pontos de 

vista, que acabam por tornar esse gênero literário mais democrático e libertário. No romance não 

há uma verdade única, podendo-se apresentar o mundo de forma relativa e ambígua. Os romances 

de Dickens, por exemplo, propõem realidades contingentes e fragmentadas. Além do que, o 

romance apresentaria uma percepção mais aguçada do mundo, dos sentimentos humanos, das 

ideias presentes em determinada época, bem como uma cosmovisão mais ampla da vida.  

Um dos ganhos do romance em detrimento de outros gêneros, citando o caso específico 

do romance O dia de Ângelo, é o fato de ele potencializar os sentimentos e as emoções daquele 

que se encontra sob a condição de tortura. O romance aponta suas reações psicológicas, 

demonstrando seu amedrontamento diante de determinadas situações. Ao ouvir o carcereiro se 

aproximar de sua cela durante a madrugada, o narrador nos apresenta o sofrimento psicológico 

protagonizado por Ângelo:    

Por que viria agora? A noite traz prenúncios horripilantes, principalmente 

quando a imaginação não decifra ruídos, sofre-os. Nos primeiros anos, o que não 

estava devidamente codificado pela rotina carcerária conduzia a imaginação a 

voos que beiravam o pânico. Escutar, em plena madrugada – quando o silêncio e 

a escuridão abraçam-se, conspirativos –, o arranhar de grades que se abrem, o 

urro crispado de um prisioneiro, o motor acelerado de viaturas que chegam, era 

suficiente para cortar o sono, agitar o sangue, dilatar os olhos, enrijecer os 

músculos, multiplicar as batidas do coração e o ritmo ofegante da respiração. 

Alucinado, o cérebro rodopiava como piorra sem rumo. (BETTO, 1987, p. 22).  

 

Tal cena fornece a representação das emoções entranhadas em um prisioneiro político 

encarcerado durante o regime militar brasileiro. Além do que, em outro momento, o narrador nos 

diz que Ângelo se encontrava “interiormente desordenado, não sabia se refletia, dormia, rezava 

                                                                                                                                                                                            
herança que o pai lhe deixou, bem como de encontrar sua família (ainda que de maneira inesperada). O que se vê, 
portanto, é uma personagem que sofre em demasia com a orfandade, com os maus-tratos, além da pobreza. Sobre 
isso, Ricardo Lísias, em uma apresentação ao romance de Dickens, observa: “Escrito nas primeiras décadas do 
século dezenove, portanto há pouco menos de duzentos anos, Oliver Twist denunciava, através da habilidade 
romanesca de Charles Dickens, o miserável cotidiano das camadas mais pobres da Inglaterra” (DICKENS, 2002).  
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ou deixava a mente vagar, como se resistisse à ideia de se encontrar encerrado na solitária e não 

quisesse enfrentar tão crua realidade” (BETTO, 1987, p. 33). Na sequência, sentimos a aflição da 

personagem-título ao não conseguir se entregar ao sono:  

O sono não vinha. Virava a cabeça de um lado, virava de outro, naquele 

excitante estado de entorpecimento forçado que precede e se prolonga por todas 

as insônias [...] Seu corpo não cabia naquela cama. Dobrava-se à direita, recolhia 

as pernas junto ao ventre, afundava a cabeça no travesseiro, puxava o lençol 

sobre os olhos para tentar reduzir a claridade disseminada pela lâmpada 

permanentemente acesa. Era como se uma comichão subcutânea o percorresse, 

eletrizando nervos, músculos, veias, avivando o cérebro que escorregava 

vertiginosamente por uma montanha-russa circular [...] Tornava a esticar as 

pernas, ficar de bruços, em busca de uma posição que o relaxasse e trouxesse 

sono. Mas o sono parecia longínquo à agitação interior que o remexia na 

angustiante vigília [....] Irritado com a impossibilidade de desacelerar o cérebro, 

como o vizinho da igreja não pode desligar o tic-tac do relógio da torre, Ângelo 

P. retirou a venda dos olhos. (BETTO, 1987, p. 34-35). 

 

 A narrativa fomenta ainda a ideia de que a própria mente é a maior inimiga de um homem 

solitário, encarcerado e ocioso. Anteriormente à solitária, Ângelo passava os dias lendo e 

escrevendo na cela da prisão, sendo esse, inclusive, o motivo de sua alta periculosidade. Contudo, 

os livros, os papéis e as canetas foram retirados dele. Sua mente, agora, se mantinha ociosa, 

tornando-se, por sua vez, mais suscetível a surtos psicóticos. O narrador, então, nos diz que:  

[...] em condições adversas como o cárcere, a imaginação, qual uma bomba, 

explode ligada ao estopim de um ruído estranho, de uma ideia maligna, de uma 

sensação incerta. Acelerada, estilhaça-se em mil reflexos [...] e engendra o 

medo, a ansiedade e a insegurança, a ponto de materializar-se em objetiva 

ameaça [...] Povoada pela imaginação compulsiva, a mente se transforma numa 

caldeira progressivamente aquecida [...] A cabeça não desliga, não adormece, 

não se desacelera, nem se pode espatifá-la a um canto da parede [...]. (BETTO, 

1987, p. 53). 

 

O controle das necessidades fisiológicas é outro problema enfrentado pela personagem-

título no encarceramento. Não havia penico nem banheiro na solitária. Só lhe era permitida uma 

ida ao banheiro ao dia. Sendo assim, o narrador retrata a dificuldade do prisioneiro ao ter de 

conter suas excrecências:  

Sentiu a bexiga formigar. Até que viessem buscá-lo para ir ao banheiro, era 

preciso controlar-se, segurar o mais possível, em meio ao absurdo esforço de 

fazer a cabeça pensar em outra coisa enquanto as entranhas se liquefazem, como 

alguém que insiste em continuar lendo, sentado no sofá da sala, com as águas de 

uma inundação a subir-lhe pelas pernas (BETTO, 1987, p. 35-36).  
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 O episódio referente ao corredor polonês, quando Ângelo recebeu socos, chutes, 

joelhadas, cotoveladas e cuspidas de quarenta soldados, é outro momento de tensão. Aliás, uma 

vez que a narrativa retrata o último dia de vida de um prisioneiro político, praticamente todas as 

páginas do romance são ambientadas em um clima extremamente tenso. Com exceção, 

obviamente, do segundo movimento, que apresenta uma ambientação mais luxuosa e sofisticada. 

Ainda assim, paira sobre ele certa tensão por causa das discussões entre os deputados e o senador 

no que concerne à apuração dos crimes ocorridos no período da ditadura militar. Ao término do 

horripilante episódio de espancamento, o narrador nos diz:  

do outro lado, estendido no chão, escutou risadas e vozes que o chamavam de 

doido e de bicha e, entre dores por todo o corpo, tentou segurar com a mão a 

rosa de sangue que aflorou em sua boca. Ergueu a cabeça, pediu água. Atiraram-

lhe um imundo pano de chão, nas costas uma vassoura e o obrigaram a limpar a 

cela (BETTO, 1987, p. 59). 

 

O momento fatídico é relatado pelo próprio assassino confesso de Ângelo. Um ex-

pugilista que prestava serviços escusos para os militares. Os requintes de crueldade são 

pontuados em riqueza de detalhes:  

afundei a cabeça dele no vaso da privada, dei-lhe uma afogada a fim de soltar a 

língua e ele estrebuchou, engoliu água com mijo, fez aquela cara de pavor [...] 

até que o exército ficou de saco cheio e ordenou que eu pusesse “ponto final” e 

eu meti a mãozão na goela dele e apertei a sua cara na água da privada, apertei, 

apertei até que ele parasse de estrebuchar, a vida foi saindo do corpo que arriou 

ali no banheiro (BETTO, 1987, p. 133). 

 

Em todos esses momentos, o leitor sofrerá com Ângelo. Sentirá a sua angústia e a sua dor. 

Solidarizar-se-á com o horror por ele vivido. Segundo Rorty, “a única coisa que compartilhamos 

com todos os outros seres humanos é o mesmo que compartilhamos com todos os outros animais 

– a capacidade de sentir dor” (RORTY, 2007, p. 293). A representação da dor alheia faz com que 

ela seja partilhada pelos leitores, que, se não sentem uma dor física no ato da leitura, ao menos a 

sentem no plano das emoções. Desse modo, os leitores se solidarizam com a dor sentida pela 

personagem-título, porque eles mesmos, os leitores, também sabem o que é sentir dor. Cria-se, 

assim, um sentimento de empatia entre o leitor e a personagem enviesada pela dor. De modo que 

a dor sentida por Ângelo se torna a dor dos leitores, bem como a dor de todos aqueles que foram 

e são vitimados por regimes totalitários e ditatoriais. 

Destarte, o que se vê é a representação dramática dos últimos momentos de um 

prisioneiro político, a quem foram impingidos tanto sofrimentos físicos quanto psicológicos. Há, 
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portanto, uma carga emocional envolvida na construção da narrativa. O romance, diferentemente 

de textos historiográficos, apresenta a percepção das reações humanas às mais diversas situações, 

entre elas, a dor e a tortura. Os textos historiográficos e memorialísticos sobre o período em 

questão podem até expor os sentimentos vividos pelas personagens históricas, todavia não o farão 

nas mesmas proporções de um romance. Isso porque a narrativa potencializa os sentimentos de 

suas personagens e intensifica a percepção de vida delas. A literatura, desse modo, tem o poder 

de fornecer uma percepção mais intensa dos acontecimentos. 

Em O dia de Ângelo, Frei Betto traz à baila a representação da crueldade humana imposta 

por uma coletividade (um regime totalitário) a um indivíduo em particular (um prisioneiro 

político). Destarte, ao escrever um romance sobre a tortura e o assassinato desumano de um preso 

político, Frei Betto, de certa forma, apresenta a crueldade como temática central da obra, que, 

embora escrita no período da Constituinte, enfoca as barbáries do governo militar (1964-1985). 

Ao se referir à crueldade, Rorty dirá: “Mais importante, porém, é que ambos [isto é, os romances 

de Nabokov e de Orwell] satisfizeram o critério do liberal proposto por Judith Shklar: alguém que 

acredita que a crueldade é a pior coisa que fazemos” (RORTY, 2007, p. 243). Se a crueldade é, 

de fato, a pior coisa que um ser humano pode cometer, ao enfatizar a prática da crueldade, o 

romance de Betto realça aquilo que há de pior na espécie humana, denunciando, desse modo, o 

lado sombrio da humanidade. 

Interessante notar que os romancistas brasileiros que lançaram mão do regime militar em 

suas obras preferiram se concentrar nas vítimas da tirania, ao contrário de escritores hispano-

americanos, que se dispuseram a escrever sobre seus ditadores (DALCASTAGNÈ, 1996, p. 99). 

Em O espaço da dor: o regime de 64 no romance brasileiro, Dalcastagnè afirma que “entre os 

nove livros [por ela] analisados, Os tambores silenciosos [de Josué Guimarães] é o único que se 

ocupa de maneira especial da figura do tirano, e, junto com ele, do discurso do poder” (1996, p. 

99). Betto segue, portanto, a mesma linha representativa da maioria dos escritores brasileiros. Seu 

foco se encontra na tortura e na dor fomentados pelo regime militar. Sua narrativa dá vazão aos 

vitimados, isto é, àqueles que padeceram nas mãos de um regime totalitário e despótico. 

Dalcastagnè ainda apontará outra particularidade em sua análise. Segundo ela, os 

romances estudados “atravessam o discurso oficial para contar a história dessas pessoas – 

assassinadas, torturadas, exiladas –, conferindo humanidade àquele que um dia foi transformado 

em objeto de terror” (DALCASTAGNÈ, 1996, p. 49). O intuito de Betto é, sem dúvida, o de 
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atravessar o discurso oficial, questionando as representações dominantes sobre o período em 

questão e conferindo humanidade à personagem-título. 

O discurso oficial se encontra na boca dos militares, quando o narrador delega voz aos 

oficiais do exército. Por exemplo, quando o Coronel recepciona Ângelo no quartel, ele se dirige 

ao prisioneiro como “terrorista”, “assassino de pais de família” e “assaltante de banco”. Além de 

dizer que a personagem-título não era digna sequer de comer na cocheira dos seus cavalos 

(BETTO, 1987, p. 30-31). Segundo Barros, essa prática de se fazer falsas acusações contra os 

comunistas foi comum durante a ditadura militar: “Fazem-se falsas atribuições a grupos étnico-

sociais, [...] a inimigos políticos, como ocorreu com os comunistas no Brasil, aos quais foram 

atribuídas práticas como matar crianças e outros estereótipos que justificassem a caça, a tortura e 

a morte desses „monstros‟” (BARROS, 2015, p. 205).  

Contudo, no decorrer da narrativa, o leitor perceberá que os verdadeiros assassinos são os 

militares, que darão cabo de Ângelo. Essa suposta periculosidade do protagonista vai sendo 

desmascarada ao longo da trama. O próprio soldado que o observava na solitária diz em discurso 

indireto livre: “Esse cara não leva jeito de perigoso” (BETTO, 1987, p. 81). Perigosos, pela ótica 

do narrador, são os militares, que prendem, torturam e matam pessoas cuja única periculosidade 

era a ponta afiada de sua pena. Segundo os depoimentos proferidos no terceiro e no último 

movimento da narrativa, Ângelo “era tido como perigoso mesmo entre as grades porque era 

jornalista e, como tinha facilidade em escrever, certamente teria sido o autor de inúmeros relatos 

de torturas que saíam das prisões para serem amplamente divulgados no exterior” (BETTO, 1987, 

p. 120-121). Interessante notar que, diferentemente de outros períodos da história brasileira, na 

época da ditadura militar os presos não eram pessoas invisíveis perante a sociedade. Ao contrário, 

“[...] a violência durante a ditadura de 1964-1984 atingiu prioritariamente acadêmicos, jornalistas 

e políticos, pessoas até então livres de sofrerem tal ameaça, a tortura de „sempre‟ atinge os 

„invisíveis‟ de sempre” (BARROS, 2015, p. 49). Em O dia de Ângelo, sem dúvida, ocorre uma 

inversão no discurso oficial: os militares são representados como um grupo de alta 

periculosidade, enquanto os militantes de esquerda não representam perigo algum à sociedade. 

Em um determinado momento da narrativa, há um diálogo entre Ângelo e o soldado que 

lhe faz as vezes de carcereiro. Os dois conversam sobre política. O prisioneiro, por sua vez, 

pergunta se os militares estavam preparados para governar o País. Como resposta, ouve-se 

novamente o discurso oficial:  
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Não sei, acho que militar entende é de armas e de guerra. Mas do jeito que a 

política estava no Brasil, e diante do perigo vermelho, a solução foi eles 

entrarem na política. Ao menos puseram ordem neste país, fizeram grandes 

obras e impediram que uma pátria cristã como a nossa fosse tomada pelos 

comunistas (BETTO, 1987, p. 83). 

 

 O discurso dominante propunha que cristianismo e comunismo eram antagônicos e 

indissociáveis, sem possibilidades de conciliação. Tanto é assim que o soldado ainda diz: “Falo 

da Rússia, daqueles que querem acabar com a religião, perseguir os padres e estuprar as freiras” 

(BETTO, 1987, p. 83). Quando inquirido sobre o fato de padres e freiras estarem sendo 

perseguidos, presos, torturados e até mesmo assassinados pelo regime militar, o discurso oficial 

volta à tona por meio da resposta do militar:  

Na aula aqui no quartel, o major falou disso, explicou que não eram verdadeiros 

religiosos, eram comunistas disfarçados, porque os verdadeiros sacerdotes, os 

que acreditam em Deus, ficam na igreja e não se metem em política. O capelão 

da cavalaria disse também que o comunismo, hoje em dia, está infiltrado até 

mesmo na religião e as ideias vermelhas confundem inclusive a cabeça dos 

bispos (BETTO, 1987, p. 83). 

 

 Não obstante, a própria narrativa se incumbe de subverter o discurso dominante, uma vez 

que Ângelo é apresentado como um cristão fervoroso
40

. Nele coabitam o comunismo e o 

cristianismo concomitantemente. Quando Ângelo reflete sobre a morte, o narrador nos diz que “a 

fé cristã ajudara [Ângelo] a fazer dessa fatalidade uma evocação transcendental” (BETTO, 1987, 

p. 25), ou ainda, quando observa que para a personagem-título a morte “seria apenas o mergulho 

irreversível na plenitude” (BETTO, 1987, p. 26). Ângelo não era adepto do materialismo 

marxista. Para ele existia vida além-túmulo. Quando levado à solitária, a personagem-título sentia 

falta de seu “velho exemplar da Bíblia” (BETTO, 1987, p. 34). Além do que, foi o constante 

hábito da oração, segundo o narrador, que o levou a “experimentar Deus na intimidade, presença 

inefável [...]” (BETTO, 1987, p. 44). A espiritualidade de Ângelo era tamanha que “a divindade 

colara-se nele por dentro da pele, retorcera-se como cobra em torno de cada um de seus ossos, 

diluíra-se em suas veias, transpirando por cada um de seus poros” (BETTO, 1987, p. 45). Logo 

adiante, Ângelo “recitou com os lábios uma oração [...] e meditou a agonia de Jesus no Horto das 

Oliveiras” (BETTO, 1987, p. 51).  

                                                           
40

 Na Polônia, por exemplo, houve muitos casos de comunistas-cristãos. Em Fidel e a Religião (1985), o próprio Fidel 
Castro fala para Frei Betto sobre a relação entre cristianismo e comunismo: “Há países onde o catolicismo, como é 
o caso da Polônia, é imensamente majoritário na população, e o Partido Comunista Polonês tem muitos católicos 
em suas fileiras” (BETTO, 1985, p. 185). 
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 Ao apresentar um comunista-cristão como protagonista de O dia de Ângelo, Betto 

desconstrói a visão do senso comum. Ou, ao menos, rompe com o estigma de que todo comunista 

tem obrigatoriamente de ser ateu, fomentando uma discussão que procura diluir o preconceito 

contra aqueles que fizeram resistência ao regime militar e que foram difamados pelo discurso 

dominante. Segundo Rorty, algo semelhante ocorreu com a literatura norte-americana do século 

XIX, que proporcionou ampla discussão e auxiliou na superação do preconceito racial na 

sociedade ianque:  

Os norte-americanos brancos, em meados do século XIX, não queriam casar 

com norte-americanos negros. Mas estavam, por sentimentos humanitários, pelo 

menos inclinados a ler romances sobre eles. Depois de lerem o livro de Stowe [A 

Cabana do Pai Tomás], a sugestão de que “talvez os negros sejam bem 

parecidos conosco” tornou-se ligeiramente mais aceitável. (RORTY, 2005, p. 

93). 

 

 Embora não se possa dizer – nem de longe – que O dia de Ângelo tenha gerado impacto 

sequer aproximado ao que o romance A Cabana de Pai Tomás assumiu nos Estados Unidos
41

, 

ainda assim o romance de Betto sugere um efeito parecido em seus leitores, fazendo-os perceber, 

por meio da imaginação e das emoções, que os comunistas são bem mais parecidos com eles dos 

que eles mesmos imaginam. Isso porque, ao ler O dia de Ângelo, os leitores terão a impressão de 

que os comunistas não são tão ruins como lhes foi propagandeado pelo discurso dominante. Ao 

contrário, na perspectiva do romance, os comunistas são descritos como seres humanos altamente 

preocupados com os seus semelhantes. Tanto é assim que se ocupam prioritariamente em 

combater as injustiças sociais, em alimentar os famintos, além de propagar a felicidade pela face 

da terra. Tudo isso motivados, essencialmente, pelo amor ao próximo, criando-se até a 

identificação de um suposto leitor cristão para com a personagem comunista e, 

concomitantemente, cristã. De modo que o leitor cristão observará que Ângelo, embora 

comunista, possui valores e princípios que se coadunam com os seus. Assim, por causa do apelo 

aos sentimentos e da identificação imaginativa da obra de ficção, os leitores, muito 

provavelmente, sentir-se-ão irmanados à personagem-título, a despeito de suas diferenças. Sobre 
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 Sobre a repercussão social e o alcance do romance A Cabana do Pai Tomás (1969) para Richard Rorty, Fontenele 
diz o seguinte: “Nesse sentido, ele [Rorty] destaca o papel social alcançado pelo romance A cabana do Pai Tomás, 
de Harriet Beecher Stowe. Publicado nos Estados Unidos em 1852, este livro foi mais importante no processo 
abolicionista norte-americano do que as teorias humanistas até então mais reputadas e divulgadas. Tratado como 
uma poderosa denúncia, mais do que as louváveis propostas iluministas de Liberté, Egalité, Fraternité, este 
romance foi inegavelmente incisivo e útil na luta contra a escravidão e a segregação racial” (FONTENELE, 2010, p. 
53). 
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a função da imaginação e das emoções na quebra de preconceitos e do individualismo, Rorty 

afirma o seguinte: 

Penso que Hume, mais do que em Kant, mostra-nos como podemos fazer as 

pessoas formarem grupos maiores: isto é, por meio do apelo aos seus 

sentimentos e, com isso, ao desenvolvimento de uma identificação imaginativa. 

Considere-se o exemplo da atração emocional entre pessoas de sexos e culturas 

diferentes. Se você quer quebrar a xenofobia, um modo prático de fazê-lo é 

estimular essa atração emocional, tornando o casamento interétnico algo fácil e 

legítimo. Se você não puder, de início, conseguir que aquelas pessoas próximas 

a você se casem com aqueles estranhos, você pode ao menos contar histórias a 

respeito destes, histórias em que a imaginação substitui as relações físicas reais 

(RORTY, 2005, p. 93). 

 

Portanto, se, para alguns, comunismo e cristianismo são historicamente antagônicos e 

inconciliáveis, a melhor maneira de romper com este paradigma e aproximar estas duas vertentes 

– que do ponto de vista do romance de Betto possuem muito em comum – é contando histórias a 

respeito de cristãos fervorosos que aderiram ao comunismo ou vice-versa. A imaginação, na ótica 

rortyana, é uma das faculdades humanas mais importantes para o avanço da moral, ou 

simplesmente para que as pessoas se percebam participantes de um grupo maior, a humanidade, 

abandonando, dessa feita, seu individualismo. Desse modo, a representação de um comunista-

cristão em O dia de Ângelo auxilia tanto na quebra do preconceito quanto em uma maior 

assimilação e aceitação dos comunistas para com os cristãos e dos cristãos para com os 

comunistas.  

 Não obstante, a representação da fé cristã em Ângelo não é nada ortodoxa. 

Diferentemente, é a de uma fé politizada. Uma fé desalienante e subversiva, que caminha na 

contramão dos discursos religiosos oficiais. Durante seu diálogo com o soldado, a personagem-

título faz a seguinte indagação: “Haverá alguma atitude humana, mesmo religiosa, que não seja 

política?” (BETTO, 1987, p 84). Por essa ótica, pode-se dizer que a espiritualidade de Ângelo o 

leva, consequentemente, à militância política. Foi sua fé que o levou a participar da resistência à 

ditadura, na tentativa de difundir o paraíso terrestre pelo mundo afora. Há aqui, sem dúvida, uma 

influência da Teologia da Libertação, que apregoa uma fé estritamente politizada e que lê os 

textos bíblicos por meio da ótica marxista. Quanto a isso, Fidel Castro diz o seguinte: “Creio que 

a grande importância histórica do que você denomina Teologia da Libertação, ou Igreja da 

Libertação – como se preferir –, é precisamente sua profunda repercussão nas concepções 

políticas dos cristãos” (BETTO, 1985, p. 220). Se, por um lado, a religião carrega fama de 

alienante e despolitizada, por outro, a religiosidade de Ângelo fez dele um prisioneiro político, tal 
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qual seu líder-mor, Jesus Cristo. E se a personagem-título não foi crucificada como seu mestre, 

ao menos se tornou um mártir da literatura brasileira contemporânea ao resistir bravamente à 

tortura a ele aplicada.  

 

3.3 A REPRESENTAÇÃO EM HOTEL BRASIL, O MISTÉRIO DAS CABEÇAS DEGOLADAS 

 

 Entre os grupos sociais que se destacam em Hotel Brasil, o das crianças de rua ou 

menores infratores é um dos mais significativos para a análise da representação
42

. Mata, ao falar 

sobre o lugar da infância na narrativa brasileira contemporânea, diz:  

estudos apontam que apenas 7,9% das personagens masculinas e 6,4% das 

femininas têm suas infâncias representadas nos textos. Esses dados levam em 

consideração os textos em que as personagens são crianças em qualquer ponto 

da narrativa, o que nos leva a supor que o número de personagens que 

permanecem crianças ao longo de todo um romance seja ainda menor (MATA, 

2015). 

 Se as crianças na narrativa brasileira contemporânea têm sido relegadas ao olvido, isso 

não ocorre em Hotel Brasil, ainda que as crianças representadas nesse romance se encontrem 

destituídas de uma infância tradicional e pueril, assemelhando-se mais a adultos em miniatura. É 

necessário frisar, no entanto, que Betto privilegia a narração da infância no tempo presente, 

diferentemente de autores que a retratam a partir das memórias de um personagem adulto. As 

personagens são, portanto, crianças e se mantêm crianças ao longo de todo o romance, não 

havendo espaço de tempo suficiente na narrativa para que elas se tornem adultas.  

 Bia, Soslaio, Bola e Taco adentram na história lá pela metade do enredo. Os quatro são 

introduzidos na narrativa no episódio em que “cerca de uma centena de meninos e meninas 

tinham escapado das unidades correcionais” (BETTO, 1999, p. 147). Os policiais, com cassetete 

à mão, espancavam os garotos e garotas que se encontravam em meio à rebelião. Nesse instante, 

tanto Cândido quanto os vizinhos do reformatório solicitam aos policiais que parem de surrar os 

menores, mas não são atendidos.  

 As quatro crianças do romance tiveram sua infância ceifada tanto pela desigualdade social 

quanto pela desestruturação familiar. A representação proposta por Betto é, na verdade, a de uma 
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 Em Alucinado som de tuba (2000), Frei Betto também aborda a representação de menores infratores. Nesse 
romance infantojuvenil, que se passa na capital paulista, as crianças, após fugirem da prisão por meio de um túnel 
cavado por elas mesmas, voltam a morar nas ruas e a praticar pequenos furtos na Praça da Sé.   
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não infância ou a da negação da infância. A infância tradicional onde meninas brincam de boneca 

e meninos brincam de carrinho inexiste em Hotel Brasil. Aliás, na narrativa de Betto as crianças 

nunca aparecem brincando. Elas estão ou roubando, ou matando, ou se drogando ou fazendo 

sexo. O que se percebe, portanto, é que o romance narra o sequestro da infância pela pobreza, 

pelo crime, pelo trabalho, pelas drogas e pela sexualidade. 

No único momento da narrativa em que aparece um brinquedo, o intuito não é a diversão 

nem a brincadeira. Bia retorna do Paraguai, disfarçada de filha do motorista de um caminhão. No 

colo, a menina carrega um urso de pelúcia praticamente do seu tamanho. Na alfândega, “os 

fiscais liberaram o caminhão, indiferentes à menina abraçada ao urso que trazia no ventre, 

cocaína suficiente para abastecer, por um mês, o tráfico na favela do Pavão-Pavãozinho” 

(BETTO, 1999, p. 240). Segundo Dalcastagnè, algo muito parecido acontece no romance Cidade 

de Deus, de Paulo Lins. Para ela, “como lembra Anderson Luís Nunes da Mata, empinar pipa em 

Cidade de Deus, por exemplo, é muito mais uma estratégia de segurança do tráfico (o sistema de 

alerta para a chegada da polícia) do que uma brincadeira para crianças” (DALCASTAGNÈ, 

2018, p. 182). De igual modo, o urso no colo de Bia serve ao tráfico e não à brincadeira, 

demonstrando assim a infância perdida e negada àquela menina. 

O sequestro da infância em Hotel Brasil é revelado também pela trajetória de vida das 

próprias crianças. Bia, por exemplo, não sabia quem eram seus pais, fora criada em um orfanato 

dirigido por freiras. Quando a direção da casa passou ao poder público, as crianças sofreram 

maus-tratos pelos novos funcionários. A partir de então, Bia preferiu morar na rua. Se viver nas 

ruas não é fácil nem digno sequer para um adulto, imagine-se, então, para uma menina com 

menos de doze anos. Onde moraria? O que comeria? Como sobreviveria, afinal? Bola, por sua 

vez, trabalhava como engraxate para sustentar o vício da mãe. Além disso, ele sempre presenciara 

o espancamento da mãe pelo pai. Seu irmão mais velho, por não ter tomado a vacina da 

poliomielite, ficou paralítico. A culpa foi do pai. Segundo o narrador, “no dia da vacina, pouco 

depois do sexto aniversário de Chico, o pai espancou a mulher porque, cedo, ela ligara o rádio 

[...] O pai perdeu a calma, Chico, a vacina. Depois, a doença atrofiou as pernas do menino” 

(BETTO, 1999, p. 148). Uma mãe alcoólatra e um pai espancador, o que esperar desse menino? 

Sobre Taco, o narrador apresenta o estado deplorável em que ele e a avó viviam na favela: 

“Deram uma espiada no barraco, um único cômodo feito de ripas, papelão e latas, obliquamente 

equilibrado sobre uma poça de lama. Ali, Taco e a avó dividiram o exíguo espaço com ratazanas 
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e baratas vomitadas pelo esgoto aberto ao lado” (BETTO, 1999, p. 233). Além disso, ficamos 

sabendo que ele era um garoto negro (BETTO, 1999, p. 233). Desse modo, temos a descrição 

precisa do menino Taco: pobre, negro e favelado.  

Os quatro infantes da narrativa acabam enveredando pelo submundo das drogas e da 

criminalidade. Cheiram cola, esmalte, cocaína etc. Soslaio, por exemplo, aparece tirando uma 

latinha do bolso e dando uma cheirada na cola (BETTO, 1999, p. 151). Bia, em outro momento 

da trama, faz algo semelhante:  

tirou do bolso um vidrinho de esmalte, desatarraxou a tampa, levou-o ao nariz e 

aspirou fundo. Cresceu por dentro de si mesma, a cabeça dilatou-se, a zonzeira, 

breve, cedeu lugar à coragem. Desde cedo, no encalço daquele cisma, 

impregnara-se de cola de sapateiro. Esmalte, só para o arremate (BETTO, 1999, 

p. 201).  

 

Antes de matar a própria avó, Taco também havia consumido cocaína que roubara de um 

gringo. Além de se drogarem, os menores praticam pequenos furtos. Ao chegar à editora onde 

ficaria escondida, Bia observa um objeto desconhecido. Cândido diz à menina que aquilo é uma 

impressora. A garota, então, responde: “Ah, quase roubei uma na loja de vídeos que assaltei. Mas 

era muito pesada, não deu pra levar” (BETTO, 1999, p. 170). Soslaio, em determinado momento, 

arromba uma casa de madrugada, rouba um relógio de mesa, um gravador, castiçais, fitas cassete, 

uma bailarina de plástico, uma boneca e um Rolex (BETTO, 1999, p. 152).   

As crianças chegam até a cometer assassinatos. Certo dia, pela manhã, Taco chegou ao 

barraco onde morava com a avó excitado pelo uso de cocaína. Totalmente perturbado, não se 

conteve diante da insistência da avó para que buscasse pão. Pegou a panela de ferro com resto de 

feijão e acertou a cabeça da velha. Depois disso, “dormiu horas ao lado da avó desacordada para 

sempre” (BETTO, 1999, p. 155). No dia da reconstituição do crime, Taco acabou sendo linchado 

pela multidão ensandecida. Ao fim da descrição da cena de linchamento, o narrador observa: “No 

chão, o que restou de Taco formava uma pasta misturada com lama. Destacavam-se apenas as 

cores verde e amarela da corda usada para estrangulá-lo” (BETTO, 1999, p. 235). As cores da 

corda com a qual Taco foi morto são as mesmas cores que estampam a bandeira brasileira. Ao 

que parece, o narrador culpabiliza o Estado pela morte do menino. Ao não garantir políticas 

públicas que viabilizem retirar os menores de condições absolutamente desfavoráveis e indignas, 

o Estado brasileiro estaria condenando suas crianças à morte. O outro assassinato é cometido por 

Bia. Ela mata Soslaio pelo fato de ele ter entregado o paradeiro dela à polícia. A fim de criar 
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coragem para cometer o crime, Bia cheira cola e esmalte. Chapada, a menina segue Soslaio até 

um cinema. Ele carrega uma marmita. Por baixo do arroz, feijão e ovo, havia droga. O menino 

iria repassá-la dentro do cinema. O narrador nos conta que, “na tela, tiros de rifles e o tropel de 

búfalos e cavalos abafaram o grito que o menino escutou, virando-se. Ela deu o primeiro tiro. Ele 

se jogou no vão entre a mureta do corredor de entrada e a última fila de cadeiras. Ela disparou de 

novo e acertou-o na cabeça” (BETTO, 1999, p. 202-203). 

Pois bem, as quatro personagens até então retratadas são crianças ou bandidos? Vítimas 

ou delinquentes? Culpados ou inocentes? Em Literatura e Diretos Humanos, os organizadores 

escrevem o seguinte na apresentação dos capítulos do livro:  

Enquanto se ouvem os brados lá fora, nas ruas, nas redes sociais e nos 

palanques, de que “bandido bom é bandido morto” e de que defensores de 

direitos humanos devem ser eliminados (como de fato são, em todos os cantos 

deste país), tentamos buscar outras narrativas, que nos permitam acreditar que a 

barbárie não é o nosso único futuro possível. A literatura se torna, assim, espaço 

de interlocução e abrigo. Não toda ela, porque a arte também pode servir aos 

poderosos, domesticada e conivente. Interessa, aqui, a literatura que nos ajuda a 

refletir sobre nosso lugar no mundo e sobre o lugar do outro, sobre como nosso 

conforto pode estar atrelado à situação desesperadora de tantas pessoas. 

Interessa a literatura que nos permite pensar juntos sobre como pudemos chegar 

neste ponto, que nos indague sobre a nossa participação, ou a nossa omissão, 

diante de perseguições, ameaças, golpes, tiros e chutes (DALCASTAGNÈ; 

DUTRA; FREDERICO, 2018, p. 9). 

 

O romance Hotel Brasil convida os leitores a refletirem tanto sobre o seu lugar no mundo 

quanto sobre o lugar do outro. Ao se deparar com a representação do sequestro da infância, o 

leitor é levado a ponderar sobre os menores infratores, bem como sobre a criminalidade infantil. 

Aqui não se pensa especificamente em Direitos Humanos, mas, sim, no direito à infância, tal qual 

preconizado pela ONU na Declaração Universal Dos Direitos das Crianças. Mata, ao analisar a 

infância no romance Cidade de Deus, observa: 

Às crianças de Cidade de Deus foram subtraídos grande parte dos direitos 

universais à criança, declarados em documento da Organização das Nações 

Unidas em 1959. Da lista da ONU constam educação, recreação, amor, 

compreensão, habitação, alimentação, assistência médica, proteção contra a 

negligência, a crueldade, a exploração, e a discriminação racial ou religiosa, e, 

principalmente, condições dignas e livres de desenvolvimento, estendidos, sem 

exceção alguma, a todas as crianças (MATA, 2006, p. 51). 

 

 As crianças de Hotel Brasil, de modo semelhante, foram ceifadas de praticamente todos 

os direitos declarados pela ONU. Não se encontravam matriculados em escola alguma, de modo 
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que não lhes era facultado o direito à educação. Nunca aparecem brincando, sendo, portanto, 

privadas do direito à recreação. Moram nas ruas ou em moradias indignas, como aquela em que 

moravam Taco e sua avó, edificada com ripas, papelão e latas. Além disso, eram também 

carentes de afeto, uma vez que não lhes era dispensado nenhum tipo de amor e carinho. Ao 

contrário, sofriam maus-tratos em casa, no orfanato, no reformatório, nas ruas etc. Tal carência se 

evidencia, por exemplo, quando Bia pergunta a Cândido e a Mônica se eles não gostariam de ser 

seus pais. As crianças ainda eram exploradas, como é o caso de Bola, que trabalha para manter o 

vício da mãe. Além do que, pode-se dizer que os quatro não dispõem de nenhum tipo de 

proteção: nem contra a crueldade nem contra a exploração, muito menos contra a discriminação. 

Aliás, eles são discriminados pelo simples fato de serem crianças de rua e, por esse mesmo 

motivo, são tidos como trombadinhas em potencial. 

No mesmo texto anteriormente citado, em que Richard Rorty imagina uma hecatombe 

nuclear que devasta o Ocidente, ele aponta o gênero romanesco como aquele que melhor 

possibilita conhecer a diversidade existente em nossa sociedade. Segundo ele, seu propósito ao 

diferenciar o saber filosófico do saber romanesco “é desenvolver uma oposição entre o gosto do 

padre ascético [do filósofo] por teoria, simplicidade, estrutura, abstração e essência e o gosto do 

romancista por narrativa, detalhe, diversidade e acidente” (RORTY, 1999, p. 103). De modo que, 

para Rorty, as narrativas do escritor inglês Charles Dickens abarcariam a diversidade cultural do 

mundo ocidental de forma muito mais ampla do que os textos do filósofo alemão Martin 

Heidegger.  

Entre os três romances de Betto ora analisados, Hotel Brasil se destaca quando o assunto 

é a representação da diversidade. As personagens deste romance são plurais e diversificadas, 

representando a heterogeneidade do povo brasileiro. Frei Betto cria, desse modo, personagens-

tipo que representam os comportamentos de uma determinada classe ou grupo social. Elias 

Procópio da Silva, vulgo Diamante Negro, é um transformista que imitava cantoras negras em 

shows noturnos na Cinelândia. Abandonou a casa paterna ainda jovem, devido ao preconceito. 

Sentia-se uma mulher em corpo de homem. Essa personagem representa o drama daqueles que 

nascem destinados a sofrerem discriminação por causa de sua orientação sexual. Madame 

Larência fora abusada pelo pai logo após o término de sua festa de debutante. A partir de então, 

passou a se prostituir para dar uma vida melhor à mãe, tornando-se, posteriormente, cafetina. Ela 

representa as crianças e os adolescentes que sofrem abuso dentro de sua própria casa por parte 
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dos próprios familiares. Marcelo Braga é jornalista e flamenguista. Segundo o narrador, 

“pertencer aos quadros de um jornal conferia a Marcelo mais do que a sensação de conforto. 

Sentia-se seguro, respaldado por um poder que, em poucas linhas, é capaz de promover ou 

destruir pessoas e instituições” (BETTO, 1999, p. 77). Rui Pacheco, assessor parlamentar, “se 

fazia tratar por doutor, embora sequer possuísse diploma” (BETTO, 1999, p. 64). Fizera 

resistência à ditadura militar, retornando ao País com a lei da anistia. Representa o tipo de pessoa 

que “come salame e arrota caviar” (BETTO, 1999, p. 64), ou seja, é o tipo de sujeito que gosta de 

contar vantagem. Rosaura Doroteia dos Santos, empregada doméstica, “movia-se atraída por uma 

única obsessão: deixar de ser assalariada e tornar-se atriz de novela” (BETTO, 1999, p. 79). 

Mudou-se para o Rio de Janeiro na esperança de realizar o seu sonho. Rosaura representa 

milhares de meninas que, embora pobres, vivem deslumbradas com a fama. Dona Dinó, a 

proprietária do hotel, era dada a sincretismos religiosos. O narrador nos diz que a dona do hotel 

frequentava com a mesma convicção “terreiros e encruzilhadas, búzios e horóscopos, esoterismo 

egípcio e ascese indiana, sessões espíritas e beberagens indígenas” (BETTO, 1999, p. 95). Assim, 

dona Dinó representa os milhares de brasileiros que também vivem sua fé de forma sincrética. 

Jorge Maldonado, faxineiro do hotel e botafoguense. Semianalfabeto, trabalhava em troca de 

comida e moradia. Aqui está em foco a representação daqueles que trabalham em regime de 

semiescravidão, explorados pelos patrões, trabalhando sem direito algum. Marçal, o primeiro a 

ser assassinado nas dependências do hotel, mineiro, aposentado, vendedor de pedras preciosas. 

Mudou-se para o Rio de Janeiro após a morte da esposa. Marçal representa o drama vivido pelos 

aposentados que, recebendo uma aposentadoria indigna, são obrigados a continuar trabalhando. 

Cândido, um dos protagonistas, também é mineiro. Veio para o Rio depois do rompimento de um 

noivado. Trabalhava voluntariamente na Casa do Menor, na baixada Fluminense, lendo histórias 

e auxiliando na alfabetização das crianças (BETTO, 1999, p. 98-99). Cândido representa aqueles 

que carregam dentro de si uma preocupação social e que acreditam que os menores infratores são 

vítimas tanto da desestruturação familiar quanto de um sistema injusto e cruel. Roberval 

Bramante, um competente sexólogo, é descrito como um “autista intelectual”. Ele representa a 

elite intelectual do País, os doutores e professores universitários que se fecham dentro de si 

mesmos e das Universidades. Hórus, um egípcio, antigo dono da casa onde funciona o hotel, era 

dado a práticas esotéricas. Ele “veio para o Brasil pesquisar uma planta com a qual os índios 

fazem chá para ter visões” (BETTO, 1999, p. 84).  
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As crianças de rua também perfazem a diversidade presente no romance, não obstante se 

constate nesse caso específico uma disparidade. Ser diverso é ser diferente, múltiplo, variado. A 

diversidade é fruto de aspectos biológicos e culturais. No que diz respeito às crianças, sua 

“diversidade” é fruto de uma disfunção social. Elas não são diferentes das outras crianças por 

questões culturais ou biológicas, mas, sim, por questões exclusivamente socioeconômicas. A elas 

foi vedado o direito à infância devido às injustiças sociais que criam verdadeiros abismos entre 

ricos e pobres. Destarte, as crianças representadas em Hotel Brasil pertencem à parcela mais 

pobre da sociedade brasileira. Ao trazer para a literatura o abismo social presente em nosso País, 

o romance de Betto nos alerta para a relação entre a desigualdade e a criminalidade infantil. Ao 

analisar a criminalidade infantil em uma sociedade dual, Hélio Fernandes faz a seguinte 

observação em seu artigo: 

O exposto assinala para a contradição da sociedade que exige punição sem querer saber das 

causas, das razões profundas que formataram estas crianças e adolescentes. A miséria. A falta de 

comida. Os maus tratos. O desprezo dos pais. A ideologia do consumo compulsivo. A 

precariedade das condições materiais. A violência física acometida desde o nascimento 

(FERNANDES, 2013, p. 94). 
 

Outro aspecto do romance Hotel Brasil concerne à representação da crueldade. Os mais 

“fracos” sofrem em demasia nas mãos dos mais “fortes”. Isso nos faz refletir acerca da assimetria 

do poder. Para Foucault, “na medida em que as relações de poder são uma relação desigual e 

relativamente estabilizada de forças, é evidente que isto implica um em cima e um em baixo, uma 

diferença de potencial” (FOUCAULT, 1990, p. 250). No caso de Hotel Brasil, a força 

relativamente estabilizada dos mais “fortes” sobre os mais “fracos” se evidencia, principalmente, 

por meio da violência física
43

. O pai de Bola, por exemplo, agride fisicamente a mãe do menino. 

Os menores infratores, durante a fuga da unidade penal, são espancados pelos policiais. Bola é 

surrado pelos seguranças de uma confeitaria por flertar com um doce exposto na vitrine. O 

faxineiro do hotel, Jorge Maldonado, um sujeito sem eira nem beira, é torturado pela polícia a fim 

de confessar um crime que não cometeu. A menina Bia é pega por um grupo de extermínio 
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 Em Alucinado som de tuba (2000), Nemo, um menino de onze anos, preso injustamente, também sofre violência 
física por parte dos policiais. O narrador, em primeira pessoa, nos conta o seguinte: “A última coisa de que me 
lembro foi de terem dito ‘não se faça de bobo, onde você roubou a cesta?’. Depois disso, foi como se, amarrado 
numa linha de trem, trafegasse sobre minha pele uma locomotiva a diesel puxando mil vagões e cuspindo fogo pela 
chaminé, retalhando-me em tantos pedaços que cada dormente virava um espeto de churrasco para minha carne, 
o zumbido férreo das rodas do trem crescendo em meu cérebro, todo o meu corpo sendo batido num liquidificador 
gigante repleto de beterrabas, o suco vermelho escorrendo como um rio caudaloso [...] Houve uma pausa, o 
mundo se apagou ao meu redor e, de novo, comecei a girar qual piorra acelerada que, de tanto rodar, ergueu-se do 
solo e decolou [...] Acordei no hospital, o corpo moído de dor, a cabeça enfaixada, sem saber se aquela surra na 
delegacia tinha sido pesadelo ou realidade” (BETTO, 2000, p. 32). 
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(composto por policiais) a mando de comerciantes locais; contudo, devido a um acidente de 

trânsito envolvendo o veículo no qual a menina seguia sequestrada, ela conseguiu fugir.  

Além disso, Betto retoma a temática de O dia de Ângelo retratando novamente a 

crueldade empregada pelo regime militar àqueles que lhe faziam resistência. Mônica conta a 

Cândido em detalhes o dia em que foi violentada por engano pelos militares. Quando estudante, 

ela participou de uma passeata contra a intervenção dos generais nas escolas. Foi presa, vendada 

e posta em um carro. Ao chegarem a determinado lugar, foi conduzida a uma sala onde uma 

senhora a aguardava. Mônica relata o que ocorreu na sequência: 

“Seus documentos” pediu a mulher. Expliquei que não tinha levado para a 

passeata senão a roupa do corpo [...] “Você conhece as lideranças estudantis?”, 

perguntou [...] “Mônica, temos informações seguras de que você é amante do 

Alexandre, é melhor confessar logo onde ele se encontra.” “Pelo amor de Deus”, 

supliquei, “juro que nunca ouvi falar deste rapaz, nem namorado tenho.” A 

mulher estendeu a mão. Senti um beliscão no braço e gritei de dor. “Isso é só o 

aperitivo”, alertou a mulher [...] “A senhora se enganou de Mônica”, ponderei, 

mas a mulher gritou, xingou, disse que iria refrescar a minha memória. “Tire a 

roupa!”, ordenou. Comecei a tremer, a sentir meu corpo gelar, e tirei a camiseta 

e a calça comprida. A mulher aproximou-se e arrancou o meu sutiã. “Tire a 

calcinha!”, berrou. Fiquei nua, tomada pelo pânico [...] A mulher colou-se em 

mim, apertou-me o bico do seio e indagou: “Pela última vez, onde está o 

Alexandre?” Empurrou-me para trás antes de escutar a resposta e me deu um 

chute na altura dos rins. Encolhi-me no chão, rogando a Deus que me permitisse 

antes morrer do que sofrer [...] Logo que saiu, entrou um homem atarracado, 

imenso de gordo. Vestia apenas uma sunga. Caminhou qual um urso em direção 

a mim e, com um sorriso sarcástico, agarrou-me pelo braço e arrastou-me ao 

colchonete: “Vem, beleza, vou fazê-la gozar até decidir contar onde está o 

Alexandre.” [...] Horrorizada, continuei reagindo, dando pontapés, mas em 

seguida o homem tirou a sunga e me deu um safanão que me fez perder os 

sentidos. Ao acordar, vi que estava só na sala. Sentia frio, minha vagina ardia e 

sangrava, meu corpo estava coberto de hematomas e arranhões. [...] Fiquei presa 

ali até a manhã seguinte, quando a mulher reapareceu. Devolveu minhas roupas 

e disse: “Vista-se; você não é a Mônica que procuramos.” (BETTO, 1999, p. 

245-247). 

 

 Segundo Soares, “os torturadores (devidamente treinados) conheciam os limites dos 

torturados, sabiam como fragilizar e atacar os corpos para obter informações. Existiam meios de 

tortura psicológica para desmoralizar o preso político, como a técnica de logo retirar a roupa do 

mesmo” (SOARES, 2016, p. 72). A nudez é uma forma de desestabilizar o indivíduo, tornando-o 

vulnerável. A roupa nos serve como uma forma de proteção. Ao sermos despidos contra nossa 

vontade nos sentimos envergonhados, desonrados e fragilizados. Não obstante, os torturadores de 

Mônica não se dão por satisfeitos simplesmente com sua nudez. Vão além, estuprando-a, 
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transgredindo, desse modo, o direito mais básico do ser humano, que diz respeito à sua 

integridade física e mental. Para Foucault, “nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento 

mais rígido, mas um dos dotados de maior instrumentalidade: utilizável no maior número de 

manobras, e podendo servir de ponto de apoio de articulação às mais variadas estratégias” 

(FOUCAULT, 1988, p. 98). O estupro, desse modo, antes de ter relação com a sexualidade, é 

uma questão de poder. Um poder exercido à força, sem o consentimento de uma das partes 

envolvidas no ato. 

 

3.4 A REPRESENTAÇÃO EM ALDEIA DO SILÊNCIO 

 

Em Aldeia do silêncio, Frei Betto aborda a representação do campo e da cidade.   

Raymond Willians principia seu livro O campo e a cidade na história e na literatura
44

 dizendo:  

“Campo” e “cidade” são palavras muito poderosas, e isso não é de estranhar, se 

aquilatarmos o quanto elas representam na vivência das comunidades humanas 

[...] Na longa história das comunidades humanas, sempre esteve bem evidente 

essa ligação entre a terra da qual todos nós, direta ou indiretamente, extraímos 

nossa subsistência, e as realizações da sociedade humana. E uma dessas 

realizações é a cidade: a capital, a cidade grande, uma forma distinta de 

civilização (WILLIANS, 2011, p. 11). 

 Contudo, segundo Willians, campo e cidade são vistos de modos diversos ao longo da 

história. Se existem aqueles que enaltecem o campo, também existem aqueles que o depreciam. O 

mesmo acontece com a cidade, que ora é vista com bons olhos, ora é representada em um tom um 

tanto ou quanto sombrio. Nas palavras de Willians:  

O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, inocência 

e virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de realizações – de 

saber, comunicações, luz. Também constelaram-se poderosas associações 

negativas: a cidade como lugar do barulho, mundanidade e ambição; o campo 

como lugar de atraso, ignorância e limitação (WILLIANS, 2011, p. 11).    

 O que Willians fará, em boa parte de sua obra, é observar como o campo e a cidade são 

representados pelos escritores ingleses ao longo dos séculos. Aldeia do silêncio, por sua vez, 
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 Embora Raymond Willians trate especificamente da relação campo-cidade na história e na literatura inglesa, ele 
mesmo observa que seu intuito ao fomentar tal discussão é muito maior: “Por motivos de ordem prática, a maioria 
dos exemplos que utilizei é da literatura inglesa, ainda que meus interesses sejam muito mais amplos” (WILLIANS, 
2011, p. 12). Isso posto, a presente tese utilizará o trabalho de Willians com certas ressalvas, aplicando quando 
necessário a questão do campo e da cidade ao contexto brasileiro. 
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apontará o contraste entre esses dois tipos de comunidade humana, o campesino e o urbano, no 

contexto brasileiro. Na narrativa bettiana, o local sempre almejado é o campo em detrimento da 

cidade. Há uma oposição, a nosso ver irreconciliável, entre campo e cidade em Aldeia do 

silêncio. O campo é, portanto, representado sempre de maneira positiva, enquanto a cidade é 

representada sempre de forma negativa.  

A aldeia é para Nemo o local onde reina a felicidade: “Por laços de afinidade, encerrados 

naqueles confins, estávamos condenados à felicidade, malgrado a desolação circundante” 

(BETTO, 2013, p. 32). Contudo, essa felicidade é desfeita pelo progresso, bem como pela 

violência por meio da qual Nemo e sua mãe são enxotados da aldeia. Quando o pai de Nemo vem 

avisá-los que vendeu a aldeia e que ali seria construído um clube de golfe, ele diz o que segue: 

“Já que não querem ir ao progresso”, ironizou, “o progresso virá a vocês” (BETTO, 2013, p. 

174). Como resposta, o narrador em primeira pessoa faz a seguinte observação: “Foi então que 

teve início a nossa infelicidade” (BETTO, 2013, p. 175). Em Aldeia do silêncio, cidade e 

progresso são termos sinonímicos que apontam um tipo de sociedade humana desafortunada. Em 

relação ao progresso, vale ressaltar o episódio em que a aldeia foi invadida por um tufão que 

trouxe uma fuligem que enegreceu o rosto de seus três moradores, ocasionando até falta de ar. O 

avô, então, resmungou: “Isso é lixo do progresso” (BETTO, 2013, p. 77). Por não saber o que era 

o tal progresso, o personagem-narrador pontua: “Fiquei matutando: o progresso...” (BETTO, 

2013, p. 77). Por causa da forma como o progresso é representado ao longo da narrativa, não é 

difícil imaginar o que se passa na cabeça de Nemo ao “matutar” sobre o progresso.   

 Desse modo, o grande contraponto entre o campo e a cidade em Aldeia do silêncio parece 

ser, sem dúvida, a felicidade. Quando o irmão vem à aldeia convidá-los a ir morar na cidade, o 

personagem-narrador indaga: “Lá a vida é melhor que aqui?” (BETTO, 2013, p. 82). O irmão 

respondeu que “lá a vida não é essa miséria em que vocês vivem. Lá tem água encanada, luz de 

fio, rua asfaltada. Tem comércio e farmácia. Tem emprego e televisão” (BETTO, 2013, p. 82). 

Insatisfeito, o avô retruca: “Lá a gente é feliz?” (BETTO, 2013, p. 82). O rapaz responde 

novamente: “Feliz? Ora, todo mundo é feliz. Tem transporte, comida boa, tudo do bom e do 

melhor” (BETTO, 2013, p. 82). O avô, então, fornece o veredito definitivo: “Aqui somos felizes” 

(BETTO, 2013, p. 83). Mesmo não havendo na aldeia praticamente nada daquilo que fora 

elencado pelo irmão de Nemo, havia algo que sobrepujava todas aquelas coisas: felicidade. O 

personagem-narrador dirá ainda que “a aldeia não era o paraíso. Contudo, tínhamos o necessário 
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para uma vida feliz” (BETTO, 2013, p. 50). Mais uma vez, fica evidente que a despeito dos 

escassos recursos pecuniários e tecnológicos existentes na aldeia, ainda assim é nela que se 

encontra, segundo o narrador, a tão propalada felicidade. Quando madame A., alfabetizadora de 

Nemo, indagou se ele não se sentia infeliz na aldeia, uma vez que lá ele não tinha trabalho nem 

projeto de vida, o personagem-narrador pondera: “Fiquei a fitá-la, guardado em mim. Se fosse 

responder, diria que lá eu me sentia feliz, vivia na posse de mim mesmo, era dono do tempo” 

(BETTO, 2013, p. 182). A felicidade na aldeia era tanta que os três moradores humanos, mesmo 

sem motivo aparente algum, eram tomados pelo riso. Segundo o narrador,  

Certa feita, o avô começou a rir. O sorriso aflorou no alargar da boca. Os lábios 

abertos deixaram entrever os dentes amarelecidos [...] A mãe também danou a 

sorrir. Contagiado, uni-me aos dois [...] O avô, todo ele, arfava de júbilo. Parecia 

possuído pelo espírito de Bes [...] Eu tentava dizer algo, perguntar ao avô por 

que tanto contentamento, mas os soluços da euforia me impediam de falar. As 

lágrimas me afloraram copiosas. Rimos, rimos até a noite descer sobre a aldeia 

(BETTO, 2013, p. 48). 

   O campo, portanto, é representado por Betto como um lugar idealizado, onde o ser 

humano transcende a si mesmo no contato com a natureza, alcançando a tão almejada felicidade. 

Tanto é assim que, segundo o narrador, aqueles que residem na cidade sonham em morar no 

campo para, enfim, se tornarem plenamente felizes.  

 A aldeia é ainda representada como um lugar isento de preocupações, sendo esse, 

provavelmente, outro motivo para a felicidade lá existente. Nemo e o avô se assentavam em uma 

pedra e ali passavam a tarde “livres de toda preocupação” (BETTO, 2013, p. 39). Quem, em sã 

consciência, não ficaria feliz em se livrar de todas as suas inquietações? Contudo, a ausência de 

preocupações perpassa também a questão do tempo, uma vez que, na aldeia, não existia nem 

calendário nem relógio. De modo que o avô e o neto se posicionavam como “sentinelas do 

tempo”. Passavam o dia a guardá-lo, de tal maneira, que o tempo, naquela localidade, se 

mantinha praticamente paralisado, esvaindo-se quase que imperceptivelmente (BETTO, 2013, p. 

39). Por conseguinte, a felicidade na aldeia também está atrelada à ausência de compromissos, de 

prazos e de horários a serem cumpridos. Pela ótica do romance, a vida campesina é minimamente 

estressante quando comparada à vida nos grandes centros urbanos. 

Outro ponto que torna a aldeia um local tão desejado é o silêncio. Nela, o silêncio se 

encontra envolto em certo misticismo. O personagem-narrador nos diz que “na aldeia, nossa 

entrega ao silêncio obedecia a uma metafísica inconceituada, uma vez que o encontro com o 
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outro era o encontro consigo, como se a voz silenciosa do Mistério fizesse ressoar, no íntimo, um 

convite à comunhão” (BETTO, 2013, p. 61). Perante a policromia de um crepúsculo, por 

exemplo, o avô, a mãe e Nemo contemplavam o entardecer sem nada dizer um ao outro. O 

narrador quebra o silêncio dizendo que “há momentos tão sublimes que pronunciar qualquer 

palavra é profanação” (BETTO, 2013, p. 45).  

 A cidade, por sua vez, é representada como um lugar barulhento, cheio de ruídos e com 

um ritmo alucinado. Para o personagem-narrador, “há demasiadas palavras na cidade. Muitos se 

expressam por outros dizeres: ruídos, agitação, poluição... A cidade é tagarela e, nessa 

verborragia, se perde como lugar acolhedor” (BETTO, 2013, p. 183). Se a tônica do romance gira 

em torno do silêncio, a cidade pode ser entendida como a grande vilã da história. Nela não há 

silêncio. Nas palavras de Nemo:  

Mas aqui nesse pedaço de cidade onde me encontro internado há demasiados 

ruídos à volta. O coração sobressalta, os nervos afloram, a mente atordoa-se. É o 

televisor ligado quase o tempo todo [...] O rádio da enfermeira em monólogo 

inclemente, a música rítmica desprovida de melodia, o som ácido entupindo 

meus orifícios auditivos. De todos os lados sobem ruídos: da construção do 

prédio vizinho, dos veículos na rua, das aeronaves que cortam o espaço, das 

motos estridentes, do anunciante desaforado com seu som ambulante, do apito 

fabril disciplinando horários, das sirenes dos carros de polícia e das ambulâncias 

(BETTO, 2013, p. 188). 

 

 Outra particularidade indicada que diferencia a cidade do campo é o tempo. O narrador 

nos diz que “na cidade, as pessoas são escravas do tempo. A ele se submetem rigorosamente. 

Vivem acorrentadas à precisão do relógio: hora para acordar, tomar café, chegar à escola ou ao 

trabalho, iniciar o turno aqui no hospital, dar remédio ao enfermo, assistir a tal programa de 

TV...” (BETTO, 2013, p. 184-185). A percepção que Nemo tem da cidade é tão negativa que, em 

seu parecer, “cidades são túmulos” (BETTO, 2013, p. 187). Isso porque, para ele, seus habitantes 

vivem “asfixiados pelos imensos túmulos que se erguem do chão e obscurecem a luz do sol, o 

voo dos pássaros e o brilho da lua” (BETTO, 2013, p. 187). Além de que o que se vê pelas ruas 

das cidades são pessoas sisudas, incapazes de sorrir, expressando solidão e horror (BETTO, 2013, 

p. 187).   

É possível, no entanto, compreender a aversão de Nemo pela cidade. De certa forma, ele 

representa aqueles que foram tragados pelos grandes centros urbanos. Ao ser praticamente 

cuspido na cidade, sem dinheiro, sem conhecidos e sem ter como ganhar a vida, ele se torna 

mendigo. Revira latas de lixo em busca de alimento. Dorme nas praças e nas calçadas. É 



97 

 

maltratado por outros mendigos. Enfim, Nemo se torna “apenas um lixo ambulante travestido do 

que outrora fora um ser humano” (BETTO, 2013, p. 181). Em certo momento da narrativa, ele 

desabafa:  

Tenho medo da cidade. Voraz, ela nada tem de veraz [...] Nem cheguei a me 

sentir como Jonas no ventre do peixe. Jonas sobreviveu, não foi deglutido pelo 

animal que o devorou. Não tive a mesma sorte. A cidade, com sua voracidade 

consumista, triturou-me [...] Tudo tem importância, menos eu (BETTO, 2013, p. 

186).  

  

 Há, portanto, uma relação entre exclusão social e cidade. Segundo consta, as cidades 

possuem várias faces, e uma única cidade é capaz de abrigar, ao menos, duas cidades: “a oficial, 

na qual circulam os cidadãos, e a não oficial, restrita a grupos e/ou segmentos sociais dela e por 

ela excluídos” (LIBERATO, 2007, p. 15). Ao vir do campo para a cidade, Nemo se vê obrigado, 

após deixar a delegacia, a viver nas ruas. O drama de Nemo é o drama daqueles que enfrentam o 

êxodo rural, sendo enxotados do campo para a cidade. Ao aportarem nos grandes centros 

urbanos, essas pessoas passam a viver à margem tanto geograficamente quanto socialmente. Isso 

ocorre, principalmente, em consequência de sua condição socioeconômica, bem como da falta de 

qualificação profissional que os leva a ocuparem atividades de baixo status e com baixa 

remuneração.  

 Além da relação contrastante entre campo e cidade, o romance de Betto traz à tona a 

questão fundiária. Os fazendeiros ou latifundiários expulsam cruelmente os campesinos de suas 

terras. Há uma reforma agrária às avessas. O que se vê no romance é a ampliação das terras dos 

grandes proprietários, enquanto os pequenos são obrigados a migrar para as cidades. Segundo o 

narrador,  

veio a ganância, fincou estacas entremeadas de arame farpado, e delimitou 

espaços. Na fazenda despontou, imponente, a casa-grande; o proprietário, 

enfiado em botas de canos altos, exibiu papéis; a Justiça exigiu recibo das 

famílias. Não foi aceito o apalavrado, o fio do bigode, e a traição anulou a 

tradição. O que era perdeu valia. (BETTO, 2013, p. 70). 

 

 Willians, falando sobre a posse da terra, diz o seguinte: “pouquíssimos títulos de 

propriedade, se investigados, se revelariam livres de mácula, no longo processo de conquista, 

roubo, intriga, política, favoritismo palaciano, extorsão e poder do dinheiro” (WILLIANS, 2011, 

p. 87). Embora Willians fale a partir da realidade inglesa, seria a questão da propriedade rural 

diferente em terras tupiniquins? Ao que parece, no excerto acima Betto relata a questão da 
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grilagem
45

 de terras. Isso porque, na continuidade da narrativa, jagunços são acionados a fim de 

expulsarem aqueles que habitavam as terras do povoado. A crueldade utilizada pelos grileiros 

contra os camponeses é registrada pelo narrador: 

Envenenaram o curso d‟água, velhos murcharam afogados em tosses, crianças 

amarelecidas naufragaram em vômitos, homens e mulheres definharam. 

Cortaram cercas, descarnaram o gado, roubaram porcos e galinhas. Fizeram 

arder em fogo a plantação e destruíram as casas, mordidas pelos dentes gigantes 

de escavadeira. Restou a capela. Um ou outro tentou resistir, mas as armas da 

jagunçada calaram os clamores. Aquela terra adubou-se de sangue (BETTO, 

2013, p. 70). 

 Em artigo sobre a formação da propriedade e de concentração de terras no Brasil, lê-se 

que a grilagem no Brasil iniciou quando os portugueses desembarcaram no novo continente, 

apossando-se das terras indígenas (FONTES & ALCANTARA FILHO, 2009, p. 64). A partir daí 

houve uma distribuição absolutamente desigual das terras em solo brasileiro – em decorrência de 

diversos fatores, entre eles a grilagem – formando-se, assim, os grandes latifúndios. Motta
46

 nos 

diz o seguinte sobre a grilagem no contexto brasileiro: 

Nunca é demais refletir sobre o que herdamos no século XXI. Sobre o universo 

rural, não há dúvidas: nossa herança é o espólio não partilhado, fruto de uma 

história mais do que secular de um poder (às vezes sem limites) dos senhores e 

proprietários de terra e de grilagens realizadas diante dos olhares cúmplices dos 

representantes da justiça (MOTTA, 2001, p. 1). 

  No romance, a grilagem aparece associada à violência. Além do trecho há pouco 

elencado, que revela a crueldade contra os ocupantes do povoado, há outro fragmento que merece 

ser destacado. Nemo narra aquilo que lhe fora contado pelo avô a respeito da brutalidade 

utilizada pelos fazendeiros e latifundiários contra os pequenos agricultores: 

Não consideram suficiente dar um tiro na cara do lavrador que resiste à proposta 

de vender sua terra por uma ninharia. Preferem emboscá-lo na estrada, arrancar-

lhe as unhas, espremer-lhe os bagos, queimar-lhe a pele com pontas de cigarro e, 

por fim, cravar-lhe uma bala na nuca para que gente como ele aprenda, de vez 
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 Motta apresenta a origem dos substantivos grilagem e grileiro: “Os termos surgiram a partir de uma prática 
muito antiga de colocar um papel (contendo um tipo de “comprovação” de propriedade) dentro de uma gaveta 
junto com grilos. O papel, após algumas semanas, passa a ter uma aparência envelhecida em razão dos dejetos 
daqueles insetos” (MOTTA, 2001, p. 4). Grileiro, portanto, é o indivíduo que se apossa de propriedade alheia 
mediante falsificação da escritura de propriedade. 
46

 O artigo de Márcia Maria Menendes Motta, “A grilagem como legado”, foi originalmente publicado no livro 
Voluntariado e Universo Rural (2001). Contudo, a versão utilizada nesta tese se encontra disponível em: 
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/7MottaAGrilagemcomoLegado.pdf. 
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por todas, que não se ousa deter a gula quando se trata de devorar mais e mais 

terras (BETTO, 2013, p. 72). 

 A prática da tortura nos romances de Frei Betto não está associada apenas à polícia e aos 

militares. Quem pratica a tortura em Aldeia do silêncio, ao menos nesse episódio, são os jagunços 

contratados pelos fazendeiros e latifundiários. Na verdade, os fazendeiros não agem com 

desumanidade apenas contra os pequenos proprietários de terras, como também o fazem contra 

seus próprios empregados. Novamente, Nemo apresenta as reminiscências do avô:  

E acrescentou que, da época do povoado, ele ainda sentia pontadas de muitas 

feridas, pois se alembrava de coisas ruins, como maus-tratos do dono da 

fazenda, maus-tratos aplicados não pelo próprio dono, mas por seus capatazes, 

como sempre acontece quando uma pessoa poderosa faz mal aos outros: ela 

nunca põe as mãos na massa, jamais as suja de sangue, dá um jeito para que 

outros façam isso por ela [...] (BETTO, 2013, p. 72). 

  No povoado, que antecedeu a aldeia, “cada família cultivava o próprio roçado. Ninguém 

padecia desventuras; frutos de um, desfruto de todos” (BETTO, 2013, p. 69). Contudo, nas 

palavras da mãe de Nemo, o povoado “adoeceu de opressão”. O romance nos conta que:  

[...] a fazenda se expandiu no rumo do povoado e o burro sumiu nos matos. 

Certa manhã, o encontraram morto na beira do córrego. Derramava sangue pelo 

buraco do tiro que lhe abrira a cabeça. Os moradores não tinham mais como 

carregar lenha, pedras ou água. Acuados pelo latifúndio, arrastaram suas vidas 

até que a dama da foice viesse buscá-los. Houve o envenenamento da água e o 

incêndio da casa-grande. Sobraram o avô, a mãe e o pai com o irmão que já 

havia nascido” (BETTO, 2013, p. 73). 

 A tortura sofrida pelo personagem-narrador, preso por se recusar a abandonar a aldeia, 

traz novamente à tona a barbárie cometida contra a camada mais fragilizada da sociedade. A 

narrativa nos diz que, após expulsarem Nemo da aldeia, ele foi conduzido a uma delegacia. Na 

sequência, lemos as palavras do narrador-personagem: 

Fui recebido aos gritos por policiais enfurecidos [...] Pediram-me documentos. 

Nunca os tive. Perguntaram meu nome. Não tenho. Indagaram se eu tinha 

dinheiro. Eu não sabia o que é [...] Então me golpearam para me obrigar a falar. 

Quebraram-me os dentes, perfuraram-me o pulmão, atingiram meu rim 

(BETTO, 2013, p. 177). 

 Se na época da ditadura a tortura foi utilizada prioritariamente contra acadêmicos, 

intelectuais, jornalistas e políticos, pessoas com certa expressividade social, “a tortura de 

„sempre‟ atinge os „invisíveis‟ de sempre” (BARROS, 2015, p. 49). Historicamente, a tortura 

sempre foi destinada às classes menos favorecidas da sociedade. Ao tratar sobre a tortura no 
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Brasil colônia, Barros afirma que a grande maioria dos torturados naquele período eram os negros 

e os indígenas (BARROS, 2015, p. 32). Ou seja, pessoas socialmente invisíveis e desfavorecidas. 

Em Aldeia do silêncio, Betto adverte seus leitores de que, em pleno século XXI, a tortura 

continua sendo praticada majoritariamente contra pessoas sem nenhuma expressão social. Mais 

um excerto de Barros nos ajuda a ratificar essa questão: “No Brasil, só há intolerância contra a 

tortura quando praticada contra membros das classes média e alta. A tortura dos pobres só é 

intolerável quando se difunde nos jornais e televisões, e aí a sociedade e as autoridades públicas 

se sentem obrigadas a se indignarem” (BARROS, 2015, p. 168-169). 

 Estaria, contudo, o romance retratando a verdadeira realidade da polícia brasileira? Há, de 

fato, na abordagem policial violência semelhante àquela representada no romance? Ao entrevistar 

uma série de policiais para sua tese doutoral, Barros perguntou-lhes se conheciam alguém dentre 

seus pares que praticava tortura. Todos os entrevistados responderam positivamente
47

 (BARROS, 

2015, p. 85). Sendo assim, Aldeia do silêncio denuncia o uso dessa prática cruel, ilegal e 

clandestina pela polícia brasileira, haja vista não ser uma prática condenada simplesmente pelos 

defensores dos Direitos Humanos, mas também, e principalmente, por ferir os princípios 

constitucionais que regem a legislação brasileira. Ao desaprovar a tortura, Barros dirá não 

concordar com tal prática “[...] porque é ilegal. E não só na legislação penal, mas também com 

muita ênfase na Constituição Federal. Só com isso não haveria mais o que dizer, porque não é 

concebível que quem tem como atribuição reprimir aqueles que desrespeitam as leis seja o 

primeiro a desrespeitá-la” (BARROS, 2015, p. 57). 

Embora não haja no romance elementos concretos que nos permitam datar com precisão o 

ano em que o mesmo se passa, ainda assim existem indícios suficientes no texto para dizermos 
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 “Perguntados se conheciam algum policial que praticava tortura, todos os entrevistados responderam de forma 
positiva, como se pode ver a seguir em algumas respostas mais efusivas: Conheço, conheço. (C1, informação 
verbal); Sim. Em convívio pessoal (C2, informação verbal); Conheço vários. Agentes e delegados. Alguns que 
praticam ocasionalmente, outros frequentemente, e até um delegado psicopata. Sem falar naqueles que sabem que 
os agentes praticam e fingem que não sabem nada. (C3, informação verbal); Tem, infelizmente ainda existem 
policiais com esse tipo de entendimento... Conheci e já ouvi falar. Veja, tem alguns que pelo que ouvi, na cabeça 
deles eles só conseguiram desvendar aquele crime com a informação do autor, então por isso eles tentavam por 
essa prática obter a informação. (CA6, informação verbal); Sim. Soube através de outros policiais. Em nossa 
instituição há policiais que se tornaram famosos e até respeitados pelo uso da tortura. (C4, informação verbal); Sim, 
quase todos os policiais quando não têm elementos científicos probatórios suficientes para formular um texto 
investigatório, acabam por recorrer a praticas de ‘interrogatórios’ violentos ou a abandonar a investigação por falta 
de opção. (CA5, informação verbal); Sim, conheço alguns policiais que se notabilizaram pelo uso da tortura e ainda 
são aplaudidos por essa prática. (C13, informação verbal)” (BARROS, 2015, p. 85-86). 
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que o enredo de Aldeia do silêncio se passa na contemporaneidade
48

. Destarte, se em um passado 

remoto a tortura era uma prática comum e sem maiores questionamentos, nos dias atuais ela se 

encontra em observação, embora ainda seja praticada em larga escala, como pode ser percebido 

pela exposição de Barros. Desse modo, uma das razões, entre as sete, oferecidas por Barros para 

a extinção da tortura, é a seguinte: “A terceira razão é porque há dois séculos se aboliu a tortura. 

Isso é um reflexo dos avanços históricos e culturais alcançados durante séculos, ou do que 

poderíamos denominar „processo civilizador‟” (BARROS, 2015, p. 57). Estaria o Brasil na 

contramão do processo evolutivo civilizatório e dos direitos humanos ao banalizar a tortura em 

seu contingente policial? Os romances de Betto, portanto, nos levam a refletir sobre os efeitos 

legais e morais da tortura, bem como a respeito da crueldade por ela exercida, que desumaniza os 

potenciais suspeitos de um crime tornando-os nada mais do que “animais”, “vermes”, “insetos” 

ou “coisas” (BARROS, 2015, p. 205). 

 

3.5 CONCLUSÃO: 

 

 Aos analisarmos a representação na obra literária de Betto, percebemos que em seus três 

romances os grupos sociais postos em evidência são grupos marginalizados ou malquistos pela 

sociedade. Em O dia de Ângelo, um comunista é representado de forma positiva, enquanto os 

militares são vistos como vilões. Em Hotel Brasil, as crianças de rua alcançam visibilidade e são 

representadas como vítimas de uma sociedade excludente. Em Aldeia do silêncio, os camponeses, 

ou pequenos agricultores, são retratados como vítimas dos latifundiários, que não poupam 

esforços para lhes tomarem as terras (a qualquer custo!). 

 Prendergast, como salientado na introdução deste capítulo, propõe uma discussão sobre o 

valor da verdade na representação. Para ele, no século XIX, o termo representação, ao menos no 

que diz respeito aos estudos literários, estava ligado “à ideia de um reflexo fidedigno e preciso da 

realidade” (PRENDERGAST, 2000, p. 4, tradução nossa). Entretanto, as teorias modernas 
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 Creio que o maior indício de indicação cronológica no romance, embora, de qualquer forma, não exista precisão, 
é o fato de a alfabetizadora de Nemo ter sido aluna de Erich Auerbach (1892-1957). Segundo o narrador-
personagem, “Madame A. estudara na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Tinha sido aluna de um professor 
cujo nome anotei – Erich Auerbach” (BETTO, 2013, p. 102). Esse incidente, bem como do fato de Madame A. ser 
viúva e ter falecido durante os anos de internamento de Nemo, nos leva a pensar que o romance se passa nas 
últimas décadas do século XX ou nos primeiros anos do século XXI. 
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sugerem exatamente o contrário. A representação, nessa nova perspectiva, é vista como alienante 

ou construtiva. Quando o que a regula é o discurso dominante, a representação é alienante.  

Contudo, à medida que legitima o ponto de vista dos oprimidos e dos dominados, a representação 

se torna construtiva. Ao desconstruir o discurso dominante a respeito dos prisioneiros políticos, 

das crianças de rua, bem como da desapropriação indevida de pequenas propriedades rurais (por 

meio da grilagem), Betto propõe uma representação desalienante em sua obra literária.   

Ao propor nos três romances analisados a representação da tortura, Betto parece querer 

nos dizer que essa prática absolutamente condenável na atualidade se encontra “eternizada” na 

cultura brasileira. Segundo Barros, “quando Luciano Oliveira muito acertadamente corrigiu o 

usual discurso de „tortura nunca mais‟ e, parafraseando Nietzsche, intitulou seu livro sobre tortura 

de Do nunca mais ao eterno retorno, ele já sublinhava a constância da eternização da tortura no 

Brasil” (BARROS, 2015, p. 50). Não obstante, quando se fala em tortura no contexto brasileiro 

logo se pensa no ocorrido no período da ditadura militar (1964-1985); mas a tortura continua 

presente no âmbito policial até a atualidade. A literatura de Betto apresenta essa questão, 

mostrando que, infelizmente, a tortura permanece mais viva do que nunca. Nas palavras de 

Barros: 

Temos cinco séculos de tortura, e toda vez que o tema vem à tona, aparece 

alguém fazendo referência à ditadura. É legítimo e justo que algumas 

organizações dediquem-se aos seus objetivos, tais como punir torturadores do 

regime militar. O que é inadmissível é os poderes constituídos, a imprensa, as 

organizações sociais e a sociedade em geral agirem como se apenas houvesse 

tortura política. Esquecendo que a tortura ocorre de forma sistemática e que 

recai, desde sempre, sobre uma determinada classe subalternizada, sem que se 

faça algo contra isso (BARROS, 2015, p. 256). 

 

 Além do que, ao trazer a representação da tortura para dentro da literatura, Betto nos faz 

ponderar e refletir sobre a crueldade e a desumanidade dessa prática. Barros diz que um dos 

motivos da “eternização” da tortura no Brasil é, justamente, a falta de debate sobre o tema. 

Quanto a isso busca-se respaldo em suas palavras: “o problema é que, no Brasil, não há uma 

discussão sobre justificantes morais para eventual prática da tortura. Chega a ser bizarro que, 

mesmo com toda a nossa tortura cotidiana, é mais fácil encontrar publicações que tratam da 

tortura nos EUA do que no Brasil [...]” (BARROS, 2015, p. 67). Frei Betto, portanto, ao fomentar 

a discussão a respeito da tortura no campo literário faz com que seus leitores ponderem sobre o 

tema em questão a partir da representação presente em seus romances. A literatura, dessa forma, 

fornece sua contribuição de intervenção no mundo e na sociedade ao promover a discussão sobre 
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um tema pouco discorrido em terras tupiniquins, embora, como já foi dito anteriormente, 

continue a ser amplamente praticado em território nacional.  

 A questão da crueldade também fica evidente nos três romances em apreço. Em O dia de 

Ângelo, há a ação violenta dos militares contra a personagem-título. Em Hotel Brasil, a crueldade 

acomete as crianças abandonadas, o zelador do hotel, torturado pela polícia, e Mônica, estuprada 

durante o regime militar. Em Aldeia do silêncio, a barbárie acontece contra os pequenos 

proprietários rurais. A se pensar na questão concernente à crueldade e sua relação com a 

literatura, Rorty nos diz o seguinte: “A principal semelhança em que insistirei neste capítulo e no 

próximo é que os livros de Nabokov e Orwell diferem dos que foram escritos pelos autores que 

discuti na segunda parte – Proust, Nietzsche, Heidegger e Derrida – no sentido de que a 

crueldade, e não a criação de si mesmo, é seu tema central” (RORTY, 2007, p. 243). Podemos, 

em consonância com Rorty, dizer que a crueldade é o tema central nos romances de Frei Betto. 

Isso porque Betto nos “ajuda a penetrar na crueldade e, com isso, contribui para articular a 

ligação tenuemente sentida entre a arte e a tortura” (RORTY, 2007, p. 244). 

Entretanto, se o tema central da narrativa bettiana é a crueldade; qual seria o intuito do 

autor ao trazer para a literatura a temática da tortura e da violência dos mais fortes contra os mais 

fracos? Para Rorty,  

Escritores diferentes querem fazer coisas diferentes. Proust queria a autonomia e 

a beleza; Nietzsche e Heidegger queriam a autonomia e a sublimidade; Nabokov 

queria a beleza e a autopreservação; Orwell queria ser útil às pessoas sofredoras. 

Todos lograram êxito. Cada um deles foi brilhantemente e igualmente bem-

sucedido (RORTY, 2007, p. 281). 

  

 Destarte, em nossa compreensão, Frei Betto parece querer reivindicar os direitos daqueles 

que deles são privados. Se a tortura, que é um ato desumano, é tratada à exaustão nos romances 

bettianos, a violação dos direitos humanos, portanto, se apresenta como uma denúncia evidente 

em suas obras. Desse modo, se “Orwell queria ser útil às pessoas sofredoras”, Betto, por sua vez, 

quer ser útil às vítimas da violência e da tortura, evocando a violação dos direitos humanos não 

apenas pela polícia, representantes do Estado, mas também por particulares, como os 

latifundiários. 

 Como ficou perceptível, refletir sobre a representação literária na obra ficcional de Frei 

Betto nos levou a ponderar sobre a relação entre literatura e poder, literatura e direitos humanos, 

bem como literatura e política. A representação de um prisioneiro político vivendo em um regime 



104 

 

antidemocrático, a questão das grilagens de terra e o universo dos menores infratores, por 

exemplo, são situações que exigem a intervenção do Estado por meio de políticas públicas que 

garantam direitos aos cidadãos. A fim de ratificar essas questões, busca-se respaldo no crítico 

literário Terry Eagleton, que indaga a validade do fazer literário: haverá coisas mais úteis e 

significativas para se fazer do que estudar teoria literária? Haverá no mundo questões mais 

relevantes para serem analisadas do que as representações literárias propostas por determinado 

autor em sua obra romanesca? Na tentativa de responder a essas questões, Eagleton conjectura a 

respeito da temática da política internacional, afirmando que no momento em que escrevia seu 

texto Teoria da Literatura: uma introdução, publicado pela primeira vez em 1983, havia no 

mundo cerca de 60 mil ogivas nucleares potentíssimas e que a probabilidade de que tais bombas 

fossem lançadas a qualquer instante era grande. O custo aproximado dessas armas – naquele 

tempo – equivalia a 50 bilhões de dólares. Essa quantia exorbitante destinada à indústria bélica, 

no entendimento de Eagleton, poderia muito bem reduzir drasticamente a fome e a miséria no 

planeta. Diante do exposto, ecoam outros questionamentos: por que discutir política em um livro 

de teoria literária? Haveria alguma relação entre literatura e política? Eagleton responde a tais 

indagações: 

Na verdade, não há necessidade alguma de se trazer a política para o campo da 

teoria literária [...] elas estão juntas há muito tempo. Por “político” entendo 

apenas a maneira pela qual organizamos conjuntamente nossa vida social, e as 

relações de poder que isso implica; e o que procurei mostrar ao longo do 

presente livro é que a história da moderna teoria literária é parte da história 

política e ideológica de nossa época (EAGLETON, 2003, p. 268). 

 A representação na obra ficcional bettiana convida os leitores a perceberem as agruras 

presentes em nossa sociedade e, desse modo, os sensibiliza a se solidarizarem com as 

personagens sofredoras e torturadas, tornando os leitores seres mais politizados e mais 

preocupados com a realidade a sua volta.  

 Por fim, tornemos ao pensamento de Rorty sobre os romances de Dickens. Para o filósofo 

norte-americano, os romances dickensianos são capazes de conduzir os leitores a inclusão e a 

generosidade: “Se nós fizermos de Dickens o paradigma do Ocidente, como eu acho que meus 

africanos e asiáticos fantasiosos o fariam, então nós veremos que o aspecto mais instrutivo na 

recente história do Ocidente é sua capacidade de tolerar a diversidade” (RORTY, 1999, p. 112)
49

. 

                                                           
49

 Alguém poderia questionar se existe tolerância à diversidade na sociedade ocidental. Quanto a isso, Rorty 
salientará, como desenvolvimento de seu raciocínio, algo importante a se registrar: “Pode parecer estranho atribuir 
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De modo semelhante, os romances de Betto analisados nesta tese são um convite à tolerância (a 

fim de nos conduzir à reflexão sobre o assunto). A tortura e a violência fomentadas em seus 

textos ficcionais auxiliam, desse modo, nas discussões a respeito da intolerância à diversidade. O 

que se percebe, portanto, é que a narrativa bettiana se preocupa em apresentar a intolerância 

política, a intolerância contra os menores abandonados, a intolerância para com os pequenos 

proprietários rurais, além da intolerância para com aqueles que são vomitados nos grandes 

centros urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
esse tipo de boa vontade ao Ocidente recente – uma cultura frequentemente citada, com excelente razão, como 
sendo racista, sexista e imperialista. Mas ela também é claramente uma cultura que está muito preocupada quanto 
a ser racista, sexista e imperialista, tanto quanto a ser eurocêntrica, paroquial e intelectualmente intolerante. Ela é 
uma cultura que se tornou muito consciente de sua capacidade para a intolerância assassina; e, 
consequentemente, uma cultura que talvez tenha se tornado mais atenta frente à sua intolerância, mais sensível 
ao caráter desejável da diversidade, do que qualquer outra da qual nós tenhamos registro. Venho sugerindo que 
nós, ocidentais, devemos essa consciência e essa sensibilidade mais aos nossos romancistas do que aos nossos 
filósofos ou aos nossos poetas” (RORTY, 1999, p. 112).  
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4 A RECEPÇÃO DA OBRA FICCIONAL DE FREI BETTO 

  

Em 1967, ao proferir conferência como professor recém-nomeado na Universidade de 

Constança, na Alemanha, Hans Robert Jauss lança mão de uma nova proposta de ensino e estudo 

da historiografia literária, priorizando o receptor em vez do texto. Ele inicia a conferência 

apontando as duas escolas, à época, mais comuns no campo dos estudos literários. Uma que 

priorizava a questão estética e outra que priorizava a função social e histórica da literatura. A 

teoria formalista que prezava pela questão artística do fazer literário, “alçou novamente a 

literatura à condição de um objeto autônomo de investigação, na medida em que desvinculou a 

obra literária de todas as condicionantes históricas [...]” (JAUSS, 1994, p. 18), enquanto, os 

teóricos marxistas, por sua vez, entenderam “ser sua tarefa demonstrar o nexo da literatura em 

seu espelhamento da realidade social” (JAUSS, 1994, p. 15). Jauss, então, propõe uma terceira 

via ou uma nova escola literária: o estudo da história da literatura pelo viés de sua recepção
50

. No 

livro A história da literatura como provocação à teoria literária (1994), Jauss faz a seguinte 

observação:  

Minha tentativa de superar o abismo entre literatura e história, entre 

conhecimento histórico e o estético, pode, pois, principiar do ponto em que 

ambas aquelas escolas pararam. Seus métodos compreendem o fato literário 

encerrado no círculo fechado de uma estética da produção e da representação. 

Com isso, ambas privam a literatura de uma dimensão que é componente 

imprescindível tanto de seu caráter estético quanto de sua função social: a 

dimensão de sua recepção e de seu efeito (JAUSS, 1994, p. 22). 

 

Destarte, após um capítulo destinado à análise literária, evidenciando as questões estéticas 

das obras ficcionais bettianas, bem como outro capítulo sobre a análise da representação social 

presente nos romances de Betto, a fim de completar o ciclo proposto por Jauss, percorrendo as 

três escolas por ele apontadas, nos voltaremos à análise da recepção da obra ficcional de Frei 

Betto. Neste capítulo, perceberemos que “tanto no caráter artístico quanto em sua historicidade a 

obra é condicionada primordialmente pela relação dialógica com o leitor” (JAUSS, 1994, p. 23). 

                                                           
50

 Esse movimento iniciado por Jauss, que valorizou a leitura e a recepção de textos literários malgrado os 
tradicionais métodos de análise textual, recebeu o nome de Estética da Recepção ou Escola de Constança. O 
principal teórico desse enfoque, além de Hans Robert Jauss, foi Wolfgang Iser, embora alguns alunos de Jauss, 
entre eles Hans Ulrich Gumbrecht e Karlheinz Stierle, também tenham contribuído com a Estética da Recepção. 
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Para fins de análise das resenhas, nos valeremos dos critérios utilizados pelos críticos em 

suas respectivas leituras dos romances de Frei Betto. Os críticos privilegiam critérios estéticos? 

Ou se preocupam com aspectos biográficos, morais, históricos e sociais das obras lidas? Treze 

resenhas servirão de guia para constatarmos os critérios de recepção da obra bettiana: quatro de O 

dia de Ângelo, cinco de Hotel Brasil, o mistério das cabeças degoladas e cinco de Aldeia do 

Silêncio. Contudo, antes de adentrarmos na análise das resenhas propriamente ditas, teceremos 

algumas considerações sobre a Estética da Recepção que contribuirão para a análise da recepção 

da obra bettiana.   

 

4.1 A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

 

Os princípios básicos da proposta de Jauss de reformulação da história da literatura, em 

que o leitor se torna peça-chave no processo literário, são divididos em sete teses. Segundo 

Zilberman, “as quatro primeiras têm caráter de premissas, oferecendo as linhas mestras da 

metodologia explicitada nas três últimas” (ZILBERMAN, 1989, p. 33). 

A primeira tese parte da ideia de que a história da literatura deve partir da recepção e do 

efeito de uma determinada obra literária. Para Jauss, “a historicidade da literatura não repousa 

numa conexão de „fatos literários‟ estabelecidos post festum, mas no experienciar dinâmico da 

obra literária por parte do leitor” (JAUSS, 1994, p. 24). Assim, para este teórico, a relação 

dialógica entre o leitor e o texto é o fator primordial para a construção de uma nova história 

literária (ZILBERMAN, 1989, p. 33). Isso ocorre porque as obras se atualizam de acordo com as 

leituras feitas ao longo do tempo. Tais leituras não são fixas nem iguais, variando de leitor para 

leitor, como também diferindo a cada época. A obra literária, portanto, se atualiza na história por 

meio de seus leitores. Nas palavras do próprio Jauss:  

A obra literária não é um objeto que exista por si só, oferecendo a cada 

observador em cada época um mesmo aspecto. Não se trata de um monumento a 

revelar monologicamente seu Ser atemporal. Ela é, antes de tudo, como uma 

partitura voltada para a ressonância sempre renovada da leitura, libertando o 

texto das matérias das palavras e conferindo-lhe existência atual [...] (JAUSS, 

1994, p. 25).  

 

Na segunda tese, “Jauss explica que a experiência literária do leitor (o acontecimento 

literário) pressupõe um „saber prévio‟, que funciona como conjunto de saberes tanto literários 

quanto da própria vida” (ZAPPONE, 2005, p. 159). A respeito desta tese é preciso dizer que, por 
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mais inovadora que uma obra literária se apresente, ainda assim, no entendimento de Jauss, ela 

nunca será vista como uma novidade absoluta. Sempre haverá alguma informação dentro do texto 

com a qual o leitor possuirá alguma afinidade (por mínima que seja). Segundo o fundador da 

Estética da Recepção: “[...] a obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num 

espaço vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou 

indicações implícitas, predispõe seu público para recebê-la de uma maneira bastante definida” 

(JAUSS, 1994, p. 28). Desse modo, o acontecimento literário dependerá do conhecimento 

pregresso do leitor em relação ao gênero lido, da temática apresentada pela obra, ou ainda, do 

estilo do autor. Obviamente que outros fatores além desses podem sugestionar ao leitor 

determinada leitura (quando em diálogo com seus saberes anteriores), por exemplo, o título do 

livro ou até mesmo a materialidade da obra. Aos conhecimentos prévios por parte do leitor, 

oriundos tanto da experiência de vida quanto das leituras acumuladas, Jauss denominará 

horizonte de expectativas do leitor. Contudo, ao disponibilizar ao leitor uma temática, um estilo 

próprio ou até mesmo a pertença a determinado gênero literário, a obra também acaba por lhe 

fornecer um horizonte. Assim, apreende-se que o texto trará ao leitor uma série de elementos a 

serem evocados no ato da leitura que a predeterminarão, enquanto o leitor, por sua vez, adentrará 

a obra literária com um histórico de leituras prévias, além de uma bagagem existencial, que 

afetará sua experiência literária.  

A terceira tese apresenta uma noção a partir da qual o caráter estético de um texto pode 

ser medido, a noção de distância estética. A distância estética compreende o alinhamento ou não 

entre o horizonte de expectativa do leitor e o horizonte de expectativa suscitado pela nova obra. 

Havendo, portanto, um distanciamento entre esses dois horizontes, haverá também uma valoração 

maior da obra literária. Segundo Jauss, “a maneira pela qual uma obra literária, no momento 

histórico de sua aparição, atende, supera, decepciona ou contraria as expectativas de seu público 

inicial oferece-nos claramente um critério para a determinação de seu valor estético” (JAUSS, 

1994, p. 30). Se a distância for pequena, o que se perceberá é que obra está de acordo com as 

expectativas do leitor, não apresentando maiores novidades do ponto de vista estético. Para 

Zilberman, no entendimento de Jauss, “só é boa a criação que contraria a percepção usual do 

sujeito” (ZILBERMAN, 1989, p. 35). 

A quarta tese diz respeito à história do efeito, procurando interrogar a relação da obra com 

o momento de seu aparecimento. Para Jauss, “a reconstrução do horizonte de expectativa sob o 
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qual uma obra foi criada e recebida no passado possibilita, por outro lado, que se apresentem as 

questões para as quais o texto constituiu uma resposta e que se descortine, assim, a maneira pela 

qual o leitor de outrora terá encarado e compreendido a obra” (JAUSS, 1994, p. 35). A intenção 

é, portanto, reconstruir o horizonte de expectativas do momento de criação da obra literária e de 

sua recepção primeira, a fim de compreender como o leitor daquela época a recebeu. Sobre essa 

tese, Zappone faz o seguinte comentário: 

[Para Jauss] são equivocadas tanto as interpretações que levam em conta apenas 

os critérios do passado quanto as que lêem tais textos a partir de critérios do 

presente (perspectiva sincrônica). Isso porque o processo de interpretação é bem 

mais complexo e deve, segundo Jauss, efetuar uma reconstrução do horizonte de 

expectativas a partir do qual uma obra foi criada e recebida. Para efetuar essa 

reconstrução, Jauss novamente retoma um princípio de Gadamer: a aplicação da 

lógica da pergunta e da resposta à tradição histórica (ZAPPONE, 2005, p. 160). 

 

 A quinta tese aponta para o caráter diacrônico da recepção das obras literárias. Ao longo 

da história, a mesma obra literária é recepcionada de maneiras diversas. Destarte, a perspectiva de 

Jauss é a de que a recepção de tais obras deva ser percebida por meio de sua evolução no tempo. 

Segundo Zilberman, “uma obra não perde seu poder de ação ao transpor o período em que 

apareceu; muitas vezes, sua importância cresce ou diminui no tempo, determinando a revisão de 

épocas passadas em relação à percepção suscitada por ela no presente” (1989, p. 37).  

A sexta tese, por sua vez, apresenta o aspecto sincrônico da recepção das obras literárias. 

Isso significa que os textos literários não devem ser analisados apenas diacronicamente, mas 

também simultaneamente ao seu aparecimento. A sincronia é, justamente, o aspecto da teoria de 

Jauss que fornece embasamento para o estudo de obras literárias contemporâneas, uma vez que 

propõe a análise da recepção do texto literário concomitantemente ao seu surgimento. Na 

compreensão de Zappone (2005, p. 161): 

Para Jauss, a historicidade da literatura se revela exatamente nos pontos de 

interseção entre diacronia e sincronia. Uma dimensão efetivamente histórica da 

literatura deve levar em conta as sucessivas recepções de um texto (aspecto 

diacrônico), mas relacionar essas recepções ao longo da história à recepção da 

obra num dado momento (sua recepção inicial). 

 

 A sétima e última tese busca compreender os efeitos da literatura na vida prática de seus 

receptores. Na vertente teórica de Jauss, a literatura não deve ser analisada somente em termos de 

efeitos estéticos, mas também deve salientar os efeitos éticos, morais, sociais e psicológicos que 

os textos literários produzem em seus leitores. A arte, para Jauss, possui a função social de 

influenciar o destinatário, emancipando-o. Nas suas próprias palavras: “A função social somente 
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se manifesta na plenitude de suas possibilidades quando a experiência literária do leitor adentra o 

horizonte de expectativa de sua vida prática, pré-formando o seu entendimento de mundo e, 

assim, retroagindo sobre seu comportamento social” (JAUSS, 1994, p. 50). 

Entre as teses apresentadas por Jauss, a que mais nos interessa para a análise da recepção 

bettiana é a segunda, que trata especificamente sobre o horizonte de expectativas.  

 

4.1.1 O HORIZONTE DE EXPECTATIVAS E A FUSÃO DE HORIZONTES 

 

  A estética da recepção, como foi possível observar no tópico anterior, é uma das linhas 

teóricas
51

 que se ocupam com o estudo da literatura a partir de seus receptores, isto é, a partir do 

leitor. Para essa vertente dos estudos literários, “o leitor é tão vital quanto o autor” (EAGLETON, 

2003, p. 103), uma vez que sem o leitor não há a concretização efetiva da obra literária.  

Entendendo, portanto, o leitor como peça fundamental na construção do sentido final do 

texto literário, a Estética da Recepção retira o enfoque tanto do autor quanto do texto e o coloca 

na figura de seu receptor. Até porque, na perspectiva de Hans Robert Jauss, o leitor pode assumir 

uma postura de coautoria da obra literária no ato da leitura. Embora seja a poiesis que se refira 

mais especificamente ao prazer do leitor de se sentir coautor da obra lida, ao referir-se à aisthesis, 

que juntamente com a poiesis e a katharsis formam as três categorias básicas da experiência 

estética, Jauss faz a seguinte observação:  

A própria atividade da aisthesis, contudo, também pode se converter em poiesis. 

O observador pode considerar o objeto estético como incompleto, sair de sua 

atitude contemplativa e converter-se em co-criador da obra, à medida que 

conclui a concretização de sua forma e de seu significado (JAUSS, 2011, p. 102-

103). 

 

 O leitor, por este ponto de vista, deixa de lado uma postura meramente passiva e passa a 

recriar o texto literário, preenchendo espaços vazios e perfazendo correlações a partir de leituras 
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 Embora a presente tese tenha se preocupado em pontuar apenas a vertente teórica da Estética da Recepção, 
omitindo-se em relação a outras teorias que também se ocupam em estudar a literatura pela ótica da recepção 
(embora possuam enfoques diferentes daqueles aqui apresentados), não significa que não existam outras 
possibilidades para se pensar o aspecto recepcional dos textos literários. Zappone observa: “Muitos são os autores 
que discorreram sobre a literatura a partir do enfoque recepcional: Roman Ingarden, com seu A obra de arte 
literária, de 1931, Roland Barthes em O prazer do texto, de 1937, Hans Robert Jauss com A história da literatura 
como desafio à teoria literária, de 1967, Umberto Eco com Leitura do texto literário, de 1979, Wolfgang Iser com O 
ato da leitura: uma teoria do efeito estético de 1976, Stanley Fish com Is there a text in this class? (1980), Robert 
Escarpit com o seu Sociologia da literatura, de 1958 e, mais atualmente, trabalhos como A ordem dos livros, de 
1992, Práticas de leitura, de 1985, e outros estudos produzidos por Roger Chartier” (ZAPPONE, 2005, p. 155).  



111 

 

pregressas e de sua bagagem existencial. Destarte, o que se pode apreender é que as leituras de 

uma mesma obra literária serão diferentes porque os leitores são diferentes. Sobre isso, Rosemary 

Conceição dos Santos, em tese doutoral defendida no departamento de Letras Clássicas da USP, 

afirma: 

[...] a estética da recepção nos ensina que os leitores de uma mesma obra não 

têm o mesmo saber, nem a mesma idade, tampouco os mesmos interesses. Logo, 

cada leitor reage ao texto de acordo com seus parâmetros psicológicos e 

socioculturais diversificados e individuais, motivos pelos quais as leituras 

suscitam diferentes interpretações de uma mesma obra (SANTOS, 2006, p. 57). 

 

 Apreende-se, desse modo, que as leituras de uma mesma obra são diferentes porque as 

expectativas ante o texto literário também são diferentes, variando de leitor para leitor. A isso, 

Jauss denominará “horizonte de expectativas”
52

. Tal horizonte considera que cada leitor reage 

individualmente ao texto literário de acordo com a soma de suas experiências sociais acumuladas, 

como também pelos “critérios que os leitores utilizam para julgar os textos literários num período 

determinado” (SANTOS, 2006, p. 10). O horizonte de expectativas do leitor é, portanto, o modo 

como os leitores recebem o texto literário a partir de sua própria subjetividade. Contudo, para 

Jauss, existem coincidências nessas recepções individuais, que transformam o ato da leitura em 

um fato social. Se, por um lado, Jauss dá margem à individualidade e à subjetividade do sujeito 

leitor no ato da leitura, por outro, ele limita o horizonte de expectativas aos códigos artísticos 

vigentes em determinada sociedade em uma dada época.   

Diante do até então exposto, cabe um questionamento: se o leitor é tão vital no ato da 

leitura para a construção do sentido, qual o papel do texto literário? Segundo Zilberman, para 

Jauss, a obra predetermina a recepção oferecendo orientações ao leitor, tais como o horizonte de 

expectativa e as regras do jogo (ZILBERMAN, 1989, p. 34). No entendimento de Eagleton, para 

os teóricos da Estética da Recepção, “o texto em si, realmente não passa de uma série de „dicas‟ 

para o leitor, convites para que ele dê sentido a um trecho de linguagem” (EAGLETON, 2003, p. 

105).  

                                                           
52

 Horizonte de expectativas é uma “expressão de origem alemã (traduzida em inglês por horizon of expectation e 
en francês por horizon d’attente), que provém da fenomenologia de Husserl e da hermenêutica de Gadamer [...] 
Hans Robert Jauss, discípulo da hermenêutica de Gadamer, membro da Escola de Constance, e um dos mais 
inflexíveis dos críticos da estética da recepção, é o grande responsável pela divulgação da expressão nas décadas de 
1970 e 1980. No seu ensaio nuclear, ‘A Literatura como Provocação’ (1970), procurou ultrapassar os dogmas 
marxistas e formalistas que não privilegiam o leitor no acto interpretativo do texto literário e reforçou o conceito 
de horizonte de expectativas como impulsor da interpretação *...+” (CEIA, EDTL, verbete “Horizonte de 
expectativas”). 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/fenomenologia/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/hermeneutica/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/estetica/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/ensaio/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/literatura/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/leitor/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/conceito/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/interpretacao/
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Contudo, por mais que as obras literárias carreguem seu próprio horizonte histórico e 

ofereçam pistas para que o leitor efetive sua prática de leitura, ainda assim o texto ficcional 

continua sendo um universo extremamente vago e indefinido, aberto a uma infinidade de 

interpretações. Sobre isso, Luiz Costa Lima, um dos pioneiros na difusão das teorias de Jauss no 

Brasil, faz a seguinte observação:  

Afirmar que o texto ficcional se localiza por depositar seu centro de gravidade 

nos vazios, significa que nele a indeterminação se apresenta em máximo grau, 

muitas vezes próximo da desorganização entrópica. O que vale também dizer, 

por sua familiaridade com a indeterminação, o texto ficcional possibilita uma 

multiplicidade de comunicações (LIMA, 2011, p. 52). 

 

 A despeito dessa indeterminação do texto literário, compreendemos que o texto continua 

fornecendo um determinado horizonte ao leitor, apontando caminhos, levantando hipóteses, 

suscitando ideias e guiando esse mesmo leitor a uma viagem libertária rumo a um novo 

horizonte, que se condiciona apenas às experiências literárias e existenciais do leitor, às suas 

expectativas estéticas e às regras propostas pelo próprio texto literário. Logo, se existe o 

horizonte de expectativa do leitor, existe também o horizonte de expectativa evocada por parte da 

obra literária.    

 Luiz Costa Lima afirma que “diante do texto ficcional, o leitor é forçosamente convidado 

a se comportar como um estrangeiro, que a todo instante se pergunta se a formação de sentido 

que está fazendo é adequada à leitura que está cumprindo” (LIMA, 2011, p. 51). O motivo de tal 

estranhamento por parte do leitor perante o texto literário ocorre devido ao fato de o texto possuir 

um mundo próprio. Ao invadir o universo da obra literária, o leitor talvez se sinta fora de seu 

mundo, como se estivesse de fato em território estrangeiro. Este sentimento por parte do leitor 

ocorre, em nosso entendimento, por causa daquilo que Jauss designa como fusão de horizontes
53

 

(o horizonte do texto se fundindo ao horizonte do leitor) e que para Paul Ricoeur tem relação com 

o confronto encerrado entre o mundo do texto e o mundo do leitor
54

.  

                                                           
53

 Jauss toma a expressão “fusão de horizontes” emprestada de seu mestre Gadamer. Segundo o E-Dicionário de 
Termos Literários, “Fusão de horizontes” é uma “expressão cunhada por H.-G.Gadamer para caracterizar, contra a 
concepção romântica e historicista da hermenêutica moderna o nexo de compreensão e experiência que 
caracteriza o procedimento intelectivo próprio da hermenêutica” (SILVA, EDTL, verbete “Fusão de horizontes”). 
54 Paul Ricoeur, ao que parece, discorda da Estética da Recepção no que tange à questão da fusão de horizontes. 

Sobre essa fusão, o filósofo francês faz a seguinte observação: “É esse paradoxo que transforma o confronto entre 
o mundo do texto e o mundo do leitor num combate a que a fusão de horizontes de expectativas do texto com os 
do leitor só traz uma paz precária” (RICOEUR, 1997, tomo 3, p. 301). Em outro momento, ele afirma: “O ideal-tipo 
da leitura, figurado pela fusão sem confusão dos horizontes de expectativa do texto e dos do leitor une esses dois 
momentos da refiguração na unidade frágil da estase e da missão” (RICOEUR, 1997, tomo 3, p. 304). Se na primeira 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/hermeneutica/
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 A fusão de horizontes deve ser entendida como um processo de intercâmbio entre o leitor 

e a obra literária, em que não apenas cada leitor contribui com seu horizonte, como também 

recebe da obra os horizontes dela. Essa fusão ocorre toda vez que o leitor trava contato com o 

texto literário – amalgamando seus horizontes aos daquele – no ato da leitura: 

De um lado, situa-se o efeito, condicionado pela obra que transmite orientações 

prévias e, de certo modo, imutáveis, porque o texto conserva-se o mesmo, ao 

leitor; de outro, a recepção, condicionada pelo leitor, que contribui com suas 

vivências pessoais e códigos coletivos para dar vida à obra e dialogar com ela. 

Sobre esta base, de mão dupla, acontece a fusão de horizontes, equivalente à 

concretização de sentido (ZILBERMAN, 1989, p. 65). 

 

 A partir da fusão de horizontes se chega, então, à concretização da leitura ou da recepção 

propriamente dita. Desse modo, percebe-se que a recepção só chega à sua efetivação a partir do 

instante em que se fundem os horizontes da obra literária aos do leitor. O veredicto final, no que 

tange à fusão de horizontes, provém do próprio Jauss: 

Para a análise da experiência do leitor ou da “sociedade de leitores” de um 

tempo histórico determinado, necessita-se diferençar, colocar e estabelecer a 

comunicação entre os dois lados da relação texto e leitor. Ou seja, entre o efeito, 

como o momento condicionado pelo texto, e a recepção, como o momento 

                                                                                                                                                                                            
citação Ricoeur sustenta que a fusão de horizontes não é capaz de elucidar as questões referentes ao texto e ao 
leitor, deixando a desejar no que tange à geração de sentido, na segunda ele sugere que a fusão de horizontes, por 
vezes, em vez de auxiliar no processo hermenêutico pode ocasionar confusão. Na concepção ricoeuriana, o mundo 
do texto e o mundo do leitor devem entrar em um embate, em um confronto, a fim de gerar sentido. É justamente 
por isso que a sua teoria a respeito do mundo do texto e do mundo do leitor está embasada em três aspectos 
dialéticos que tornam a leitura, segundo ele, uma experiência viva (uma vez que a interação entre obra e leitor 
sempre gera uma nova experiência). O primeiro aspecto dialético afirma que a leitura é um combate entre dois 
mundos, em que pesa sobre os ombros do leitor o trabalho tanto de configuração (quando o texto o exige) quanto 
de refiguração do texto literário. O segundo aspecto apregoa que, ao mesmo tempo em que o texto se mostra 
fragmentário, ele se apresenta como inesgotável. O que para Ricoeur faz com que o texto pareça “alternadamente 
em carência e em excesso relativamente à leitura” (RICOEUR, 1997, tomo 3, p. 290). O terceiro ponto dessa 
dialética da leitura diz respeito à imaginação presente na obra ficcional e ao fato de o leitor vir a crer naquilo que 
está lendo, mesmo sabendo se tratar de ilusão. Portanto, para o filósofo francês, “a distância ‘certa’ da obra é 
aquela em que a ilusão se torna alternadamente irresistível e insustentável” (RICOEUR, 1997, tomo 3, p. 290). Ao 
abordar o mundo do texto e o mundo do leitor em Ricoeur, João Leonel destaca a primazia da dialética no 
empreendimento da leitura, ao dizer que “o texto se coloca como uma relação dialética com o leitor concreto” 
(LEONEL, 2010, p. 29), bem como, afirma ser “*...+ necessário que o mundo do texto e o mundo do leitor se 
confrontem para que a refiguração seja efetivada *...+” (LEONEL, 2010, p. 28). Ao final de sua argumentação sobre 
Ricoeur, há ainda um parecer que ratifica e enfatiza o conflito proveniente da relação texto/leitor: “Podemos 
afirmar, desse modo, que o mundo do leitor se identifica inicialmente com a mimese I, a prefiguração, mas que, ao 
mesmo tempo, tal mundo existe dialeticamente na relação, por vezes conflituosa, com o mundo que o texto coloca 
diante dele” (LEONEL, 2010, p. 31). Destarte, para Ricoeur, “a passagem da configuração à refiguração exige o 
confronto entre dois mundos, o mundo fictício do texto e o mundo real do leitor” (RICOEUR, 1997, tomo 3, p. 276). 
O que se percebe, portanto, é que “a leitura acaba sendo um combate” (RICOEUR, 1997, tomo 3, p. 289) entre o 
mundo do texto e o mundo do leitor ou entre o horizonte do texto e o horizonte do leitor, e não fusão, como 
propôs o teórico expoente da Estética da Recepção.  
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condicionado pelo destinatário, para a concretização do sentido como duplo 

horizonte – o interno ao literário, implicado pela obra, e o mundivivencial 

(lebensweltlich), trazido pelo leitor de uma determinada sociedade (JAUSS, 

2011, p. 73). 

  

Para Jauss, o efeito corresponde ao impacto da obra literária sobre o público leitor e 

“equivale à resposta ou reação motivada pelo texto no leitor” (ZILBERMAN, 1989, p. 112). A 

recepção, por sua vez, refere-se à acolhida de uma determinada obra pelo destinatário. É, 

justamente, na junção do efeito e da recepção – a que Jauss denomina duplo horizonte – que 

ocorrerá a fusão dos horizontes e, consequentemente, se estabelecerá a comunicação literária, 

ocasionando a concretização do sentido. 

Destarte, o que a Estética da Recepção propõe é uma espécie de relação dialógica entre o 

horizonte do leitor e o horizonte da obra literária. Há um diálogo entre texto e leitor, em que o 

leitor recebe da obra um determinado horizonte e, ao mesmo tempo, confere sentido ao texto 

literário ao permitir que o seu horizonte se entrelace ao da obra lida.  

A seguir, faremos a análise da recepção dos romances bettianos. As resenhas analisadas 

foram, em sua maior parte, extraídas de jornais
55

 (com exceção de três delas). Tentaremos 

observar o diálogo ou a fusão de horizontes da obra e do leitor. Dessa fusão de horizontes tão 

díspares resulta a compreensão do texto, interiorizado pelo leitor por meio de sua visão de 

mundo.  

 

4.2 A RECEPÇÃO DE O DIA DE ÂNGELO 

 Entre as quatro resenhas de jornal a respeito do primeiro romance de Betto, três delas o 

elogiam, ainda que com certas ressalvas, enquanto apenas uma delas não aponta nenhum ponto 

positivo na escrita bettiana. Como fica evidente em todas as resenhas, o fato de Frei Betto ter se 

                                                           
55 Fabio Akcelrud Durão divide a crítica em duas formas principais: a crítica acadêmica e a crítica de jornal. Segundo 

ele, a primeira é realizada na universidade, de difícil compreensão e não visa a um público mais amplo, senão os 
próprios pares do ambiente acadêmico. A crítica de jornal, na concepção de Durão, “não pode se dar ao luxo de ser 
difícil ou longa demais (com o tempo, de fato, está cada vez mais enxuta); ela ambiciona, acima de tudo, ser 
compreensível, para poder atingir o maior número possível de leitores, vistos como consumidores” (DURÃO, 2016, 
p. 12). Há, contudo, uma crítica da parte de Durão à crítica de jornal, que é o fato de ela cada vez mais se render à 
lógica de mercado. A crítica torna-se, quando feita tão somente com benevolência, nada mais do que uma 
campanha publicitária do livro em questão. Malgrado a problemática oriunda tanto por parte da crítica acadêmica 
quanto da crítica jornalística, Durão faz a seguinte observação: “*...+ as duas esferas necessitam uma da outra. Sem 
conexão com o jornal, a universidade definha, pois ele é em grande medida o único ambiente social organizado e 
de prestígio, para além da escola, a tratar de literatura” (DURÃO, 2016, p. 13).  
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tornado um best-seller alguns anos antes do lançamento de O Dia de Ângelo, por causa de Fidel e 

a Religião, aumenta a expectativa em torno de seus escritos. Tanto é assim que um de seus 

resenhistas dirá: “Somente alguém com a habilidade de Frei Betto (autor de livros consagrados 

como “Fidel e a Religião”, “O Aquário Negro”, “Cartas da Prisão”) seria capaz de lapidar tão 

precioso diamante [...]” (ANTUNES, 1991). Embora jovem à época, Betto parece possuir uma 

carreira já consolidada como escritor. Não obstante O Dia de Ângelo ser seu primeiro romance, 

Betto já havia estreado na ficção com O Aquário Negro, livro de contos. Outra resenha a respeito 

de seu primeiro romance principia enaltecendo a vasta obra de Betto:  

Os livros escritos por Frei Betto foram publicados primeiramente no exterior. 

Inicialmente na França e na Itália, no começo dos anos 1970 [...] Hoje, seus 

quase 20 títulos espalham-se por países como Espanha, Polônia, México, 

Hungria, Índia, Suécia, Cuba, Argentina e União Soviética. Entre todos eles, 

Fidel e a Religião, que já vendeu cerca de 20 edições no Brasil, é o mais 

publicado no exterior (SILVA, 1987).  

 

A resenha de Rubens Araujo, para o Correio Braziliense, também cita o fato de Betto ser 

“autor do best-seller Fidel e a Religião (que já vendeu 90 mil exemplares no Brasil e mais de um 

milhão em Cuba)” (ARAUJO, 1987). O preâmbulo destas resenhas buscam, deste modo, dar 

credibilidade ao primeiro romance de Frei Betto.  

Diferentemente das resenhas anteriores, que iniciam apontando o sucesso de vendagens e 

de publicações de Frei Betto, a resenha de Leão Serva, a única a não tecer elogios ao primeiro 

romance do autor, usa uma estrutura um tanto diferente das anteriores. Em vez de iniciá-la 

valendo-se do cabedal do autor resenhado, Serva lança mão dessa questão apenas ao final de sua 

resenha como uma forma de criticar Frei Betto. Ele diz: “Não é dando nomes fictícios a 

personagens reais que o autor do esperto best-seller „Fidel e a Religião‟ terá sucesso como 

ficcionista” (SERVA, 1987). Por que Serva utiliza a expressão “esperto best-seller” para se 

referir ao grande sucesso de vendagens de Frei Betto? Fidel e a Religião se compõe, basicamente, 

de uma série de entrevistas que Fidel Castro, à época presidente de Cuba, concedeu a Frei Betto. 

As muitas horas de gravações se tornaram livro, que venderam milhões de cópias no mundo todo. 

Serva, portanto, critica Betto por se valer da popularidade de Fidel para angariar leitores pelo 

mundo afora, como uma estratégia de marketing literário. 

Um ponto interessante a ser destacado na resenha de Deonísio Silva é que ele chama a 

atenção para o fato de Betto carregar em seu pseudônimo literário as marcas de sua religiosidade. 

Ele diz: “O trabalho de Betto como frade e a concepção masoquista de uma religião que enaltece 
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o sofrimento poderiam limitar o escritor. Mas a lição do mosquito preso à teia é uma boa 

metáfora do que ocorre a Ângelo e a Betto: as aranhas têm estratégias de sutis complexidade” 

(SILVA, 1987). Deonísio levanta uma questão pertinente: é positivo ou negativo o fato de o autor 

de O Dia de Ângelo estampar a designação “frei” precedendo sua alcunha literária? Haveria, por 

parte do leitor, alguma espécie de preconceito contra um ficcionista religioso? Ou seria 

justamente o fato de Betto ser abertamente um religioso o que tornaria sua obra sucesso de 

vendagem e de leitores? A religiosidade do autor seria um fator limitante para a sua ficção ou 

não? O resenhista, no entanto, parece se surpreender ao perceber que alguém pertencente a uma 

determinada ordem religiosa, nesse caso a dos dominicanos, também possa escrever literatura, 

chegando, até, à conclusão de que a fé, ao menos no caso de Frei Betto, não é um fator limitante 

para sua cosmovisão como escritor
56

. 

 Leão Serva, anteriormente citado, faz uma crítica embasada em critérios literários. Em 

sua resenha há, basicamente, duas questões que merecem destaque. A primeira delas diz respeito 

à redundância presente no romance. Ele diz que “dá a impressão de que [o livro] não vai acabar 

nunca” (SERVA, 1987), embora o romance tenha tão somente 133 páginas. Para Serva, “além da 

temática redundante, o livro tem um estilo barroco mal costurado, que se perde num labirinto 

interminável de metáforas” (SERVA, 1987). Entre as características do barroco literário, 

destacamos o cultismo, emprego abusivo de figuras de estilo, por exemplo, a metáfora. Segundo 

Afrânio Coutinho, 

O estilo barroco pretende traduzir o estado de conflito ou tensão espiritual do 

homem, graças ao uso de elementos apropriados, artifícios e figuras, como 

antíteses, paradoxos, contorções, preciosismos, assíndetos, metáforas, imagens 

emblemáticas, simbolismos sensuais, sinestesias, hipérboles, catacreses. São as 

expressões de um estado de tensão interior, entre a forma e o conteúdo, de um 

estado de turbulência, de agressividade, de “conflito entre o indivíduo e um 

mundo inseguro” (COUTINHO, 1997, p. 25-26). 

 

No entanto, na concepção de Serva, o barroco bettiano expresso por meio do excesso de 

metáforas não é bem produzido. Não obstante, se as metáforas barrocas traduzem um estado de 

tensão interior, um conflito turbulento oriundo da insegurança vivida pelo indivíduo, pode-se 

                                                           
56

 Na literatura brasileira contemporânea, há uma freira que vem se destacando como vencedora de prêmios 
literários: Maria Valéria Rezende. Frei Betto e Valéria Rezende possuem trajetórias semelhantes. Ambos fizeram 
resistência ao regime militar, além de serem religiosos de ordens distintas. Maria Valéria Rezende foi vencedora do 
prêmio jabuti em 2015, na categoria romance, com sua obra Quarenta dias (2014). Contudo, diferentemente de 
Betto, Maria Valéria Rezende não estampa na capa de seus livros sua insígnia religiosa. 
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dizer, contrariamente à opinião do resenhista, que o excesso de metáforas em O dia de Ângelo 

retrata, na própria forma do texto literário, o conflito vivido pela personagem-título na solitária de 

um quartel no período do regime militar. 

A outra questão abarca o estereótipo na construção das personagens. Para Serva,  

na segunda parte do livro, personagens que o leitor de jornais sabe quem Betto 

quer dizer que são – os políticos que participaram da oposição ao regime militar 

e que hoje controlam o regime – aparecem estereotipados, em reuniões sem 

finalidade, preocupados com prazeres como [sic] uma certa marca de bebida ou 

outra coisa do tipo” (SERVA, 1987).  

 

Para esse resenhista, as personagens de Betto, ao menos no segundo movimento, não 

fogem ao lugar comum. O estereótipo dos políticos, nesse caso, diz respeito ao fato de o autor 

ressaltar na construção dessas personagens o gosto pelo luxo e pelo requinte. O que, do ponto de 

vista de Serva, acabaria por artificializar e estereotipar tais personagens. A questão levantada 

neste momento, no entanto, aponta para o viés da representação, uma vez que trata da forma 

como as personagens são retratadas no romance. Ao fazer tal apontamento, é possível perceber, 

em consonância com a análise representativa disposta no capítulo anterior, que os políticos, 

detentores do poder, são representados na interpretação de Serva como pessoas que não estão 

necessariamente preocupadas com o bem do povo, mas, simplesmente, com seu próprio bem-

estar. Mais uma vez, portanto, um grupo que goza de certo prestígio social é representado 

negativamente na literatura bettiana (ao menos na percepção do resenhista em apreço). 

Outro ponto elencado por Serva que merece ser discutido no âmbito da recepção é a 

relação entre história e ficção. Ele diz: “preocupado em fazer um livro sobre a história da 

repressão, o autor se depara agora com uma angústia: os espaços já estavam ocupados pelas 

narrativas reais” (SERVA, 1987). Se a realidade vivida naquele período já se encontrava 

amparada por narrativas históricas e memorialísticas, por que Betto resolve se embrenhar pelos 

caminhos da ficção? Haveria espaço para tanto ou não? Ao abordar a temática da realidade e da 

ficção na literatura, Peter Gay nos diz que “inventar uma realidade é uma atividade exigente. É 

como contemplar um mosaico em que algumas peças estão faltando e outras são ilegíveis” (GAY, 

2010, p. 21). Sendo assim, a luta do autor ficcional, quando aborda um tema histórico, é travada 

entre a fidelidade a fatos indiscutíveis e os voos de sua imaginação literária. Na leitura de Serva, 

o romance O Dia de Ângelo foi prejudicado por causa da falta de imaginação de seu autor em 

detrimento do respaldo histórico e documental.    
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Questão semelhante é abordada por Deonísio em sua resenha. Ele observa que se a 

“primeira das três partes [de O Dia de Ângelo] é um dos pontos altos da ficção brasileira 

contemporânea [...] as outras duas partes do livro ganham em documento o que perdem em 

literatura” (SILVA, 1987). Assim, na ótica desse resenhista, o primeiro movimento, entre os três, 

é o único que possui um forte viés literário. Isso ocorre justamente porque, no primeiro 

movimento, bem ou mal, Frei Betto abusa das metáforas, bem como se vale do aprofundamento 

das reações psicológicas de Ângelo enquanto prisioneiro, representando de forma um tanto ou 

quanto concreta a angústia e o sofrimento de Ângelo.  

Tanto Serva quanto Deonísio parecem entender que Betto se perde em sua tentativa de 

ficcionalizar um dado momento histórico. O Dia de Ângelo, segundo eles, perde literariedade ao 

se prender aos registros históricos. É preciso destacar, no entanto, que o primeiro movimento 

ocupa bem mais da metade da narrativa, exatamente 94 páginas, enquanto os dois últimos são 

extremamente curtos, perfazendo 39 páginas. Desse modo, ao dividir o romance de forma tão 

díspar, Betto demonstra abertamente preocupação excessiva com a primeira parte do livro. O 

intuito do romancista é, portanto, dar vazão às angústias de um prisioneiro político em seu último 

dia de vida, o que o autor faz com maestria, conforme aponta a resenha de Deonísio. Contudo, 

para o resenhista, ao priorizar o primeiro capítulo, Betto peca nos demais ao se restringir a fontes 

documentais do período Constituinte. Daí a afirmação um tanto problemática de Deonísio: “O 

Dia de Ângelo mostra que a ficção nos países de Terceiro Mundo tem um componente 

documental absolutamente confiável” (SILVA, 1987). Embora ele se refira especificamente ao 

primeiro romance de Frei Betto, a fim de que seja feita tal generalização seria necessária uma 

pesquisa que abarcasse toda a ficção histórica dos países de Terceiro Mundo.  

A resenha de Rubens Araujo, por sua vez, aponta o uso de critérios biográficos na análise 

do romance de Betto. Ele inaugura seu texto crítico dizendo: 

De 1969 a 1973, Frei Betto esteve preso, sob a acusação de facilitar a saída do 

País de pessoas perseguidas por motivos políticos. Esta sua “estada no inferno” 

das grades tem sido motivo para constantes reflexões tais como Cartas da Prisão, 

Batismo de Sangue (Civilização Brasileira), O Aquário Negro (contos, pela 

Difel). Agora, Frei Betto retoma o tema do cárcere em um romance, O Dia de 

Ângelo, para anunciar a impunidade dos torturadores (ARAUJO, 1987).    

 

Há neste excerto uma nítida correlação entre o fato de Betto ter sido preso durante o 

regime militar e sua escrita ficcional sobre o cárcere. “Sua estada no inferno”, como observa 

Araújo, tornará, segundo o resenhista, a projeção deste universo mais real. Tanto é assim que na 
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continuidade da resenha ele afirma: “a ficção permitiu a Frei Betto projetar sua visão sobre o 

universo da prisão e da tortura ao nível mais concreto da experiência sensível. O seu interesse é 

revelar a dimensão humana de uma passagem pela prisão” (ARAUJO, 1987). Todavia, se Betto 

não tivesse sido preso pelos militares, não teria ele condições de escrever sobre o assunto? Sua 

escrita ficaria prejudicada caso não tivesse sofrido as mesmas dores de sua personagem? Os 

críticos Wellek e Warren falam sobre a relação entre a obra ficcional e a biografia do autor: “aos 

autores não devem ser imputadas as ideias, sentimentos, opiniões e vícios de seus heróis [...] A 

relação entre vida particular e obra não é uma simplista relação de causa e efeito” (WELLEK; 

WARREN, 1962, p. 93). Deve-se, portanto, tomar os devidos cuidados ao se sugerir que o fato de 

um autor ter vivido determinada situação, no caso, a prisão, torne sua obra mais real. Malgrado 

isso possa ter auxiliado Frei Betto na elaboração de sua obra, pode haver, contudo, excelentes 

narrativas ficcionais que relatem pormenores da vida dentro da prisão escritos por autores que 

jamais foram presos. Não há, desse modo, como afirmam os críticos, uma relação simplista de 

causa e efeito na relação entre a vida do autor e sua obra ficcional, muito embora, por razões 

óbvias, no caso do autor em tela, sejamos tentados a explicar a obra em razão de sua vida. 

A única resenha posterior à primeira publicação de O Dia de Ângelo, datada de novembro 

de 1991, escrita, portanto, quatro anos depois das outras três, é a de Archibaldo Antunes. 

Segundo ele, a “preciosidade linguística e ideária se faz sentir ao longo de toda a obra” 

(ANTUNES, 1991). Em relação à “preciosidade idearia”, possivelmente Antunes esteja se 

referindo ao mundo idealizado pelo autor no romance. A personagem-título, sem dúvida, era um 

idealista. Tanto é assim que ele se encontra preso por lutar por um mundo mais justo, mais 

humano e mais igualitário. Antunes ainda dirá que “Frei Betto consegue cativar o leitor, nele 

suscitando sentimentos de revolta e liberdade ao colocar diante de seus olhos a condição em que 

viveram (e morreram) aqueles que lutaram por um país livre e democrático” (ANTUNES, 1991). 

As observações de Antunes sobre o romance caracterizam critérios morais de avaliação da obra, 

no sentido de entender que o romance de Betto tem a capacidade de mover o leitor a alguma 

ação, isto é, a obra possui uma função social. Nesse caso específico, o romance ocasionaria 

revolta nos leitores por causa da crueldade, bem como pelo assassinato do preso político, além de 

gerar um senso de liberdade ante o regime repressivo e opressor apresentado no romance. Ao 

descrever Ângelo como alguém que lutou “por um país livre e democrático”, o resenhista, sem 
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dúvida, assume uma grande empatia pela personagem-título. Ele é visto como um verdadeiro 

mártir da democracia brasileira.  

 

4.3 A RECEPÇÃO DE HOTEL BRASIL, O MISTÉRIO DAS CABEÇAS DEGOLADAS 

 

As cinco resenhas a respeito do romance Hotel Brasil giram em torno de critérios sociais. 

Entre as cinco, duas foram escritas pelo mesmo resenhista, Antonio Carlos Ribeiro Fester
57

. Ele 

observa que “não bastassem seus ensaios, sua teologia da libertação, a ficção de Frei Betto ocupa-

se dos privados dos direitos fundamentais” (FESTER, 1999a). Há, para o resenhista, uma 

correlação entre a obra ensaística de Betto e sua obra ficcional. Ambas, segundo ele, se 

preocupam com aqueles que são despojados de seus direitos. Fester, então, se preocupará em 

apresentar a temática da ficção bettiana livro a livro, a fim de ratificar a afirmação anterior: 

Em Uala, o amor, temos a questão indígena; em A menina e o elefante, a 

coragem de assumir a alteridade, a identidade; em O Vencedor, o drama das 

drogas; em Alucinado som de tuba, a criança que mora na rua; com A vida 

suspeita do subversivo Raul Parelo (contos) e com o romance O Dia de Ângelo, 

a repressão. O que Frei Betto entende por Direitos Humanos está magistralmente 

expresso naquela que talvez seja sua obra máxima, Entre todos os homens, o 

romance em que biografa Jesus (FESTER, 1999a). 

Ao apontar os principais assuntos abordados por Betto em sua literatura ficcional, Fester 

enfoca a questão dos direitos humanos. Embora essa problemática, aos olhos do resenhista, 

pareça mais evidente em Entre todos os homens, ainda assim, pelos temas por ele elencados, é 

possível afirmar que a obra ficcional bettiana se preocupa com os direitos essenciais dos seres 

humanos. A temática, portanto, é visivelmente social: a questão indígena, as crianças de rua, a 

repressão, as drogas, bem como a alteridade (enfoque mais subjetivo do que os anteriores). 

Segundo Lehnen, “na literatura brasileira contemporânea, o conceito do „direito a ter direitos‟ se 

manifesta de maneiras diferentes” (LEHNEN, 2018, p. 15). Na obra ficcional de Betto – ao 

menos parece ser o que Fester deseja demonstrar em sua resenha – os direitos humanos se 

referem a uma gama de direitos, tais como: o direito a ser diferente (alteridade), o direito à 

liberdade (repressão), o direito à infância (crianças de rua), o direito à recuperação (drogas), bem 
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 Embora as duas resenhas sejam parecidas, de tal modo que a resenha “Hotel Brasil” (1999a) possa ser vista como 
um resumo de “Brasil assassino?” (1999), há um parágrafo adicional que a torna peculiar. Todavia, uma vez que o 
resenhista é o mesmo e que as resenhas são sobre o mesmo romance, elas serão analisadas conjuntamente, com a 
devida distinção de referência bibliográfica.  
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como o direito à terra e à cultura (indígenas). Contudo, ao afirmar que o que se “entende por 

direitos humanos está magistralmente expresso” em Entre todos os homens, uma releitura dos 

evangelhos, Fester aponta a construção de um Cristo que priorizava a vida e reivindicava os 

direitos de todos os seres humanos
58

. 

Ao se referir especificamente ao romance Hotel Brasil, Fester afirma que Betto nos dá 

“um retrato da realidade brasileira excludente” (FESTER, 1999). Ele ainda dirá que aparecem 

“mais uma vez, em sua obra, os excluídos, o submundo, este Brasil tão difícil de se viver, tão 

pouco hospitaleiro como o hotel do livro” (FESTER, 1999). Se “mais uma vez” os excluídos 

adentraram a obra de Betto é porque, como visto no parágrafo anterior, já haviam adentrado 

previamente. Sendo assim, novamente a temática dos direitos humanos se faz presente na 

narrativa bettiana. Sua tônica agora é a inclusão social em um país tão pouco amistoso para com 

seus filhos e filhas. Além do que, na leitura de Fester, o Brasil do romance é uma metáfora do 

nosso país. A falta de hospitalidade do hotel Brasil, onde os inquilinos eram assassinados dentro 

de seus quartos, é metaforicamente traduzida como a falta de hospitalidade do nosso país. 

 Ainda que de forma superficial, Fester aponta aspectos literários em sua resenha.  Ele fala 

a respeito da representação das personagens em Hotel Brasil. Em sua compreensão, “a construção 

de cada personagem (muitas vezes um capítulo) fornece-nos um retrato de vida, denso e sintético, 

da gente que habita o Brasil” (FESTER, 1999). Novamente ocorre a analogia do Brasil real com 

o hotel Brasil. As personagens, desse ponto de vista, teriam sido pensadas a fim de retratar 

personagens-tipo, representando a variedade e a diversidade cultural e social do povo brasileiro. 

Outra parte referente à questão formal da obra trata acerca da trama. Para Fester, o romance 

acontece “em tom monocórdio, como o de muitos filmes de Alfred Hitchcock, com uma trama 

bem urdida e amarrada, em que nenhuma frase é ociosa, o livro nos retém” (FESTER, 1999). 

 A resenha de Márzia Figueira também apresenta critérios sociais em sua análise do 

romance. Segundo a resenhista, “o que não é coincidência [na narrativa] é o Hotel Brasil. Retrato 

em preto e branco, sem retoques, do Brasil de hoje, enredado em uma história policial que reserva 

ao leitor suspense, espanto e surpresas” (FIGUEIRA, 1999). Semelhantemente à resenha anterior, 
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 Esta é a mesma impressão que tive ao analisar o romance Entre todos os homens (atualmente com o título Um 
homem chamado Jesus). A fim de ratificar a leitura de Fester, segue um trecho de minha análise da relação autor-
personagem no romance em questão: “Nesse contexto, a relação do autor de Um homem chamado Jesus e seu 
protagonista pode ser entendida da seguinte maneira: em ambos, autor e personagem, existe certa preocupação 
com a defesa da vida e com a luta pelos direitos de cada ser humano, especialmente dos menos favorecidos e 
daqueles que se encontram excluídos da sociedade” (CASAGRANDE, 2011, p. 83). 
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há novamente por parte do resenhista uma correlação entre o nome de nosso país e o nome do 

hotel descrito no romance. O romance Hotel Brasil, por essa ótica, seria uma espécie de 

representação do Brasil dentro da ficção. 

 A trama, segundo Figueira, é tão bem construída que o leitor chega a se perder na 

elucidação do crime. As pistas deixadas pelo autor ao longo do texto não são suficientes nem para 

o delegado nem para o leitor desvendarem o crime, ao menos do ponto de vista de Figueira. Por 

essa razão, a resenhista afirmará que “a investigação prossegue [...] com o delegado confuso e 

aturdido, exatamente como o leitor, que também se perde na trama” (FIGUEIRA, 1999). Ao fim 

de sua resenha, há um elogio à forma como Betto constrói a narrativa, que parece ter agradado à 

resenhista. Se o delegado, uma personagem, e o leitor ficam perdidos em meio à trama, o autor 

sabe muito bem o que está fazendo: 

Quem não se perde é o autor: Frei Betto, que pela primeira vez investe no 

romance policial, embora não atinja a perfeição de Entre Todos os Homens, 

gênero em que pode ser considerado mestre, dá conta do recado direitinho. Com 

Hotel Brasil não chega a ser um Rubem Fonseca, por exemplo, mas em 

compensação o final surpreendente que inventou para sua história é um notável 

achado (FIGUEIRA, 1999). 

 Assim como na resenha primeira, há novamente um voto de louvor ao romance Entre 

todos os homens. Se Fester havia dito que Entre todos os homens é a obra máxima de Frei Betto, 

Figueira diz que com o Cristo romanceado Betto atinge a perfeição literária. Ambos os 

resenhistas parecem entender que embora Hotel Brasil seja um bom romance, não há, nele, 

contudo, a mesma robustez literária de Entre todos os homens. Não obstante, ao afirmar que 

“com Hotel Brasil [Frei Betto] não chega a ser um Rubem Fonseca”, a resenhista confronta a 

obra de Betto com a daquele que é tido como o grande nome do romance policial brasileiro. 

Segundo Jauss, “a implicação estética reside no fato de já a recepção primária de uma obra pelo 

leitor encerrar uma avaliação de seu valor estético, pela comparação com outras obras” (JAUSS, 

1994, p. 23). Ao comparar a obra de Betto com a obra de outro autor, a crítica atribui um 

primeiro juízo de valor à ficção bettiana. Portanto, se a obra de Frei Betto não passou pelo crivo 

da avaliação histórica, uma vez que faz parte da literatura contemporânea, ainda assim sua 

valoração estética pode ser concebida por meio da comparação com outras obras literárias. 

 A terceira resenha a ser analisada se inicia apontando a religiosidade do autor, valendo-

se, desse modo, de critérios biográficos para a análise da obra literária. Segundo Alécio Cunha, 

resenhista, “à primeira vista, pode parecer estranho que um religioso como Frei Betto, uma das 
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principais bases teóricas da Teologia da Libertação, aventure-se pelo gênero que consagrou 

escritores como Dashiell Hamett e Raymond Chandler e é, em essência, o ponto de partida para 

as tramas intrincadas de Rubem Fonseca” (CUNHA, 1999). A fim de repensar tal 

estranhamento
59

, Cunha apresentará as demais incursões ficcionais de Betto, alegando que o 

autor já é veterano na escrita da ficção. Assim, ele dirá que “ele [Frei Betto] tomou a liberdade 

com textos bíblicos no incompreendido „Entre Todos os Homens‟, uma visão lírica e plural do 

cotidiano de Jesus Cristo. Lidou também com o erotismo em contos de seu livro „O Aquário 

Negro‟, publicado pelo Círculo do Livro, em 1986” (CUNHA, 1999). Algo parecido já havia sido 

aventado pelos resenhista de O Dia Ângelo, que também observara a religiosidade de Betto como 

uma particularidade própria desse autor. Ninguém estranharia um escritor que fosse médico, 

advogado, professor ou funcionário público. Contudo, o fato de Betto ser um frei que escreve 

ficção chama a atenção do público leitor. Isso ocorre, principalmente, porque o gênero romanesco 

exige certa liberdade criativa por parte do autor, bem como aborda temas polêmicos, por 

exemplo, a sexualidade. Paira a ideia, entretanto, que determinados assuntos seriam tabus para 

um escritor religioso, que utilizaria de sua pena apenas para fazer proselitismo, tornando sua obra 

ficcional extremamente didática ou catequética. Contudo, não é isso que se percebe em Betto, 

criando o autor até certo embaraço em leitores mais desavisados, que compram o livro pensando 

se tratar de um texto ficcional que caminharia para uma vertente mais religiosa, uma vez que tal 

literatura estaria amparada pelo endosso religioso de um frei
60

. 
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 Não é apenas Cunha quem demonstra estranhamento pela ficção escrita por um frei. Há uma espécie de 
entrevista/resenha sobre Hotel Brasil, na Folha de São Paulo, cujo título é: “Policial de Frei Betto tem sexo sem 
procriação”. Uma vez que o catolicismo, denominação da qual Frei Betto faz parte, prega o sexo legítimo apenas 
para a procriação, e não para o prazer, a chamada para o livro apresenta uma tônica de estranhamento para com a 
religiosidade do autor. O texto de Cynara Menezes, que foca basicamente na religiosidade do autor de Hotel Brasil, 
segue da seguinte maneira: “O mal sai da boca, mas não da pena, parece dizer Frei Betto com seu novo livro, ‘Hotel 
Brasil’, um policial ambientado no submundo carioca, em que o dominicano não se frustra em descrever cenas de 
sexo, homossexualismo, prostituição e até incesto. Os mais conservadores poderiam dizer que Frei Betto, 55, 
‘pecou’. Afinal, reza o catecismo, também se peca por pensamentos – e escrever é pensar. Tratando-se de um 
autor religioso, há trechos curiosos para o leitor que imagina a vida celibatária em um mosteiro. Cenas bastante 
diretas aparecem em todo o livro, descrevendo paixões que se incendeiam a toda distância de conceitos tidos 
como fundamentais pela Igreja, segundo a qual o sexo não deve ser motivado por outras razões que não a 
procriação. Aliás, nem se fala nisso. Não é a primeira vez que Frei Betto ousa penetrar em searas mundanas: em 86, 
um conto erótico de seu livro ‘O aquário Negro’ (Círculo do Livro) chegou a ser publicado com exclusividade por 
uma revista masculina” (MENEZES, 1999). 
60

 Há um relato de leitura de um leitor comum, extraído do SKOOB, sobre o romance Minas do Ouro. O leitor 
registra sua experiência ao ler um livro de Frei Betto pela primeira vez. Ele diz: “Minas do Ouro é o primeiro livro 
que li do Frei Betto. Acabei me enveredando por suas páginas por se tratar de um romance histórico, mais 
precisamente história do Brasil. Até então, só havia lido do autor algumas matérias escritas para a revista Caros 
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 Na continuidade da resenha, Cunha mudará a tônica da crítica, pautando-se, agora, em 

aspectos sociais, bem como na estrutura narrativa do romance, ainda que o faça de forma bastante 

superficial. O resenhista dirá que “a pensão do título, localizada bem no coração da marginália 

carioca, pode ser lida como uma referência ao caos político, econômico e social no qual mergulha 

a realidade brasileira contemporânea” (CUNHA, 1999). Novamente, entende-se que o título do 

romance é uma metáfora de nosso país. O caótico subúrbio carioca é uma representação 

diminuta, salvaguardadas as devidas proporções, da desordem política, econômica e social da 

nação brasileira. Em relação à estrutura do texto narrativo, Cunha observará que “o romance, 

antes de mais nada, traz um thriller policial bem engendrado, repleto de cenas de suspense. Aliás, 

o elemento surpresa é muito bem construído ao longo do livro, envolvendo reviravoltas e 

envolvendo leitores” (CUNHA, 1999). Figueira, resenhista há pouco analisada, bem como 

Cunha, entendem que tanto o suspense quanto um final surpreendente são elementos 

imprescindíveis para um bom romance policial. A respeito desse quesito, Betto satisfaz a ambos 

os críticos. 

 Há, contudo, uma última resenha que leva a metáfora social, destacada nas resenhas 

anteriores, às últimas consequências: 

No país real, diariamente a economia exclui mais gente, destinada a ser vítima e 

instrumento da violência e da morte de quem não tem como viver. Como na 

parábola do Hotel Brasil, as vítimas são entorpecidas e se lhes arrancam os olhos 

para que morram, sem gritar nem chamar atenção. Vivendo na corda bamba e 

enganando quotidianamente a morte, há crianças de rua que resistem e 

oprimidos que lhes são solidários. No belo e envolvente relato do “Hotel Brasil”, 

como no país real em que vivemos, ainda há tempo e espaço para o amor e a 

paixão. Antes que nos arranquem os olhos e nos impeçam o coração de pulsar e 

sentir, é urgente deter o ritual assassino, na própria estrutura dos Hotéis Brasil 

que existem por aí, mais perto de nós do que imaginamos (BARROS, 1999). 

 Nesse excerto, a questão social se aprofunda. O Brasil é apresentado como o grande 

assassino do romance, que vitima seus próprios cidadãos ao não conceder-lhes os direitos básicos 

necessários à sobrevivência humana. Desse modo, a economia excludente não apenas nos degola 

                                                                                                                                                                                            
Amigos. Sabia de antemão, pelas matérias, que ele não é um cristão qualquer e que faz (ou fez) parte do 
movimento da teologia da libertação. Historiado [no] Brasil e alguém de que gostaria de saber mais. Estava aí. 
Comprei e li o livro [...] Narrado de maneira concisa e ritmicamente deleitável, Frei Betto mostra que sabe escrever 
e prender o leitor da primeira à última página. Sem interrupção. Fazendo do romance uma excelente maneira de se 
conhecer e se enveredar pela história de Minas Gerais. E não pense que por ser Frei a narrativa terá um tom pudico 
e casto. Em seu miolo, o texto apresenta cenas de pura gastronomia erótica e sensual, além de uma certa pitada de 
humor e crítica a todas as esferas (social, filosófica, política, religiosa). Por fim, gostaria de ter aprendido história do 
Brasil com livros assim” (SKOOB. Resenhas – Minas do Ouro. T., Leonardo. Postado em 28/01/2015. Disponível 

em: https://www.skoob.com.br/livro/resenhas/189428/mais-gostaram). 

https://www.skoob.com.br/livro/resenhas/189428/mais-gostaram
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e nos arranca os olhos, como também acaba por nos deixar sem os demais órgãos vitais à vida. 

Bem observa o resenhista, que “é urgente deter o ritual assassino” que tem vitimado tantos 

moradores desse imenso hotel chamado Brasil. 

  Embora os quatro resenhistas estejam de acordo sobre o hotel do romance ser uma forma 

metafórica de referência ao Brasil real, apenas três, entre as quatro resenhas, fazem referência à 

forma bem elaborada da construção do enredo, de modo que a narrativa cativa o leitor por causa 

do suspense e dos elementos surpresa, imprescindíveis em um romance policial. 

  

4.4 A RECEPÇÃO DE ALDEIA DO SILÊNCIO 

 

 Diferentemente dos dois primeiros romances analisados, que possuíam resenhas 

publicadas apenas em jornais, Aldeia do silêncio conta também com críticas publicadas na 

internet. Entre as cinco resenhas analisadas, duas foram publicadas em jornais e três capturadas 

da internet
61

. Em 1987, ano de publicação de O Dia de Ângelo, a internet praticamente inexistia. 

Em 1999, ano de publicação de Hotel Brasil, a internet ainda engatinhava em terras tupiniquins. 

Contudo, em 2013, ano de publicação de Aldeia do Silêncio, a internet já havia se consolidado em 

território brasileiro. Sanches Neto diz que a crítica “sofreu sucessivos deslocamentos na 

contemporaneidade, adaptando-se a novos contextos” (SANCHES NETO, 2013, p. 11). Esse 

novo contexto, do qual ele fala, diz respeito basicamente ao advento da internet. Em suas 

palavras: “A crítica, talvez mais do que outras áreas do conhecimento, sofre um reconfiguração 

com a entrada de novos atores: os escritores/leitores ou leitores/escritores da era da internet” 

(SANCHES NETO, 2013, p. 11-12). Embora as resenhas capturadas da internet não sejam de 

leitores comuns, mas de críticos conceituados, ainda assim vale observar essa repaginação da 

crítica literária que se desloca das páginas dos jornais para os sites e os blogs. 

A primeira resenha a ser analisada, escrita por Luiz Bras, aponta o aspecto formal de 

construção textual. Segundo Bras, o pecado de Betto neste romance foi optar por um narrador em 

primeira pessoa. Ele nos diz: “um único erro de estratégia – a má escolha do foco narrativo – pôs 

todo o romance a perder” (BRAS, 2013). Apesar de sua aversão à fala incessante do homem 
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 Os sites onde as resenhas sobre Aldeia do silêncio podem ser encontradas são os seguintes: 
http://www.freibetto.org/index.php/livro/resenha-de-livros e https://www.uai.com.br/app/noticia/e-
mais/2013/04/10/noticia-e-mais,141579/valor-da-palavra.shtml. 

http://www.freibetto.org/index.php/livro/resenha-de-livros
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citadino, o personagem-narrador de Betto é “tagarela”. Segundo Bras, o “elogio ao silêncio sai da 

boca de um tagarela, porque o romance é narrado em primeira pessoa” (BRAS, 2013). A proposta 

do resenhista para solucionar o problema formal do romance é a de um narrador em terceira 

pessoa: “só assim a devoção desse homem ao silêncio seria amparada pelo tipo de coerência que 

a ficção pede” (BRAS, 2013). A crítica de Bras nos faz refletir sobre as implicações da escolha 

do foco narrativo no gênero romanesco e como elas podem influenciar tanto positivamente 

quanto negativamente no resultado final de um romance.   

Bras ainda pontuará o confronto entre cidade e campo, presente em Aldeia do silêncio. O 

resenhista observará que 

o antigo conflito natureza-cidade é a matriz de sua melancolia. Ele não aceita a 

perda do paraíso natural abençoado pela ignorância. Esse homem tem saudade 

de sua pré-história, da época mítica em que não sabia ler nem escrever e no 

mundo só existiam a natureza, seu avô, sua mãe, uma cadela e um urubu (BRAS, 

2013). 

 

Ao não enxergar nada de positivo na cidade, o personagem-narrador aparenta ter saudade 

de sua ignorância, bem como do tempo em que era analfabeto. Essa crítica de Bras aponta para o 

maniqueísmo presente no romance, que exalta o campo e deprecia a cidade o tempo todo. Não 

obstante, Nemo parece não se dar conta do progresso intelectual que fez na cidade. Aprendeu a 

ler, escrever, tornando-se até um homem culto. Pela sua origem humilde, era de se esperar uma 

escrita menos rebuscada, bem como pensamentos mais simplificados. Suas reflexões, no entanto, 

revelam um homem intelectualmente preparado, o que, no parecer do resenhista, revela um 

problema na construção da personagem. Daí o dizer do resenhista: “não contem com 

pensamentos agrestes” (BRAS, 2013). 

A resenha de Catajy, publicada no jornal Rascunho, ratifica os problemas encontrados no 

romance, anteriormente salientados por Bras. Ela diz:  

Sim, é bem verdade que há necessidade de se abstrair a questão narrativa. A 

proposição da origem do personagem principal é um tanto questionável: o 

refinamento de seu pensamento filosófico e da articulação narrativa não 

condizem com sua origem rude. E, mais ainda, se é verdade que o protagonista 

busca o silêncio, inclusive o interior, não é isso o que vemos na intensa 

articulação de palavras em pensamento (CATAJY, 2014). 

 

 Destarte, ela apresenta tanto o aspecto do refinamento do pensamento da personagem, que 

não condiz com sua origem rude, quanto a questão do foco narrativo. Contudo, diferentemente de 
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Bras, para quem esses dois problemas tornam o romance “fraco”, essas questões não incomodam 

em demasia a resenhista:  

Mas isso é um detalhe menor ante a magnitude da obra. Se o mote do livro é 

discutível, não o é o seu conteúdo. Frei Betto alça voo com as palavras, em 

reflexões preciosas, poéticas, necessárias e precisas. Seu Nemo é apenas um 

canal para dar voz a profundas questões filosóficas, éticas e existenciais, 

atualizadas com o mundo pós-smartphones, pós-facebook e pós-whatsup 

(CATAJY, 2014). 

 

 Quando comparadas as duas resenhas, percebe-se que os dois resenhistas fornecem 

pareceres diferentes para a leitura da mesma obra literária. Enquanto Bras observa que Aldeia do 

silêncio “pertence a um fraco momento criativo” de Betto, Catajy aponta a “magnitude da obra”. 

Para ela, o conteúdo da obra é tão profundo e denso que sobrepuja a questão formal do texto 

literário.  

 O entusiasmo de Catajy com o romance de Betto a leva a enxergar um alto grau de 

intertextualidade no texto resenhado: 

 

Voltando ao romance, que tece a própria filosofia do silêncio, Frei Betto traz a 

riqueza de Guimarães Rosa, com a criação de palavras novas, e a delicadeza de 

Mario Quintana, na descrição inocente da beleza que reside nas pequenas coisas. 

Evoca também Manoel de Barros, com sua capacidade de observar a natureza 

como criança e exaltar o bucolismo como modo de se resgatar uma humanidade 

que se perde cada vez mais no cimento das cidades. São tantas as alusões a 

cânones da literatura brasileira, que a cada parágrafo entrevemos Carlos 

Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, João Cabral de Mello Neto, em um 

texto exímio e coeso, forte e pungente (CATAJY, 2014). 

 

 A resenha conclui fazendo referência à lapidação linguística do texto, que resulta em uma 

prosa poética. Sendo assim, neste último momento leva-se em conta a questão formal do texto, 

que para Catajy é um dos pontos altos do romance:  

Para quem tem o hábito de ler livros sublinhando as melhores frases, é melhor 

esquecer a lapiseira. “Aldeia do silêncio” é um livro em que todas as frases são 

iluminadas: dispensam o destaque de sublinhados, marcações, comentários e 

hidrocores. São poucos e mágicos os livros em que isso acontece. É possível, por 

vezes, ao se voltar à leitura, ter vontade de caminhar algumas folhas para trás, 

apenas para entrar de novo na aura poética da narrativa. As figuras de linguagem 

são sempre cabíveis e bem colocadas, sem exageros, sem lugares comuns, sem 

repetições cansadas de frases batidas (CATAJY, 2014). 

 

 Herculano Lopes, por sua vez, também faz referência à intertextualidade do romance, 

dizendo que Aldeia do silêncio “no tocante à solidão da paisagem descrita, lembra o universo 

ficcional de Adonias Filho [...]” (LOPES, 2013). Diferentemente de Catajy, que evoca nomes 
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bem conhecidos no cenário literário nacional, Lopes recorre a um autor não tão conhecido como 

os demais. Além do que, ele encerra sua resenha levantando a bandeira da questão biográfica do 

autor. Segundo Lopes, “se nos primeiros capítulos [Betto] nos transporta a um mundo 

aparentemente irreal [...], na sequência nos traz para os dias atuais, com todos os seus atropelos e 

injustiças. Tudo bem de acordo com o autor, que, durante toda vida, em livros e atitudes, tem 

lutado pelos menos favorecidos” (LOPES, 2013).  

 A resenha de Adélia Bezerra de Meneses enfoca a temática do silêncio, afirmando que o 

enredo é simplesmente um pretexto para que o autor dê vazão às suas elucubrações sobre o 

assunto. Nas palavras de Meneses: “A trama narrativa, no entanto, serve apenas para sustentar o 

arcabouço de uma reflexão sobre palavra e silêncio, em contraponto. Um extraordinário ensaio 

sobre o silêncio” (MENESES, c2019). O aspecto ensaístico do romance é visto com bons olhos 

por Meneses. Contudo, alguém poderia questionar: Aldeia do silêncio é um romance ou um 

ensaio? Não seriam o romance e o ensaio dois gêneros diferentes? Seria possível um romance 

ensaístico? Sanches Neto, em um capítulo intitulado “Um monstro chamado romance”, afirma 

que o romance é um “monstro flácido” que 

cresce para todos os lados, não impondo limites para quem escreve. É um espaço 

agregativo, onde tudo pode entrar, e não estou pensando apenas nas temáticas e 

nas linguagens, mas tudo mesmo, até os outros gêneros. Isso lhe dá uma 

versatilidade impossível em qualquer outro formato literário (SANCHES NETO, 

2013, p. 163).  

 A se pensar desta forma, é perfeitamente possível que um romance abarque em sua trama 

e em seu enredo o gênero ensaístico, como faz Frei Betto em Aldeia do silêncio. Além desse 

gênero, Meneses enfatiza outro, o da literatura mística. O romance de Betto, desse modo, além do 

aspecto ensaístico apresenta também, segundo a resenhista, um bocado do misticismo medievo 

ocidental, que tem São João da Cruz e Teresa de Ávila
62

 como seus maiores expoentes. Desse 

modo, na ótica de Meneses:  
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 Importante notar a influência tanto de São João da Cruz quanto de Teresa de Ávila na vida e na obra de Frei 
Betto. No livro Fome de Deus: fé e espiritualidade no mundo atual (2013a), ao abordar líderes espirituais, Frei Betto 
dedica um tópico para a “Atualidade de São João da Cruz” e outro para “A sedução de Teresa de Ávila”. É o próprio 
Betto quem fala sobre essa influência, quando diz: “Teresa de Ávila entrou em minha vida como boia de salvação 
em meio à turbulência de uma crise de fé, em 1965 [...] Entrei em processo de descrença. Minha fé perdeu, aos 
poucos, a nitidez de seus contornos, como uma paisagem progressivamente ensombrada pelo cair da noite... a 
“noite escura”, descrita por São João da Cruz. Disposto a abandonar minha vida religiosa, consultei meu diretor 
espiritual, frei Martinho Burnier. Sábio, indagou-me: ‘Se estivesse caminhando à noite numa floresta e a pilha de 
sua lanterna acabasse, o que faria? Seguiria adiante ou esperaria amanhecer?’. Respondi o óbvio. Diante da 
resposta de que esperaria a alvorada, sugeriu-me a leitura das obras de Teresa de Ávila. Dispensado de participar 
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[...] a partir daí (cf. sobretudo págs. 64 e 65) vai se desdobrar um leque de 

imagens para se dizer o indizível – em que se reconhecerão, esparsas no texto, as 

figurações dos grandes místicos, de San Juan de la Cruz e de Tereza d´Ávila: 

além do fogo, a chama viva, a música calada, o tudo que é nada, a fonte de água 

viva, o vôo, o paradoxo, a ultrapassagem das fronteiras (MENESES, c2019).  

Para Carvalho, “o ponto de partida para a relação entre a poesia e a mística está 

justamente no reconhecimento da capacidade daquela em superar a linguagem e assim desvelar o 

que está além da linguagem [...]” (CARVALHO, 2012, p. 54). Ao discorrer sobre a palavra e o 

silêncio por meio de uma prosa poética, Betto é levado a ponderar sobre o “indizível”, a superar a 

linguagem, tal qual o faziam os místicos ao tentar exprimir o inexprimível.  

 A resenha de Marisa Lajolo toma como primeiro critério de análise a materialidade do 

livro. Ela diz que “a leitura deste romance começa pela capa. Em prateleiras e livrarias e em sites 

de vendas, uma bela e sóbria capa antecipa a simplicidade envolvente da história” (LAJOLO, 

c2019). Sua leitura principia, portanto, pela capa, pelas epígrafes, bem como pela quarta capa, 

elementos estes que funcionam como paratextos
63

. É possível observar pela resenha que os 

paratextos se constituem em uma importante ferramenta de mediação no ato da leitura. 

 Entre todas as resenhas analisadas, esta é a única que lança mão do critério da 

materialidade para a leitura da obra de Frei Betto. Na compreensão de Roger Chartier, 

proeminente historiador das práticas de leitura, “qualquer compreensão de um texto, não importa 

de que tipo, depende das formas com as quais ele chega ao seu leitor” (CHARTIER, 1995, p. 

220). Desse modo, a leitura de Lajolo parte do princípio de que a forma de um livro interfere em 

suas apropriações por parte dos leitores. Por isso, a resenhista continua correlacionando o 

conteúdo do romance à capa: “E, página a página, o enredo vai enredando o leitor nos delicados 

traços que desenham a paisagem que sobressai na metade inferior da capa. É a partir da tênue 

                                                                                                                                                                                            
das orações comunitárias, dediquei-me à leitura meditativa (pois Teresa não merece apenas ser lida, precisa ser 
sorvida) de sua obra completa *...+” (BETTO, 2013a, p.127-128).  
63

 Gérard Genette define paratexto da seguinte maneira: “A obra literária consiste, exaustiva ou essencialmente, 
num texto, isto é (definição mínima), numa sequência mais ou menos longa de enunciados verbais mais ou menos 
cheios de significação. Contudo, este texto raramente se apresenta em estado nu, sem o reforço e o 
acompanhamento de certo número de produções, verbais ou não, como um nome de autor, um título, um 
prefácio, ilustrações, que nunca sabemos se devemos ou não considerar parte dele, mas que em todo o caso o 
cercam e o prolongam, exatamente para apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, mas também em seu sentido 
mais forte: para torná-lo presente, para garantir sua presença no mundo, sua ‘recepção’ e seu consumo, sob a 
forma, pelo menos hoje, de um livro. Esse acompanhamento, de extensão e conduta variáveis, constitui o que em 
outro lugar batizei de paratexto da obra *...+” (GENETTE, 1987, p. 9). Funcionam como paratextos: 1) capa, 2) 
quarta-capa, 3) jaqueta, 4) título, 5) índice, 6) notas de rodapé, 7) prefácio, 8) epígrafes, 9) glossário, 10) selo de 
premiação literária, 11) bibliografia, 12) posfácio, 13) dedicatória, 14) nome do autor etc.  
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linha de montanhas, árvores e pedras, que cada leitor cria suas primeiras expectativas” (LAJOLO, 

c2019). Sobre essa questão, há ainda mais uma referência que diz respeito ao texto da quarta-

capa: 

A quarta capa do livro antecipa para o leitor – aquele leitor que vira e revira o 

livro na mão antes de se decidir – o encontro de Nemo com a vida urbana, 

(des)encontro que aguarda o leitor no final do livro: “Perguntaram meu nome. 

Não tenho. Indagaram-me se eu tinha dinheiro. Eu não sabia o que era” (p. 177). 

(LAJOLO, c2019). 

 

 Além disso, Lajolo fará com que as epígrafes, que também funcionam como paratextos, 

não passem despercebidas: 

É este silêncio que – já agora para sempre identificado com Nemo – talvez o 

leitor tivesse deixado passar desapercebido nas epígrafes lá do começo. Nelas, 

vem do Eclesiastes a ideia de que Há tempo de falar e tempo de calar, e, na 

sequência, Wittgenstein reforça: o que não se pode falar, deve-se calar 

(LAJOLO, c2019). 

 A resenha de Lajolo parece corroborar com o que diz Chartier em A ordem dos livros: 

“Manuscritos ou impressos, os livros são objetos cujas formas comandam, se não a imposição de 

um sentido ao texto que carregam, ao menos os usos de que podem ser investidos e as 

apropriações às quais são suscetíveis” (CHARTIER, 1994, p. 8). 

 

4.5 CONCLUSÃO 

 

 Os romances de Betto decepcionam, atendem ou superam as expectativas do público 

leitor no momento de sua aparição? Entre as treze resenhas analisadas, pode-se dizer que apenas 

dois leitores ficaram absolutamente insatisfeitos e decepcionados com o texto lido. Leão Serva 

apresenta uma crítica ferrenha ao romance O Dia de Ângelo, e Luiz Bras o faz em relação a 

Aldeia do silêncio. Nas onze resenhas restantes, o que se vê são basicamente elogios, com 

algumas poucas críticas, percebendo-se assim que os romances de Betto, de forma geral, atendem 

às expectativas dos críticos de jornais no ato de sua publicação. Hotel Brasil é o único, entre os 

romances analisados, que não decepciona a nenhum dos resenhistas. Ao que parece, todos eles 

encontram nesse romance o elemento surpresa esperado em um enredo policial. 
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Ao analisarmos as resenhas, percebemos também que os leitores – no caso específico 

desta tese, leitores profissionais – embasaram-se primordialmente em critérios estéticos e 

literários ou sociais e históricos na recepção da obra ficcional de Frei Betto. Todas as resenhas de 

Hotel Brasil, por exemplo, priorizam a questão social em suas respectivas análises. As resenhas 

de O dia de Ângelo enfatizam a questão histórica. Enquanto em Aldeia do silêncio, romance cuja 

temática é mais abstrata, toma-se como critério primeiro de análise a questão estética. As duas 

únicas resenhas onde não ocorrem elogios algum ao texto de Betto são, por sua vez, resenhas 

cujas críticas se embasam em aspectos puramente estéticos da obra literária. Portanto, com 

exceção da resenha de Lajolo, que optou por trabalhar a materialidade e os paratextos da obra, 

bem como daquelas resenhas que optaram por abordar o critério biográfico, apontando tanto a 

religiosidade de Betto quanto a relação autor-obra, os demais resenhistas priorizaram critérios 

relacionados tanto ao social quanto ao estético presente nos romances.  

Esses dados nos levam a ponderar sobre o que foi dito por Jauss em sua conferência na 

Universidade de Constança: “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” (JAUSS, 1994, p. 23). Na 

perspectiva de Jauss, é o leitor quem fornecerá a melhor compreensão a respeito dos valores 

estéticos e dos aspectos históricos e sociais de uma dada obra literária. Ao analisar as resenhas, 

percebemos que os leitores, por meio de suas práticas de leitura, fornecem impressões sobre os 

aspectos estéticos, sociais, históricos e biográficos dos romances de maneira mais concreta do 

que a simples aplicação do método formalista ou marxista às obras em questão. No caso 

específico desta tese, que se vale da crítica publicada em jornal, isso fica mais evidente, uma vez 

que o resenhista tem a missão de apresentar a obra literária resenhada aos leitores comuns. 

Contudo, por causa desta função de mediação entre a obra literária e o público leitor, “se não 

ficar atenta, a crítica corre o risco de se converter em algo parecido a uma propaganda das obras, 

deixando dessa forma de ser ela mesma crítica” (DURÃO, 2016, p. 18).  

No que tange ao conhecimento prévio dos leitores, denominado “horizonte de 

expectativas”, as leituras pregressas serão decisivas no modo como cada um deles reagirá ao 

texto literário. Por exemplo, nas resenhas concernentes ao Dia de Ângelo, todos os resenhistas 

recorreram a alguma das obras anteriormente publicadas por Frei Betto. A referência perpassará 

os livros escritos sobre a prisão (Cartas da Prisão, Batismo de Sangue e Aquário Negro), e 
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recairá prioritariamente sobre Fidel e a Religião. Enquanto um dos resenhistas dirá “que somente 

alguém com a habilidade de Frei Betto (autor de livros consagrados como Fidel e a Religião, O 

Aquário Negro, Cartas da Prisão) seria capaz de lapidar tão precioso diamante [...]” (Archibaldo, 

1991), outro se manifestará negativamente dizendo que “não é dando nomes fictícios a 

personagens reais que o autor do esperto best-seller „Fidel e a Religião‟ terá sucesso como 

ficcionista” (SERVA, 1987). Temos, portanto, duas posições antagônicas sobre duas das obras de 

Betto. Enquanto o primeiro resenhista elogia Fidel e a Religião e O Dia de Ângelo, o segundo 

critica tanto uma quanto a outra, evidenciando que o horizonte destes dois leitores não é o 

mesmo. Embora leiam os mesmos livros a partir de horizontes diferentes por serem 

ideologicamente de esquerda ou de direita, por serem religiosos ou não, por possuírem formação 

acadêmica diversa etc., ainda assim os resenhistas elencados nesta tese pertencem a uma mesma 

comunidade de leitores
64

, a dos críticos de jornal, que, na condição de leitores profissionais, são 

letrados hábeis e talentosos, sendo esta, possivelmente, uma das principais características dessa 

comunidade de leitores. Há, todavia, outro ponto comum que paira sobre a comunidade dos 

críticos de jornal: “[...] o julgamento lhe é inerente e é isso que a afasta da ciência e de sua 

ambição de neutralidade. A descrição do texto é apenas um momento da prática crítica, e a 

distinção entre bom e ruim, acertado e equivocado, é inevitável” (DURÃO, 2016, p. 14-15). O 

crítico de jornal, portanto, haverá de tomar partido a respeito das obras lidas, como evidenciado 

há pouco nas leituras proferidas pelos críticos Archibaldo Antunes e Leão Serva. 

Nas resenhas de Hotel Brasil, além das referências às obras de Frei Betto, são feitas 

menções a grandes nomes da literatura policial brasileira e mundial, por exemplo, Rubem 

Fonseca, Dashiell Hamett e Raymond Chandler. Há, no entanto, um consenso entre dois 

resenhistas que afirmam ser Entre todos os Homens a obra-prima de Frei Betto. Se no caso 

anterior havia divergência dos resenhistas sobre a obra bettiana, agora há convergência. Em 

relação a Aldeia do silêncio, Marisa Lajolo comparará o narrador do romance em questão ao 

narrador primordial citado por Walter Benjamin; Adélia Bezerra de Meneses lançará mão de São 
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 Em A ordem dos livros, Roger Chartier dedica um capítulo àquilo que ele denomina de “Comunidades de 
Leitores”. Para Chartier, “uma história da leitura deve identificar as disposições específicas que distinguem as 
comunidades de leitores e as tradições de leitura” (CHARTIER, 1999, p. 13). No entendimento do historiador, cada 
comunidade de leitores, por meio de suas práticas de leitura, se apropriará do texto à sua maneira. Vale lembrar 
que um mesmo leitor pode pertencer a mais de uma comunidade de leitores. Além de pertencerem à comunidade 
de leitores profissionais, os críticos de jornal podem também pertencer a outras comunidades. Por exemplo, eles 
podem ser leitores religiosos ou não, jornalistas ou acadêmicos, pertencer a determinado gênero etc.  
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João da Cruz e Teresa de Ávila, apontando a influência da poesia mística no romance em apreço; 

Carlos Herculano Lopes fará referência à ficção de Adonias Filho, observando que a paisagem 

descrita por Betto é semelhante à daquele romancista; Paula Catajy, ambiciosamente, enxergará 

no romance do Frei um pouco da prosa e da poesia dos grandes nomes da literatura brasileira: 

[...] Frei Betto traz a riqueza de Guimarães Rosa, com a criação de palavras 

novas, e a delicadeza de Mario Quintana, na descrição inocente da beleza que 

reside nas pequenas coisas. Evoca também Manoel de Barros, com sua 

capacidade de observar a natureza como crianças [...] São tantas as alusões a 

cânones da literatura brasileira, que a cada parágrafo entrevemos Carlos 

Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, João Cabral de Mello Neto [...] 

(CATAJY, 2014). 

Assim, por meio desses apontamentos, percebe-se como o horizonte do leitor influencia a 

leitura de um mesmo texto, uma vez que cada um dos resenhistas, a partir de suas experiências 

literárias, fizeram pontes diferentes entre os romances de Frei Betto e outros escritos do mesmo 

autor, bem como apontaram a intertextualidade com outros autores brasileiros e estrangeiros.  

Segundo Jauss, “uma obra literária pode, pois, mediante uma forma estética inabitual, 

romper as expectativas de seus leitores e, ao mesmo tempo, colocá-los diante de uma questão 

cuja solução a moral sancionada pela religião ou pelo Estado ficou lhes devendo” (JAUSS, 1994, 

p. 56). Se os romances de Betto não rompem totalmente com a forma habitual do gênero 

romanesco, não ampliando de forma tão significativa a distância estética em relação a obras 

passadas, ainda assim eles atendem às expectativas da maior parte dos críticos. Por sua vez, as 

questões colocadas dentro da narrativa bettiana levam os leitores a procurar soluções morais para 

determinadas situações.  

Em O Dia de Ângelo, a temática da tortura e da repressão leva o leitor a assumir um dos 

dois lados: o do torturado ou o do torturador. Que partido haverão de tomar os resenhistas? Ao 

afirmar que “em sua ficção [...] a pena de Frei Betto clama por justiça” (ARAUJO, 1987), Araujo 

opta pelo lado dos torturados. Antunes, por sua vez, dirá que Frei Betto suscita no leitor 

sentimentos de “revolta” e “liberdade”, apontando novamente para a questão moral envolvida na 

infração dos direitos humanos por parte do Estado.  

Em Hotel Brasil, o dilema dos menores infratores impõe aos leitores uma reflexão quanto 

à solução para este problema social. Ao dizer que a ficção de Betto se ocupa daqueles que são 

privados de seus direitos fundamentais, Fester, na condição de leitor, é colocado diante de uma 

questão moral que exige dele uma maior participação social, instando junto ao Estado sobre 
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políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes. Cunha dirá que Hotel Brasil é uma 

referência ao caos político, econômico e social de nosso país, exigindo, assim, do leitor uma 

solução para a conjuntura político-social do momento da escrita da obra, conjuntura essa que o 

próprio Estado não deu conta de solucionar.  

Em Aldeia do silêncio, a questão que exige uma resposta por parte do leitor é a agrária. O 

personagem-narrador é expulso da terra onde nasceu e cresceu. A resenha de Meneses faz a 

seguinte ponderação sobre essa questão: “Com efeito, morto o avô e vendida a aldeia, o 

protagonista é rudemente obrigado a abandoná-la, arrastado à cidade grande e, imerso em seu 

quietismo, acaba numa delegacia, onde é brutalmente torturado” (MENESES, c2019). Meneses 

continua dizendo que “reduzido a um corpo, „banido de toda humanidade‟, refugia-se mais ainda 

no silêncio, recusando-se a dar-se a conhecer aos seus torturadores. Jogado após 2 meses na rua, 

quebrado, maltrapilho e anônimo, é encaminhado ao Hospital onde permanecerá até o fim de seus 

dias” (MENESES, c2019). Por esses excertos, percebemos o leitor sendo convidado a reparar na 

questão moral que perpassa o romance. Pela leitura de Meneses, além da questão agrária, 

percebe-se também a forma desumana e desrespeitosa como Nemo, personagem-narrador, é 

tratado. Desse modo, levanta-se outra questão moral: a dos direitos humanos. Semelhante à 

leitura anterior, a resenha de Lopes também apresenta o desterro do protagonista:  

[...] até que toda essa paz é quebrada com a chegada do pai, homem truculento, 

que retoma as terras pelo poder da força. Desterrado como a mãe, que nunca 

mais viu, acossado pelas lembranças do avô e sem chance de sobreviver na 

cidade grande, para a qual é levado à força, o neto acaba sendo internado num 

hospital, onde, depois de alfabetizado, começa a escrever sua história em 

cadernos (LOPES, 2013).  

 

Como consequência, Lopes pondera sobre a injustiça cometida contra Nemo: “se nos 

primeiros capítulos [Frei Betto] nos transporta a um mundo aparentemente irreal [...], na 

sequência nos traz para os dias atuais, com todos os seus atropelos e injustiças” (LOPES, 2013). 

Assim, o que se vê, portanto, é que a obra romanesca de Frei Betto, além da função estética, 

salientada em algumas das resenhas analisadas, possui também função social, igualmente 

amparada pela leitura dos resenhistas.  

Para Jauss, a arte possui a função social de influenciar o destinatário, emancipando-o.  Na 

vertente teórica da Estética da Recepção, a literatura não deve ser analisada apenas nos termos de 

seus efeitos estéticos. Além disso, deve-se levar em conta a questão emancipatória, que consiste 

no efeito alcançado pela arte, que liberta o leitor das percepções usuais e confere-lhe uma nova 
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visão da realidade. Nas palavras do próprio Jauss: “A função social somente se manifesta na 

plenitude de suas possibilidades quando a experiência literária do leitor adentra o horizonte de 

expectativa de sua vida prática, pré-formando o seu entendimento de mundo e, assim, retroagindo 

sobre seu comportamento social” (JAUSS, 1994, p. 50). A obra romanesca de Betto faz os 

leitores enxergarem o mundo pela ótica dos marginalizados, dos injustiçados, isto é, daqueles que 

não são benquistos pela sociedade. 

Em artigo intitulado O prazer estético e as experiências fundamentais da poiesis, 

aisthesis e katharsis, Jauss apresenta as categorias básicas da experiência estética. A poiesis é “o 

prazer ante a obra que nós mesmos realizamos” (JAUSS, 2011, p. 100), isto é, o prazer do leitor 

de sentir-se coautor da obra lida. A aisthesis é “o prazer estético da percepção reconhecedora e do 

reconhecimento perceptivo” (JAUSS, 2011, p. 101), ou seja, é a renovação da percepção de 

mundo do leitor a partir da efetivação da leitura. A katharsis, por sua vez, 

é aquele prazer dos afetos provocado pelo discurso ou pela poesia, capaz de 

conduzir o ouvinte e o espectador tanto à transformação de suas convicções 

quanto à liberação de sua psique. Como experiência estética comunicativa 

básica, a katharsis corresponde tanto à tarefa prática das artes como função 

social – isto é, servir de mediadora, inauguradora e legitimadora de normas de 

ação –, quanto à determinação ideal de toda arte autônoma: libertar o espectador 

dos interesses práticos e das implicações de seu cotidiano (JAUSS, 2011, p. 101-

102).   

 

Contudo, Jauss ainda dirá que “a função comunicativa da experiência estética não é 

necessariamente mediada pela função catártica. Também pode decorrer da aisthesis, quando o 

observador, no ato contemplativo renovante de sua percepção, compreende o percebido como 

uma informação acerca do mundo do outro [...]” (JAUSS, 2011, p. 102). Na obra romanesca de 

Betto, a função catártica decorre justamente da assimilação das informações sobre o mundo do 

outro. É o novo olhar para o outro, para o diferente, para o desconhecido, que fomentará a 

katharsis no leitor bettiano. Desse modo, ao perceber, por uma nova ótica, determinados grupos 

sociais estigmatizados pela sociedade, os leitores de Frei Betto tenderão a sentir empatia para 

com tais grupos. Ao ler um romance, normalmente adentramos em um mundo distinto daquele 

com o qual estamos acostumados. Quando lemos um romance cujo narrador demonstra empatia 

para com o universo dos marginalizados, ou ainda, quando o autor, sujeito da representação, 

representa esses grupos de forma positiva, somos, de certa maneira, convidados a nutrir esta 

mesma empatia para com essas personagens, que, na maioria das vezes, são desprezadas ou 
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incompreendidas pela sociedade em geral. Embora nem todos os leitores experimentem os 

mesmos sentimentos ao ler os romances de Betto, já que a leitura varia de leitor para leitor, ainda 

assim seus romances colocam diante do leitor um mundo, muitas vezes, desconhecido.  

Ao ler O dia de Ângelo o leitor adentrará o universo da prisão e da tortura. A resenha de 

Araújo dirá que “a ficção permitiu a Frei Betto projetar sua visão sobre o universo da prisão e da 

tortura ao nível mais concreto da experiência sensível. O seu interesse é revelar a dimensão 

humana de uma passagem pela prisão” (ARAUJO, 1987). A leitura de Araújo sobre o romance 

em questão descreve a prisão e a tortura como experiências tão concretas, que acabam por 

sensibilizar o leitor. Portanto, ao relatar de forma bastante real por meio do recurso da 

verossimilhança a experiência vivida por um prisioneiro político, o leitor se sensibilizará com o 

preso torturado. Possivelmente, a maioria dos leitores nunca tenha adentrado em uma cela 

carcerária nem mesmo sido torturado; contudo, a leitura se apresenta como uma experiência tão 

verídica e real que o leitor se sente dentro da solitária ao lado de Ângelo. Araujo ainda dirá: “[...] 

Ângelo P. divide seus sofrimentos e angústias com alguns dos demais personagens da obra: a 

aranha que trabalha incansavelmente na fabricação de sua teia, a barata que tenta atravessar de 

um lado a outro do cubículo [...]” (ANTUNES, 1991). Além de dividir os sofrimentos e angústias 

com a barata e a aranha, Ângelo também os divide com o leitor. Ao sentir os mesmos sentimentos 

que a personagem está experimentando ao longo da narrativa, o leitor se identificará com ela, 

colocando-se até em seu lugar. Archibaldo Antunes ressaltará ainda que o romance de Betto 

“cativa o leitor, suscitando nele sentimentos de liberdade e revolta [...]” (ANTUNES, 1991). Tais 

sentimentos fluem no leitor por causa de sua identificação com Ângelo. Ele se revolta com a 

situação vivida pela personagem, uma vez que possui empatia por ela. Assim, o resenhista mais 

uma vez pontua uma das funções catárticas da literatura: a expressão de sentimentos por meio do 

prazer oriundo da arte literária. Sem dúvida, um dos principais sentimentos suscitados no leitor 

de O dia de Ângelo é a empatia para com a personagem-título.  

Em Hotel Brasil, o leitor novamente é levado para um mundo com o qual não está 

familiarizado. Fester, ao falar sobre a literatura de Frei Betto, diz que “mais uma vez, em sua 

obra, [aparecem] os excluídos, o submundo, este Brasil tão difícil de se viver, tão pouco 

hospitaleiro como o hotel do livro” (FESTER, 1999). Por certo, este submundo é o mundo dos 

menores infratores, que, por viverem em um país tão pouco hospitaleiro, acabaram adentrando o 

caminho da criminalidade. Não obstante, justamente por desconhecer a realidade destes menores 
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é que “[...] por medo e egoísmo, muitos querem ter o poder de eliminar os menores, delinquentes 

ou não, e os condenados pela justiça, de todas as idades, através da pena de morte [...]” 

(FESTER, 1999). O anseio de “eliminação” dos menores infratores, proveniente de boa parte da 

população brasileira, decorre do desconhecimento de sua trajetória e de suas condições de vida. A 

resenha de Barros, por sua vez, aponta as mesmas preocupações anteriormente citadas: “No país 

real, diariamente e economia exclui mais gente, destinada a ser vítima e instrumento da violência 

e da morte de quem não tem como viver [...]” (BARROS, 1999). Ao fazer uma analogia entre a 

violência protagonizada no hotel do livro, por meio dos misteriosos assassinatos, e a violência 

existente no Brasil real, Barros demonstra empatia para com aqueles que são excluídos pela 

economia; nesse caso específico, os menores infratores, que são vistos como vítimas de um 

sistema violento e opressor. A função catártica da obra em questão conduz o leitor a enxergar o 

cerne do problema dos menores infratores: a economia excludente. O leitor, desse modo, se põe 

no lugar dos menores compreendendo as reais motivações que se encontram por trás de suas 

ações. Na resenha de Figueira, a descrição de Bia é também um tanto ou quanto empática: “Bia, 

12 anos, menina abandonada, fugitiva da escola correcional, que enternece Cândido e sua 

namorada Mônica, e é por eles protegida [...]” (FIGUEIRA, 1999). Quem não se compadeceria 

de uma menina de apenas doze anos que se encontra sozinha no mundo, sem ninguém a velar por 

ela? Não é a toa que Cândido e Mônica se sensibilizam com a situação da garota e a protegem. 

Na continuação da resenha, Figueira demonstrará empatia para com Jorge Maldonado, o 

faxineiro, que, segundo a resenha, é o “bode expiatório” dos crimes hediondos ocorridos no hotel. 

Um bode expiatório é um inocente sobre quem recai a culpa dos erros de outras pessoas. O 

faxineiro é um pobre coitado que, sem nada dever, paga pelos crimes de dona Dinó, a proprietária 

do hotel. Haverá como não se sensibilizar ante a prisão injusta de um sujeito tão humildade como 

Jorge, o faxineiro? A função catártica novamente conduz os leitores à empatia, agora, para com 

personagens e grupos sociais excluídos pelo sistema econômico. 

Por fim, nota-se, a partir das resenhas de Aldeia do silêncio, que a função catártica 

também se traduz em empatia para com o narrador-personagem, o que se observa pela tomada de 

partido dos resenhistas para com Nemo. Na resenha de Adélia Bezerra de Meneses, por exemplo, 

vê-se o posicionamento favorável da resenhista para com o protagonista de Aldeia do silêncio. Os 

termos por ela utilizados demonstram empatia por Nemo, ao denunciar os maus-tratos por ele 

sofridos no decorrer da narrativa. Para ela, “o protagonista é rudemente obrigado” a abandonar a 
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aldeia, é “arrastado à cidade grande”, “é brutalmente torturado”, além de ser “banido de toda a 

humanidade”. Ao citar todas as crueldades realizadas contra o narrador-personagem, Meneses 

acaba por tomar partido dessa personagem, ainda que inconscientemente. Na continuidade, ela 

dirá: “personagens míticos que viviam num eterno presente, num lugar também mítico, de onde 

são violentamente arrancados para o mundo dito „normal‟” (MENESES, c2019). Novamente se 

evidencia a violência contra personagens caracterizadas pela simplicidade, que almejavam apenas 

viver em paz em uma aldeia remota, longe de tudo e de todos. Portanto, ao denunciar a 

brutalidade contra personagens menos favorecidas socialmente, Meneses se coloca ao lado delas. 

Assim, ao demonstrar preocupação pelas desventuras vividas por Nemo, Meneses apresenta sua 

empatia para com o protagonista de Aldeia do silêncio. A resenha de Marisa Lajolo, por sua vez, 

contemplará o cerne da empatia, uma vez que esse sentimento se caracteriza por olhar para a 

realidade pela ótica do outro ou em se colocar no lugar do outro. Lajolo diz o seguinte: “Aos 

poucos, o olhar do leitor confunde-se com o olhar com que o menino vê a aldeia e, dela, vê o 

mundo” (LAJOLO, c2019). Ao enxergarmos o mundo pelas lentes de Nemo, adentramos sua 

mente, e, consequentemente, sua percepção do mundo se torna a nossa percepção, de modo que, 

ao nos aproximarmos do narrador-personagem, passamos, então, a sentir empatia por ele. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No primeiro capítulo, realizamos uma análise literária da obra ficcional bettiana. 

Percebeu-se, desse modo, que os narradores construídos por Frei Betto tendem a encarar a 

realidade pela ótica dos injustiçados, procurando reparar, ao menos no mundo da literatura, as 

injustiças por eles vividas. Dalcastagnè observa que os narradores contemporâneos  

[...] já nem pretendem mais passar a impressão de que são imparciais; estão 

envolvidos até a alma com a matéria narrada. E seu objetivo é nos envolver 

também, fazer com que nos comprometamos com seu ponto de vista ou, pelo 

menos, que percebamos que sempre há um ponto de vista com o qual se 

comprometer (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 75).  

 

Destarte, o leitor é convidado por esse narrador a se envolver e a se comprometer com as 

injustiças vivenciadas por Ângelo P., um prisioneiro político; por Bia, Soslaio e Taco, menores 

infratores; por Jorge Maldonado, faxineiro, socialmente fragilizado por sua condição 

socioeconômica; bem como com Nemo e a questão agrária, tomando partido daqueles que são 

destituídos de suas pequenas propriedades rurais. 

 No segundo capítulo a análise recaiu sobre a representação presente nos romances de Frei 

Betto. Evidenciou-se, desse modo, que os grupos sociais representados positivamente em sua 

obra ficcional são exatamente grupos vistos de forma negativa pela sociedade em geral. Grupos, 

na maioria das vezes, privados de seus direitos essenciais. A representação oriunda da obra 

ficcional bettiana nos faz repensar o estigma negativo que determinadas categorias sociais 

carregam. Como diz Todorov, “mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, mas não 

radicalmente diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras 

maneiras de concebê-lo e organizá-lo” (TODOROV, 2009, p. 23). Assim, em O dia de Ângelo, o 

prisioneiro político, comumente tachado de terrorista e baderneiro, é visto na narrativa como 

alguém que intenta trazer o céu para a terra. Em Hotel Brasil, os menores infratores, tidos como 

delinquentes ou bandidos em potencial, são apresentados como crianças a quem o direito à 

infância foi negado. No mesmo romance, os pobres, principais suspeitos de todo e qualquer 

crime, representados pela figura do faxineiro, são vistos como seres idôneos e honestíssimos. 

Contudo, se em O dia de Ângelo e Hotel Brasil a preocupação recai em representar positivamente 

determinadas categorias sociais, em Aldeia do silêncio há uma inversão no quadro representativo. 

Nesse romance, os ricos e poderosos, representados pelos grandes fazendeiros ou latifundiários, 
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são apresentados de forma negativa, sendo apontados até como seres cruéis e desumanos, 

dispostos a tudo a fim de aumentar o seu latifúndio.   

No terceiro capítulo analisamos a recepção da obra de Frei Betto, tomando como base, 

prioritariamente, resenhas de jornais. A partir das leituras registradas pelos críticos nessas 

resenhas, percebeu-se que, além do aspecto puramente literário, os resenhistas também se 

valeram de outros critérios, tais como, por exemplo, critérios sociais, históricos e biográficos. 

Assim, a análise das resenhas nos leva a considerar que os textos ficcionais de Betto geraram não 

somente efeitos estéticos, como também efeitos éticos, morais e sociais nos leitores em questão. 

Ao dizer que “a pena de Frei Betto clama por justiça”, que a sua obra “suscita sentimentos de 

liberdade e revolta”, que seus romances “se ocupam daqueles que são privados de seus direitos 

fundamentais” e que “há referência ao caos político, econômico e social do Brasil”, os resenhistas 

claramente apontam a função social da obra ficcional de Frei Betto. Além disso, os romances 

bettianos conduzem os leitores a uma nova percepção do outro, assumindo a função catártica da 

empatia para com os grupos sociais e personagens que são invisíveis perante a sociedade. 

Pesquisas recentes correlacionam o estudo da literatura e dos direitos humanos. Lynn 

Hunt, em A invenção dos direitos humanos, uma história, observa que o auge do romance 

epistolar coincide cronologicamente com a invenção da noção dos direitos humanos. Sobre isso, 

questiona Hunt: “Seria coincidência que os três maiores romances de identificação psicológica do 

século XVIII – Pamela (1740) e Clarissa (1747-8), de Richardson, e Júlia (1761), de Rousseau – 

tenham sido todos publicados no período que imediatamente precedeu o surgimento do conceito 

dos „direitos do homem‟?” (HUNT, 2012, p. 39). Para ela, a leitura dos romances epistolares 

ajudou a difundir a prática da empatia
65

, experiência fundamental para o surgimento dos direitos 

humanos:  

Romances como Júlia levavam os leitores a se identificar com pessoas comuns, 

que lhes eram por definição pessoalmente desconhecidos. Os leitores sentiam 

empatia pelos personagens, especialmente pela heroína ou pelo herói, graças aos 

mecanismos da própria forma narrativa. Por meio da troca fictícia de cartas, em 

                                                           
65

 Contudo, é preciso esclarecer algo sobre a empatia: “Não é necessário dizer que a empatia não foi inventada no 
século XVIII. A capacidade de empatia é universal, porque está arraigada na biologia do cérebro [...] Normalmente, 
as pessoas aprendem a sentir empatia desde uma tenra infância. Embora a biologia propicie uma predisposição 
essencial, cada cultura modela a expressão de empatia a seu modo. A empatia só se desenvolve por meio da 
interação social: portanto, formas dessa interação configuram a empatia de maneiras importantes. No século, XVIII, 
os leitores de romances aprenderam a estender o seu alcance de empatia. Ao ler, eles sentiam empatia além de 
fronteiras sociais tradicionais entre os nobres e os plebeus, os senhores e os criados, os homens e as mulheres, 
talvez até entre os adultos e as crianças” (HUNT, 2012, p. 39-40). 
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outras palavras, os romances epistolares ensinavam seus leitores nada menos que 

uma nova psicologia e nesse processo estabeleciam os fundamentos para uma 

nova ordem política e social [...] Os romances apresentavam a ideia de que todas 

as pessoas eram fundamentalmente semelhantes por causa de seus sentimentos 

íntimos, e muitos romances mostravam em particular o desejo de autonomia. 

Dessa forma, a leitura de romances criava um senso de igualdade e empatia por 

meio do envolvimento apaixonado da narrativa (HUNT, 2012, p. 38-39). 

 

 Joseph Slaughter, professor da Universidade de Columbia, também estuda a relação 

entre a literatura e os direitos humanos. Ele correlaciona a formação da personalidade de Wilhelm 

Meister, personagem de Goethe em Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, ao período 

histórico de formação da personalidade do indivíduo como cidadão dotado de direitos e deveres. 

Na concepção de Slaughter, “tanto no conteúdo temático quanto no trabalho social literário, o 

idealismo tradicional do Bildungsroman antecipou o enredo do desenvolvimento da 

personalidade humana da Declaração Universal dos Direitos Humanos” (SLAUGHTER, 2007, 

Posição Kindle 1792, tradução nossa). Semelhantemente a Hunt, que aproxima os romances 

epistolares do século XVIII ao surgimento do conceito dos direitos do homem, Slaughter constrói 

uma ponte entre o Bildungsroman e o conceito de personalidade humana contida na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos produzida pela ONU em 1948. Para o professor da Universidade 

de Columbia,  

[...] o Bildungsroman é o gênero romanesco que mais plenamente corresponde –

e, de fato, é implicitamente invocado – pelas normas e suposições narrativas que 

sustentam a visão do desenvolvimento da personalidade humana livre e plena, 

projetada nas leis internacionais dos direitos humanos (SLAUGHTER, 2012, 

Posição Kindle 813, tradução nossa). 

 

Embora analise de forma específica a questão dos direitos humanos no Bildungsroman, 

Slaughter sugere a possibilidade de reflexão a respeito dos direitos humanos nos romances de 

modo geral. Segundo ele, “outras formas romanescas têm outras relações com os direitos 

humanos, envolvendo outros aspectos da lei, apresentando outras figuras e desempenhando outras 

funções socioculturais” (SLAUGHTER, 2012, Posição Kindle 826, tradução nossa). Assim, a 

partir das análises até então realizadas em torno da obra bettiana que sugerem um discurso 

favorável aos direitos humanos, concluímos esta tese correlacionando a obra ficcional de Frei 

Betto com a construção da legislação brasileira em prol dos direitos humanos. 

O dia de Ângelo, primeiro romance de Frei Betto, publicado em 1987, antecede em um 

ano a redação final do texto da atual Constituição brasileira. O título de uma das resenhas 
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analisadas no terceiro capítulo, escrita por Rubens Araujo e publicada no Correio Braziliense em 

seis de maio de 1987 é: “A tortura no primeiro romance da Constituinte”. Tal título sugere que o 

romance de Betto escrito e publicado durante o período de debates acerca da promulgação da 

nova Constituição brasileira pós-ditadura se insere nas discussões sobre a construção da 

Constituição nacional. Quanto à nova Carta Magna do Brasil, Versiani observa: 

A proposta de uma nova Constituição para o Brasil, que ganhou força crescente, 

vertiginosa, ao longo das décadas de 1970 e 1980, esteve atrelada ao 

reconhecimento, por muitos atores sociais, da necessidade de construção de uma 

nova cidadania no país, inclusiva e de completa ruptura com a ditadura que 

assumira o governo brasileiro, a partir do golpe de 1964, permanecendo no 

poder por um tempo então inimaginável. Durante 21 anos o governo golpista se 

impôs com forte centralização, levando a termo ações repressivas contra os 

movimentos sociais, promovendo a suspensão de direitos políticos e restringindo 

o exercício da cidadania (VERSIANI, 2010). 

 Além disso, o artigo pontua ainda o incentivo do governo à participação popular no 

movimento Constituinte, fornecendo sugestões por meio de cartas para a construção da nova 

Constituição Federal: 

A Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (CEC) foi criada por decreto 

do Presidente José Sarney e inaugurada em setembro de 1985, em Brasília, 

atuando também no Rio de Janeiro. Foi composta por juristas e representantes de 

diversos setores sociais, com a responsabilidade de elaborar um anteprojeto 

constitucional, com base não só nas reivindicações dos setores sociais nela 

representados, mas, também, com base nas propostas que lhe eram 

encaminhadas pela população, por meio de cartas. Essas cartas, de modo geral, 

eram produzidas e enviadas em resposta a amplas campanhas pró-participação, 

levadas a termo tanto pelos próprios membros da Comissão – que, em 

programas de televisão, clamavam pelo envio das cartas – quanto por 

movimentos que, logo após a formalização da proposta de convocação de uma 

nova Constituinte, foram organizados com o intuito específico de fomentar a 

participação da sociedade no processo (VERSIANI, 2010). 

 Portanto, ao se dizer o primeiro romance da Constituinte, conforme se lê na própria orelha 

do livro em suas primeiras edições datadas de 1987
66

, percebe-se que a obra de Betto dialoga com 

o debate social proposto pelo governo no período em questão, bem como demonstra ser formador 

de opinião a respeito de alguns pontos específicos da Constituinte. Obviamente, existiram outros 

meios de formação da opinião popular, mais contundentes e eficazes do que a literatura bettiana. 

                                                           
66

 Por meio da orelha do livro, um paratexto, o leitor é sugestionado a correlacionar o romance ao período da 
Constituinte. Assim, a própria materialidade do texto aponta o elo entre O dia de Ângelo e o momento histórico 
vivido pelos primeiros receptores do texto, o da Assembleia Nacional Constituinte.  
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Não obstante, o romance de Betto, por menor que tenha sido sua contribuição, constituiu-se em 

um veículo de condicionamento da opinião pública para a formação da novel Constituição
67

. A 

fim de perceber o alcance do primeiro romance de Frei Betto, vale constatar que, no mesmo ano 

de sua primeira publicação, 1987, O dia de Ângelo atinge a marca de três edições, sem contar que 

sua tiragem inicial foi de quinze mil exemplares, conforme consta em entrevista concedida por 

Betto em maio de 1987 (BETTO, 1987b).  

 A Constituição brasileira, portanto, reflete alguns dos anseios propostos por Betto em O 

Dia de Ângelo, tais como o respeito à integridade física e moral dos presos, além da liberdade de 

expressão. O artigo quarto da Constituição nacional afirma: “A República Federativa do Brasil 

rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos” (Art. 

4º § II). No capítulo primeiro, que trata a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, 

há um parágrafo específico sobre a abolição da tortura em território nacional: “ninguém será 

submetido a tortura, nem a tratamento desumano e degradante” (Art. 5º § III). Outro parágrafo do 

mesmo artigo aborda a temática dos maus-tratos para com os encarcerados: “é assegurado aos 

presos o respeito a integridade física e moral” (Art. 5º § XLIX). 

 Outro anseio do romance, talvez o principal deles, diz respeito à punição dos culpados 

pela tortura e pelos assassinatos de presos políticos durante o período da ditadura militar 

brasileira. Contudo, assim como o romance termina sem que os culpados sejam punidos, a Lei da 

Anistia, promulgada pelo então presidente João Figueiredo em 28 de agosto de 1979, anterior, 

portanto, à Constituição de 1988, anistiou todos aqueles que cometeram crimes políticos ou com 

motivação política, deixando, portanto, impunes os militares que praticaram torturas e 

assassinatos contra os presos políticos. Embora o romance de Betto tenha sido escrito oito anos 

após a promulgação da Lei da Anistia, ele fomenta o debate acerca da impunidade dos 

torturadores. Qual o motivo para tanto? Teria tal temática sido trazida à baila na época da 

Constituinte? Ao ser indagado via correspondência eletrônica sobre essa questão, Frei Betto disse 

                                                           
67

 Segundo Versiani: “*...+ um grande volume de cartas assinadas individualmente por cidadãos de todo o Brasil foi 
enviado aos governantes, entre 1985 e 1988. Essas cartas levavam sugestões para a futura Constituição e 
solicitações as mais diversas. Especificamente no acervo da Coleção Memória da Constituinte existem hoje 
identificadas mais de cinco mil cartas, escritas por diferentes indivíduos e grupos da sociedade brasileira, com 
pedidos e sugestões para o texto constitucional. Destas, mais de três mil são cartas pessoais, escritas por pessoas 
que buscaram expressar ideias próprias, sem se apresentar como porta-vozes de um grupo maior. Colocou-se a 
possibilidade de a população opinar e interferir nas decisões políticas, e muitos cidadãos moveram-se nesse 
sentido” (VERSIANI, 2010). Para o autor desta tese, seria interessante uma pesquisa detalhada nas mais de cinco 
mil cartas arquivadas do período Constituinte, a fim de se verificar a contribuição real da literatura, de um modo 
geral, na construção da atual Constituição brasileira.  
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o seguinte: “Não me lembro se, na época, já se debatia entrar na Constituição o tema da anistia 

aos torturadores e assassinos, mas se aventava sim deixar de puni-los. Daí o tema do romance” 

(BETTO, 2019). Assim, percebe-se que O dia de Ângelo, segundo depoimento do próprio autor, 

dialoga com uma discussão social presente no momento de sua escrita. De todo modo, se o 

primeiro movimento do romance se passa no passado, período em que Ângelo foi preso, 

torturado e assassinado pela ditadura militar (1964-1985), e o segundo se desencadeia no 

momento histórico concomitante a sua publicação, período da Assembleia Nacional Constituinte 

(1987-1988), o terceiro, por sua vez, se passa no futuro, período em que supostamente os crimes 

da ditadura seriam devidamente apurados e esclarecidos. Ao que parece, O dia de Ângelo possui 

uma veia profética, uma vez que antecipa em aproximadamente vinte e cinco anos a instauração 

da Comissão Nacional da Verdade (2012), cujo objetivo, conforme relatório da própria 

Comissão, era promover a apuração e esclarecer publicamente as graves violações dos direitos 

humanos praticadas no Brasil no período de 1946 a 1988 (COMISSÃO NACIONAL DA 

VERDADE, 2014, p. 20). 

 Ao estudar a relação entre literatura e direitos humanos, Slaughter diz o seguinte:  

 

Eu estudo os direitos humanos e a literatura como discursos, não como práticas 

em si – embora eu acredite que minha análise tenha implicações para a prática 

dos direitos humanos, pelo menos porque o discurso é um campo de 

possibilidades dentro do qual qualquer prática é empreendida (SLAUGHTER, 

2010, Posição Kindle 259, tradução nossa). 

  

A se pensar dessa forma, os outros dois romances analisados nesta tese, Hotel Brasil e 

Aldeia do silêncio, continuam alinhados ao discurso dos direitos essenciais à vida humana. A 

análise do foco narrativo nos levou a olhar de forma empática para grupos sociais que se 

encontram privados de direitos fundamentais e inalienáveis, como os menores infratores e os 

pequenos propriétários rurais, que, enxotados de suas terras, são obrigados a viverem nas 

periferias dos grandes centros urbanos. A análise da representação retratou positivamente esses 

mesmos grupos, que, por vezes, costumam ser estigmatizados e malvistos pela sociedade em 

geral. A análise da recepção apontou leituras que, entre outras coisas, enfocam o fato de Betto se 

ocupar de grupos sociais que se encontram privados de seus direitos em sua obra ficcional. Tudo 

isso desemboca no efeito catártico, também notado por meio da análise das resenhas, que conduz 

o leitor a olhar com novos olhos para grupos marginalizados e estigmatizados. Assim, nas obras 

analisadas, fica mais que evidente que:  
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[...] a cumplicidade dos direitos humanos e do romance significa que o campo da 

literatura está implicado no regime discursivo dos direitos humanos, de modo 

que ele também deve ser reconhecido como uma arena para a manipulação 

política, cultural, social e econômica (SLAUGHTER, 2010, Posição Kindle 872, 

tradução nossa). 

  

 Em Literatura e Direitos Humanos, livro organizado por Regina Dalcastagnè, lê-se o 

seguinte sobre a relação entre romance e direitos humanos: 

[...] essa relação reafirma o lugar do romance como o principal canal de 

disseminação do discurso dos direitos humanos. Um gênero que, como qualquer 

outro, está sujeito a experimentações estéticas e estruturais, mas que continua 

fiel à sua capacidade de comunicar desigualdades através da narrativa de 

incorporação do sujeito (MELO, 2018, p. 113). 

 

Os romances de Frei Betto sem dúvida comunicam as desigualdades presentes na 

sociedade brasileira, convidando os leitores a nutrirem empatia para com os grupos sociais 

menosprezados e inferiorizados pelo discurso dominante. Segundo Hunt, esse foi o grande trunfo 

do romance epistolar do século XVIII, uma vez que os leitores desse gênero literário 

“aprenderam a estender o seu alcance de empatia. Ao ler, eles sentiam empatia além de fronteiras 

sociais tradicionais entre os nobres e os plebeus, os senhores e os criados, os homens e as 

mulheres, talvez até entre os adultos e as crianças” (HUNT, 2012, p. 38-39). Em outras palavras, 

o romance epistolar proporcionava um sentimento de empatia por aqueles que eram diferentes, 

distantes e desconhecidos. 

Ao falar especificamente sobre a tortura, Hunt diz que “os relatos de tortura produziam 

essa empatia imaginada
68

 por meio de novas visões da dor” (HUNT, 2012, p. 30-31). Há relatos 

de tortura nos três romances analisados nesta tese. As cenas de tortura que se encontram nas 

obras ficcionais de Betto, de modo semelhante àquelas apresentadas por Hunt, ocasionam 

sentimento de empatia para com o torturado. Se não sente a dor física, o leitor ao menos sentirá a 

carga emocional da dor. Sofrerá com os torturados por meio da “empatia imaginada”. Além do 

que se pode dizer ainda que os romances analisados também geram empatia para com os 

injustiçados, para com os menores de rua, bem como para com aqueles que são expulsos de suas 

terras pelos grileiros. Isso acontece, basicamente, devido aos recursos narrativos utilizados por 

                                                           
68

 Hunt faz uma observação em relação à expressão “empatia imaginada”. Segundo ela, “o que poderia ser 
denominado ‘empatia imaginada’ antes serve como fundamento dos direitos humanos que do nacionalismo. É 
imaginada não no sentido de inventada, mas no sentido de que a empatia requer um salto de fé, de imaginar que 
alguma outra pessoa é como você” (HUNT, 2012, p. 30). 
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Frei Betto em seus romances. Tanto a escolha do foco narrativo quanto a forma utilizada pelo 

autor para caracterizar a representação de determinados grupos sociais em seus romances 

fomentam empatia para com aqueles que são alienados de seus direitos, uma vez que passamos a 

enxergá-los por outra ótica e a perceber que eles são seres humanos tanto quanto nós somos.  

Hunt nos diz que “aprender a sentir empatia abriu o caminho para os direitos humanos 

[...]” (HUNT, 2012, p. 69), uma vez que “os leitores do século XVIII, como as pessoas antes 

deles, sentiam empatia por aqueles que lhes eram próximos e por aqueles que eram muito 

obviamente seus semelhantes [...]” (HUNT, 2012, p. 38).   

Ao propor a experiência de grupos e sujeitos socialmente invisíveis em sua obra 

romanesca, Frei Betto convida os leitores a conhecê-los, a se aproximar de seu mundo e a se 

colocar em seu lugar. Segundo Dalcastagnè, é justamente isso o que os leitores buscam ao 

procurar um romance para ler: 

Ao interromper suas atividades e abrir um romance, o leitor busca, de alguma 

maneira, conectar-se a outras experiências de vida. Pode querer encontrar ali 

alguém como ele, em situações que viverá um dia ou que espera jamais viver. 

Mas pode ainda querer entender o que é ser o outro, morar em terras longínquas, 

falar uma língua estranha, ter outro sexo, um modo diferente de enxergar o 

mundo. O romance, enquanto gênero, promete tudo isso a seus leitores [...] 

(DALCASTAGNÈ, 2012, p. 147). 

 

Destarte, ao colocar os leitores em sintonia com o universo de grupos marginalizados, 

fazendo-os enxergá-los com um novo olhar, os romances de Frei Betto estendem o alcance de 

empatia de seus leitores. Desse modo, pode-se dizer, portanto, que sua obra romanesca dialoga de 

perto com os direitos humanos ao procurar reparar injustiças sociais, fornecendo visibilidade a 

determinados grupos, além de retirar os estigmas que pairam sobre eles. 
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1979 1986
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1987 1987 1987 1990          

A menina e o 

elefante 

(infantojuvenil) 

1990     1992 2003       

Uala o amor 

(infantojuvenil) 
1991         2009 2016   

Alucinado som de 

tuba (romance) 
1993            2000 

O Vencedor 

(romance) 
1996           2000  

Entre todos os 

homens (romance) 
1997       2008 2009

70
     

Hotel Brasil 

(romance) 
1999 1999 2010           

Treze contos 

angélicos e um 

diabólico (contos) 

2005             

A arte de semear 

estrelas (contos) 
2007             

Minas do ouro 

(romance) 
2011             

Aldeia do silêncio 

(romance) 
2013             

 

  

                                                           
69

 As três últimas edições (1986, 1990, 2009) receberam o título O Aquário Negro; a última delas foi revista e 
ampliada. 
70

 Nesta edição, o romance ganhou novo título Um homem chamado Jesus. 
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Luiz Bras X      
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Achibaldo Antunes 

 
      

HOTEL BRASIL 

 
      

Antonio Carlos Ribeiro Fester 

 
 X X   X 

Marcelo Barros 

 
      

Márzia Figueira      X 

Alécio Cunha 

 
  X   X 

ALDEIA DO SILÊNCIO       

Luiz Bras X X     

Paula Catajy X X X    

Marisa Lajolo X      

Adélia Bezerra de Meneses   X X   

Carlos Herculano Lopes   X    
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ANEXOS 

 

RESENHAS DE O DIA DE ÂNGELO 

 

Correio Braziliense, Brasília, 06 de maio de 1987. 

 

A tortura no primeiro romance da Constituinte 

 

De 1969 a 1973, Frei Betto esteve preso, sob a acusação de facilitar a saída do País de 

pessoas perseguidas por motivos políticos. Esta sua “estada no inferno” das grades tem sido 

motivo para constantes reflexões tais como Cartas da Prisão, Batismo de Sangue (Civilização 

Brasileira), O Aquário Negro (contos, pela Difel). Agora, Frei Betto retoma o tema do cárcere em 

um romance, O Dia de Ângelo, para anunciar a impunidade dos torturadores. O livro será 

lançado, hoje, às 19h, na Livraria Presença (SCLS 102 Bloco C – Loja 05). 

Organizador de Comunidades Eclesiais de Base, ganhador do Troféu Juca Pato como 

“Intelectual do ano de 1986”, autor do best-seller Fidel e a Religião (que já vendeu 90 mil 

exemplares no Brasil e mais de um milhão de cópias em Cuba), Frei Betto tem se dividido entre a 

militância política/cotidiana e as intervenções como intelectual diretamente interessado nas 

questões políticas.  

Em O Dia de Ângelo, Frei Betto retoma o universo carcerário para recriar a tragédia de 

Ângelo P., um jornalista detido como “terrorista” pela repressão do início dos anos 70. A ficção 

permitiu a Frei Betto projetar sua visão sobre o universo da prisão e da tortura ao nível mais 

concreto da experiência sensível. O seu interesse é revelar a dimensão humana de uma passagem 

pela prisão. O político aqui só se insinua a partir do existencial. Encerrado atrás das grades, 

Ângelo faz uma viagem da memória em busca do tempo perdido de sua vida, aguça os sentidos 

na sutileza de captar sons e ruídos abafados reverberando pelas portas, muros, corredores desertos 

e desvãos da prisão. Um mosquito que se debate na teia da aranha, uma barata que passeia no 

chão, detalhes despercebidos para a maioria das outras pessoas, são sensibilizados pela percepção 

de Ângelo, em permanente estado de alerta. O romance de Frei Betto acaba sendo um 
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caleidoscópio da história mais recente do Brasil contemporâneo onde se mesclam cores e música, 

sensualidade e mística, insetos e militares. O Dia de Ângelo é definido na contracapa como o 

primeiro romance da Constituinte. Em sua ficção, em seu mergulho na subjetividade, em seu 

espelho cruel, a pena de Frei Betto clama por justiça. E com O Dia de Ângelo, Frei Betto procura 

se afirma não só como escriba, mas como um artista da escrita.  

             RUBENS ARAUJO  

 

Estado de Minas, Belo Horizonte, 16 de junho de 1987.  

 

Frei Betto, romancista 

 

Os livros escritos por Frei Betto foram publicados primeiramente no exterior. 

Inicialmente na França e na Itália, no começo dos anos 70. Foram necessárias a distensão e 

abertura para que seus textos chegassem ao Brasil. Hoje, seus quase 20 títulos espalham-se por 

países como Espanha, Polônia, México, Hungria, Índia, Suécia, Cuba, Argentina e União 

Soviética. Dentre todos eles, Fidel e a Religião, que já vendeu cerca de 20 edições no Brasil, é o 

mais publicado no exterior. Esse mineiro de 43 anos tinha pouco mais de 20 quando foi para a 

prisão, acusado de proteger Marighela e apoiar a resistência armada, em companhia de outros 

confrades dominicanos. 

É essa experiência no trilhar caminhos cheios de perigo que se reflete na elaboração de O 

Dia de Ângelo (Brasiliense, 136 páginas, Cz$ 150,00), cuja primeira das três partes é um dos 

pontos altos da ficção brasileira contemporânea. Nela, Ângelo, um preso político, sonha com a 

Irmã Juana Inês de la Cruz, que lhe diz que “entre orações e disciplinas” aprendi “a sagacidade 

das letras, a dizer o não-dito”. Aconselha-o também a entregar-se à obra “como a uma paixão, 

ainda que ela te consuma e resulte na tua condenação e morte” e não faça como ela, Irmã Juana, 

que se contenta com entrelinhas por medo da Inquisição. 

As outras duas partes do livro ganham em documentos o que perdem em literatura. Do 

tom muito bem modulado e onírico do “primeiro movimento”, Betto passa à crônica de costumes 

políticos, onde emergem figuras facilmente identificáveis, articulando a transição brasileira e 

fazendo um acerto com as forças que fizeram a repressão: os torturadores devem permanecer 
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impunes. Na terceira parte, ou “movimento final”, uma surpresa estonteante. Sem que seja 

obrigado por ninguém a falar, um torturador fala. Não sob efeitos das mesmas armas que usou 

outrora contra os presos políticos nem sequer sob exigências judiciais de algum processo, mas 

atormentado por lembranças cheias de horror. 

Dando nome (quando se refere a Wladimir Herzog e Rubens Paiva) ou não (quando alude 

às figuras políticas que alinhavaram a chamada transição), Betto situa o exílio, a prisão e a morte 

de Ângelo num contexto conhecido de todos, que está resumido nos letreiros do cartaz pregado à 

parede do cárcere onde está Ângelo: “escreveu não leu, o pau comeu”. Como todo totalitarismo, a 

ditadura militar apostou num engano: o de que tudo estava sob controle porque quem detinha o 

poder detinha-o totalmente. Não detinha e não detém. Hoje, confirmando as versões de 

personagens literários como Ângelo ou escritores como Betto, seu criador, os próprios agentes da 

repressão falam. E as versões, vindas de fontes tão diferentes, não se contradizem, antes se 

complementam, pois os mirantes eram bem diversos: uns apanhavam, outros batiam. 

O Dia de Ângelo mostra que a ficção nos países de Terceiro Mundo tem um componente 

documental absolutamente confiável. O trabalho de Betto como frade e a concepção masoquista 

de uma religião que enaltece o sofrimento poderiam limitar o escritor. Mas a lição do mosquito 

preso à teia de aranha é uma boa metáfora do que ocorre a Ângelo e a Betto: as aranhas têm 

estratégias de sutis complexidade. (Transcrito do “O Estado de São Paulo”) 

    DEONÍSIO SILVA 

 

Folha de São Paulo, São Paulo, 07 de junho de 1987. 

 

Prosa de Frei Betto é tortura para leitores 

 

“O Dia de Ângelo” é monótono, chato. Dá a impressão de que não vai acabar nunca. A 

nova obra de Carlos Alberto Libânio Christo – mineiro, nascido em 1944 – é previsível. A sua 

maior parte trata das divagações de um preso político que divide uma cela solitária com uma 

aranha e é visitado de vez em quando por baratas e ratões, os militares incumbidos de torturá-lo. 

O livro parece ser apenas uma reorganização do diário das memórias do período em que o frade 
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da ordem dominicana e militante petista esteve preso durante o regime militar (entre 1969-1973), 

acusado de envolvimento com o líder comunista Carlos Marighela. 

Além da temática redundante, o livro tem um estilo barroco mal costurado, que se perde 

num labirinto interminável de metáforas. Veja só: “Nascera para a festa e, no entanto, vira-se 

tragado pela luta. Mas sempre atento aos tambores que, na vigília da esperança, prenunciam o 

amanhecer”. De torturado, Frei Betto passou a torturador de leitores. Lê-lo é um sacrifício. No 

sentido ateu da expressão. 

A personagem Ângelo P. é um preso político como outros, que escreve e anota coisas para 

aplacar a solidão e a monotonia da prisão, sem preocupar-se em ser lido ou não. Da cadeia, é 

transferido para um quartel, onde continua em seu cotidiano de escrever, pensar e de tentar 

controlar a vontade de ir ao banheiro, já que só pode ir uma vez por dia. Acaba sempre vencido 

pelo corpo e a cela se torna depósito de seus detritos. Então é acusado de louco e apanha por sujar 

a cela, é obrigado a limpá-la, e por aí vai caminhando para o suicídio. 

Na segunda parte do livro, personagens que o leitor de jornais sabe quem Betto quer dizer 

que são – os políticos que participaram da oposição ao regime militar e que hoje controlam o 

regime – aparecem estereotipados, em reuniões sem finalidade, preocupados com prazeres como 

[sic] uma certa marca de bebida ou outra coisa do tipo. E vai-se delineando o caminho de Ângelo 

rumo à morte e sua transformação em personagem de um processo para apurar as 

responsabilidades por sua morte, depois da abertura política. 

Preocupado em fazer um livro sobre a história da repressão, o autor se depara agora com 

uma angústia: os espaços já estavam ocupados pelas narrativas reais. Não é dando nomes fictícios 

a personagens reais que o autor do esperto best-seller “Fidel e a Religião”, terá sucesso como 

ficcionista. Na primeira tentativa fracassou. 

          LEÃO SERVA 

 

Folha do Amapá, Macapá, 01 à 08 de novembro de 1991. 

Boa leitura 

O Dia de Ângelo, romance de Frei Betto, Ed. Brasiliense. 

A história tem como cenário o Brasil de 1964, tutelado pelos militares responsáveis pela 

tortura e morte de muitos militantes de esquerda. Os vários aspectos de uma realidade de terror e 
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medo – fantasmas de um país dominado pelo autoritarismo – são enfeixados num prisma único, 

pelo qual é possível enxergar o personagem Ângelo P., jornalista considerado pelas forças 

militares como sujeito de alta periculosidade, e por isso trancafiado numa das prisões de 

segurança máxima. 

Num cubículo escuro e frio, Ângelo P. dedica-se a uma só atividade: escrever. Mas o 

fanatismo e a crueldade dos militares os levam a crer que o jornalista, através do que escreve, 

esteja passando informações para os “inimigos da pátria”. Privado dessa atividade, Ângelo P. 

divide seus sofrimentos e angústias com alguns dos demais personagens da obra: a aranha que 

trabalha incansavelmente na fabricação de sua teia, a barata que tenta atravessar de um lado a 

outro do cubículo, ou o sentinela cujas palavras denunciam claramente um homem obcecado pela 

ideologia militar e vítima da “lavagem cerebral” a que foi submetido. 

Somente alguém com a habilidade de Frei Betto (autor de livros consagrados como “Fidel 

e a Religião”, “O Aquário Negro”, “Cartas da Prisão”) seria capaz de lapidar tão precioso 

diamante, cuja preciosidade linguística e ideária se faz sentir ao longo de toda a obra. 

Numa linguagem bem elaborada – que faz jus à sua condição de escritor 

internacionalmente conhecido – Frei Betto consegue cativar o leitor, nele suscitando sentimentos 

de revolta e liberdade ao colocar diante dos seus olhos a condição em que viveram (e morreram) 

aqueles que lutaram por um país livre e democrático. 

A obra pode ser encontrada na Transa Amazônica Livros (ao lado do Bradesco), ao preço 

de 4 mil e 500 cruzeiros. 

                                                                                                              ARCHIBALDO ANTUNES  

 

RESENHAS DE HOTEL BRASIL, O MISTÉRIO DAS CABEÇAS DEGOLADAS  

 

O São Paulo, São Paulo, 04 de novembro de 1999. 

 

Brasil assassino? 

 

 Tristes ironias. Lançado dias antes que um interno da Febem jogasse a cabeça decapitada 

de seu companheiro, é com cabeças decapitadas que a arte imita a vida no início de “Hotel 
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Brasil” (Editora Ática, 276 páginas, cerca de R$ 20,00), o novo romance de Frei Betto, que 

inclui, entre outras coisas, corrupção política, fuga e linchamento de menores e tráfico de drogas. 

             A vida extrapola o conceito, insiste o frade dominicano e, nesta linha de raciocínio, 

acredito que é sempre a arte que imita a vida e não o contrário. Frei Betto insiste também em que 

a ambição do poder é o paroxismo do medo. E por medo e egoísmo, muitos querem ter o poder 

de eliminar os menores, delinquentes ou não, e os condenados pela justiça, de todas as idades, 

através da pena de morte. Estes chamam de hotel cinco estrelas a prisão que o autor sabe que é o 

inferno. 

No livro, um policial opõe à expressão “crianças de rua” o preconceito de “bandidos 

precoces”. Através das digressões dos personagens, reflexões do autor-narrador: “O pior 

mendigo, delegado, é o que esmola admiração”. E a construção de cada personagem (muitas 

vezes um capítulo) fornece-nos um retrato de vida, denso e sintético, da gente que habita o Brasil. 

Veja só, a título de exemplo, a exata comparação entre antigos e novos jornalistas. 

Temas das últimas notícias dos jornais, temas deste livro que o frade escritor veio 

escrevendo sem pressa, dando-nos um retrato da realidade brasileira excludente, mas também 

divertindo-se e divertindo-nos. Em tom monocórdio, como o de muitos filmes de Alfred 

Hitchcock, com uma trama bem urdida e amarrada, em que nenhuma frase é ociosa, o livro nos 

retém. 

Nos moldes da velhinha comportada que era Agatha Christie, este frade, muito melhor 

comportado e mais vocacionado para a vida religiosa do que muitos pensam ou dizem, faz-nos 

procurar o assassino ou assassinos do Hotel Brasil, um hotelzinho barato no decadente bairro da 

Lapa, Rio de Janeiro. Este hotel tem hospedes como a proxeneta madame Laurência; o jornalista 

Marcelo; Pacheco, assessor da Assembléia Legislativa; Cândido, educador de meninos de rua; e 

muitos outros que nos intrigam e provocam suspeitas. 

Mais uma vez, em sua obra, os excluídos, o submundo, este Brasil tão difícil de se viver, 

tão pouco hospitaleiro como o hotel do livro. Este livro é o seu primeiro romance policial. Como 

seus demais livros, imperdível e obrigatório. Afinal, quais pessoas matam quem? E por quê? Que 

Brasil é este? Uma coisa já sabemos, o assassino não é o mordomo, personagem que o livro não 

tem. Mas quem será?  

 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO FESTER 
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Jornal da Rede, dezembro de 1999. 

 

Hotel Brasil 

 

Não bastassem seus ensaios, sua teologia da libertação, a ficção de Frei Betto ocupa-se 

dos privados dos direitos fundamentais, o que, além de suas atividades, tornam-o participante 

laureado de organizações internacionais de direitos humanos, e, como escritor, inclusive pelo 

Prêmio Juca Pato de 1986, outorgado pela UBE – União Brasileira de Escritores e pela Folha de 

São Paulo. Em Uala, o amor, temos a questão indígena; em A menina e o elefante, a coragem 

de assumir a alteridade, a identidade; em O Vencedor, o drama das drogas; em Alucinado som 

de tuba, a criança que mora na rua; com A vida suspeita do subversivo Raul Parelo (contos) e 

com o romance O Dia de Ângelo, a repressão. O que Frei Betto entende por Direitos Humanos 

está magistralmente expresso naquela que talvez seja sua obra máxima, Entre todos os homens, 

o romance em que a biografa Jesus. Agora, tivemos o lançamento de Hotel Brasil, seu primeiro 

livro policial. 

 Triste ironia. Lançado dias antes que um interno da Febem jogasse a cabeça decapitada de 

seu companheiro, é com cabeças decapitadas que a arte imita a vida no início de Hotel Brasil 

(Editora Ática, 276 páginas), o novo romance de Frei Betto, que inclui, entre outras, corrupção 

política, fuga e linchamento de menores e tráfico de drogas. A vida extrapola o conceito, insiste o 

frade dominicano e insiste também em que a ambição do poder é o paroxismo do medo. E por 

medo e egoísmo, muitos querem ter o poder de eliminar os menores, delinquentes ou não, e os 

condenados pela justiça, de todas as idades, através da pena de morte. Estes chamam de hotel 

cinco estrelas a prisão que o autor sabe que é o inferno. Através das digressões dos personagens, 

reflexões do autor-narrador: “O pior mendigo, delegado, é o que esmola admiração”. E a 

construção de cada personagem fornece-nos um retrato de vida, denso e sintético, da gente que 

habita o Brasil.  

Temas das últimas notícias dos jornais, temas deste livro que o frade escritor veio 

escrevendo, dando-nos um retrato da realidade brasileira excludente, mas também divertindo-se e 

divertindo-nos. No tom monocórdio de muitos filmes de Alfred Hitchcock, com uma trama bem 

urdida e amarrada, em que nenhuma frase é ociosa, o livro nos retém, fazendo-nos procurar o 
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assassino ou assassinos do Hotel Brasil, um hotelzinho barato no decadente bairro da Lapa, Rio 

de Janeiro. Este hotel tem hóspedes que nos intrigam e provocam suspeitas. Que Brasil é este? E 

os direitos das pessoas, delinquentes ou não? Mais uma vez, em sua obra, os excluídos, o 

submundo, este Brasil tão difícil de viver, tão pouco hospitaleiro como o hotel do livro. E o 

assassino quem é?  

 

    ANTONIO CARLOS RIBEIRO FESTER 

 

Jornal Correio da Cidadania, São Paulo, semana de 18 a 25 de dezembro de 1999. 

 

Hotel Brasil 

 

Na Itália, reuniram-se os representantes dos países ricos. Surpreendentemente, 

convidaram o presidente do Brasil. Logo depois, em Seatle (EUA), no encontro da Organização 

Mundial do Comércio, o presidente americano referiu-se ao Brasil como um dos países no qual 

ainda existe trabalho infantil semi-escravo. Exigiu o fim dessa situação. Não por humanismo, 

mas em defesa das empresas americanas que não podem competir com as indústrias do terceiro 

mundo, se estas utilizam mão-de-obra infantil. Pouco importa a vida das crianças. Nos EUA, 

adolescentes de 16 anos servem ao exército e são recrutados para as guerras. Indústrias de 

armamentos desenvolvem armas mais leves para que meninos de até 10 anos possam carregá-las 

em combate. Os pacifistas denunciam e pedem que as legislações não o permitam. Nenhuma 

palavra dos chefes. O presidente Clinton conseguiu que o problema dos soldados adolescentes 

não fosse tratado no Congresso. 

Os países da Europa impõem leis para proteger seus produtos. Na América Latina, os 

novos presidentes da Argentina e Venezuela reconhecem que a abertura desenfreada aos 

interesses do capitalismo empobreceu seus países e tomam medidas para proteger a sua 

autonomia. É, então, compreensível que os grandes convidem o presidente brasileiro ao seu 

encontro e lhe agradeçam o fato dele estar vendendo o país por preço tão barato. 

“Hotel Brasil” é um romance: o último do Frei Betto (Ed. Ática). O enredo policial se 

passa no referido hotel, estabelecimento decadente do bairro da Lapa, no centro do Rio de 



167 

 

Janeiro. Ali, acontece uma série de crimes. Diversos moradores aparecem mortos, com uma 

punhalada no coração e os olhos extirpados. Na delegacia de polícia onde se desenvolve a 

investigação, um cartaz esclarece: “Negro: parado, é suspeito; correndo, é bandido!”. 

No país real, diariamente e economia exclui mais gente, destinada a ser vítima e 

instrumento da violência e da morte de quem não tem como viver. Como na parábola do Hotel 

Brasil, as vítimas são entorpecidas e se lhes arrancam os olhos para que morram, sem gritar nem 

chamar atenção. Vivendo na corda bamba e enganando quotidianamente a morte, há crianças de 

rua que resistem e oprimidos que lhes são solidários. No belo e envolvente relato do “Hotel 

Brasil”, como no país real em que vivemos, ainda há tempo e espaço para o amor e a paixão. 

Antes que nos arranquem os olhos e nos impeçam o coração de pulsar e sentir, é urgente deter o 

ritual assassino, na própria estrutura dos Hotéis Brasil que existem por aí, mais perto de nós do 

que imaginamos. 

Final de ano é tempo de avaliação e revisão de vida. Os cristãos se preparam para o Natal. 

A tradição diz que, em Belém, o hotel não tinha lugar para pobres como Maria e José. Deus fez 

de uma estrebaria o espaço do nascimento do Novo. Também no mundo da exclusão social 

despontam esperanças no meio dos pobres. Há 34 anos, num dezembro como este, a Igreja 

Católica encerrava o Concílio Vaticano II, encontro dos bispos que a renovou profundamente. Na 

ocasião, o papa Paulo VI declarou: “Para encontrar a Deus, é necessário encontrar o ser humano”. 

Essa é a lição do Natal. 

           MARCELO BARROS 

 

A Gazeta, Vitória-ES, 28 de novembro de 1999. 

 

Um hotel do povo brasileiro 

 

„Doutor, por que ninguém nunca vê cabeça de bacalhau, negro gêmeo, mendigo careca, 

santo de óculos, ex-corrupto, enterro de anão, busto de sogra na sala, filho da puta chamado 

júnior e polícia esclarecer crimes através da investigação?‟... 

É mesmo, por quê? Diamante Negro, transformista, um dos personagens e hóspedes do 

Hotel Brasil de Frei Betto, faz a pergunta ao delegado Del Bosco, encarregado de esclarecer um 
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assassinato chocante ocorrido no hotel: outro hóspede, „seu‟ Marçal, foi encontrado morto – 

degolado. Sua cabeça, com os olhos arrancados, rolara pelo chão. Mais crimes sinistros se 

seguirão, sem que a polícia descubra a menor pista. O delegado não tem como responder a 

Diamante Negro, nem a ninguém. De sua mente não sai a imagem do “cadáver ensanguentado” 

que parecia recoberto “de uma mistura de vinho com molho de tomate.” E a cabeça? “Atirada no 

chão, a cabeça trazia a face virada para a porta... A boca, máscara de Mefistófeles, esboçava um 

sorriso sarcástico de quem se compraz com a própria dor”. 

Cândido, redator de um jornal, é o protagonista. Exerce serviços comunitários, 

trabalhando com menores de rua. Também suspeito, claro, como os demais hóspedes do hotel, 

que dona Dinó dirige com pulso de ferro, apesar de mimar Cândido com carinhos de mãe. Nas 

mãos, ela carrega por toda parte sua indefectível vassoura de cabo vermelho. Qualquer 

semelhança com as bruxas dos contos de fadas não passa de mera coincidência. O que não é 

coincidência é o Hotel Brasil. Retrato em preto e branco, sem retoques, do Brasil de hoje, 

enredado em uma história policial que reserva ao leitor suspense, espanto e surpresas. 

Até mesmo recentes acontecimentos que ganharam as páginas dos jornais e manchetes 

sensacionais estão presentes no livro. Bia, 12 anos, menina abandonada, fugitiva da escola 

correcional, que enternece Cândido e sua namorada Mônica, e é por eles protegida, entra em um 

cinema “impregnada de cola de sapateiro” (“a cabeça dilatou-se, a zonzeira, breve, cedeu lugar à 

coragem”) de arma “enfiada junto ao umbigo”. Sacou-a, segurou firme com as duas mãos e gritou 

o nome do companheiro dedo-duro: “Soslaio!”. Ela deu o primeiro tiro, ele se escondeu, mas Bia 

disparou de novo acertando-o na cabeça. Depois, “sentada na escadaria da Primeira Igreja Batista 

de São João do Meriti, viu passar o cortejo de viaturas policiais e ambulâncias na direção do 

cinema. Tirou do bolso o vidro de esmalte. Aliviada, começou a pintar as unhas”... 

Os vizinhos de Cândido no corredor do hotel são Pacheco, elegante e misterioso 

almofadinha, o jornalista Marcelo, Rosaura, que quer ser atriz, Madame Larência, agenciadora de 

moças para encontros amorosos, Diamante Negro. Jorge Maldonado é o empregado do hotel. Ele 

é que se torna o bode expiatório do crime hediondo. O delegado conduz o interrogatório e depois 

manda que o levem. “Às oito da noite, Jorge já tinha naufragado em sete mares, engolido sete 

cachoeiras, aspirado sete descargas de latrina, arrepiado a pele em setenta e sete choques elétricos 

que chicotearam seu corpo...” Assinou todos os papéis que lhe mandaram. Del Bosco conseguira 

descobrir o criminoso! O que salvou o empregado do hotel foi o assassinato seguinte, que 
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aconteceu quando ele estava preso... É solto e a investigação prossegue, portanto, com o delegado 

confuso e aturdido, exatamente como o leitor, que também se perde na trama. 

Quem não se perde é o autor: Frei Betto, que pela primeira vez investe no romance 

policial, embora não atinja a perfeição de Entre Todos os Homens, gênero em que pode ser 

considerado mestre, dá conta do recado direitinho. Com Hotel Brasil não chega a ser um Rubem 

Fonseca, por exemplo, mas em compensação o final surpreendente que inventou para sua história 

é um notável achado. 

MÁRZIA FIGUEIRA 

 

Hoje em dia, Belo Horizonte, 31 out. 1999. 

 

Novo livro de Frei Betto é incursão ao gênero policial 

 

Aos 55 anos, o escritor e dominicano Frei Betto rende-se à pulp fiction. Seu novo livro, 

“Hotel Brasil” (Editora Ática), com previsão de lançamento para o final de novembro em Belo 

Horizonte, é a primeira incursão do autor no gênero policial. À primeira vista, pode parecer 

estranho que um religioso como Frei Betto, uma das principais bases teóricas da Teologia da 

Libertação, aventure-se pelo gênero que consagrou escritores como Dashiell Hamett e Raymond 

Chandler e é, em essência, o ponto de partida para as tramas intrincadas de Rubem Fonseca. 

Bobagem. O frade que teria inspirado o escritor Roberto Drumond a compor o Frei Malthus de 

“Hilda Furacão” já é veterano em suas incursões ficcionais. Ele tomou a liberdade com textos 

bíblicos no incompreendido “Entre Todos os Homens”, uma visão lírica e plural do cotidiano de 

Jesus Cristo. Lidou também com o erotismo em contos de seu livro “O Aquário Negro”, 

publicado pelo Círculo do Livro, em 1986. 

A liberdade ficcional é uma das tônicas do metafórico “Hotel Brasil” de Frei Betto. A 

pensão do título, localizada bem no coração da marginália carioca, pode ser lida como uma 

referência ao caos político, econômico e social no qual mergulha a realidade brasileira 

contemporânea. No entanto, o romance, ante de mais nada, traz um thriller policial bem 

engendrado, repleto de cenas de suspense. Aliás, o elemento surpresa é muito bem construído ao 

longo do livro, envolvendo reviravoltas e envolvendo leitores. 
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O protagonista é um ex-noviço, Cândido, professor que mora num pensionato bem barra 

pesada. A partir do momento em que uma série de assassinatos começa a ocorrer com os 

moradores do local, ele resolve entrar em cena. Os crimes são misteriosos e repletos de sadismo e 

de violência. Os olhos das vítimas são arrancados, as cabeças decapitadas. Quase um filme de 

terror estilo Jason-Freddy Krueger, de “Sexta-Feira 13” e “A Hora do Pesadelo”. 

      ALÉCIO CUNHA 

 

RESENHAS DE ALDEIA DO SILÊNCIO 

 

Folha de São Paulo, São Paulo, 29 de junho de 2013, E6 ilustrada. 

 

Livro de Frei Betto faz ode ao silêncio com narrador tagarela 

 

A estatística é um ramo da matemática generoso com os escritores. É imparcial com os 

talentosos e também com os medíocres. 

Um escritor talentoso, garante a estatística, jamais conseguirá produzir apenas obras-

primas. 

Do mesmo modo que um autor medíocre jamais conseguirá escrever apenas banalidades. 

Frei Betto é autor de uma obra numerosíssima, traduzida para 24 idiomas. Segundo uma 

nota biográfica, são 56 títulos publicados, sem contar as participações em coletâneas. 

De seu importante currículo constam, por exemplo, as memórias de “Batismo de Sangue”, 

publicadas em 1982. 

Esse relato sobre a ditadura militar, os frades dominicanos e as circunstâncias da morte de 

Carlos Marighella mostra do que a fera é capaz, quando está com as garras afiadas. 

Mas o romance “Aldeia do silêncio”, recém-lançado pela editora Rocco, foi vítima da 

severidade da estatística. Pertence a um fraco movimento criativo. 

Um único erro de estratégia – a má escolha do foco narrativo – pôs todo o romance a 

perder.  
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Internado num hospital, um homem sem nome relembra a infância e a juventude “no oco 

do mundo”. O antigo conflito natureza-cidade é a matriz de sua melancolia. Ele não aceita a 

perda do paraíso natural abençoado pela ignorância. 

Esse homem tem saudade de sua pré-história, da época mítica em que não sabia ler nem 

escrever e no mundo só existiam a natureza, seu avô, sua mãe, uma cadela e um urubu. 

Alfabetizado por uma voluntária, seu único confessor é um caderno no qual ele escreve 

sua história. É também nesse caderno que ele filosofa insistentemente. 

Mas não contem com pensamentos agrestes. Esperem sacadas poéticas: “Sem desejo 

somos simples dejetos; nos demitimos da existência, ainda que prossigamos vivos”. 

Ou zen-budistas: “Descobri que o tudo é o nada, o escuro é o claro, o eu é o outro, o vazio 

é o pleno, e a dor é o amor”. 

O tópico mais abordado é o do silêncio. Seu ódio à logorreia do hospital, do rádio, da 

tevê, é infinito. 

“Malditos todos os tagarelas!”, “Vomitam palavras por temerem o silêncio”, “Prefiro 

escrever a falar”, “Economizar a fala não é avareza, é sabedoria” – ele não se cansa de esbravejar. 

Mas esse elogio ao silêncio sai da boca de um tagarela, porque o romance é narrado em 

primeira pessoa. 

Mesmo quando o protagonista arredio se recusa a falar com os outros personagens, ele 

não para de papaguear na cabeça do leitor. 

Melhor teria sido um narrador em terceira pessoa. Só assim a devoção desse homem ao 

silêncio seria amparada pelo tipo de coerência que a ficção pede. 

   LUIZ BRAS 

 

Jornal Rascunho Literário, Curitiba-PR, junho de 2014. 

 

Aldeia do silêncio de Frei Betto 

 

 O romance “Aldeia do silêncio” de Frei Betto é ambicioso. Digno dos grandes 

pensadores-teólogos que escreveram sobre moral, ética e filosofia, como Tomás de Aquino e 

Santo Agostinho, Betto conta a história de Nemo (em latim, ninguém), um homem que passou a 
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vida em uma aldeia longínqua e esquecida do mundo ao lado de seu avô, sua mãe, um cachorro e 

um urubu. É durante sua internação em um hospital – durante 17 anos, até morrer – que ele 

aprende a escrever, e resolve contar a sua vida passada na aldeia, em contraste com o que vê no 

mundo urbano. 

 Sim, é bem verdade que há necessidade de se abstrair a questão narrativa. A proposição 

da origem do personagem principal é um tanto questionável: o refinamento de seu pensamento 

filosófico e da articulação narrativa não condizem com sua origem rude. E, mais ainda, se é 

verdade que o protagonista busca o silêncio, inclusive o interior, não é isso o que vemos na 

intensa articulação de palavras em pensamento. 

 Mas isso é um detalhe menor ante a magnitude da obra. Se o mote do livro é discutível, 

não o é o seu conteúdo. Frei Betto alça voo com as palavras, em reflexões preciosas, poéticas, 

necessárias e precisas. Seu Nemo é apenas um canal para dar voz a profundas questões 

filosóficas, éticas e existenciais, atualizadas com o mundo pós-smartphones, pós-facebook e pós-

whatsup. 

 Aliás, o próprio Frei Betto, em bate-papo com Claudiney Ferreira (Itaú Cultural) revelou 

que a origem do livro foi exatamente essa: ao observar cinco jovens em uma mesa, cada um com 

seu celular, em silêncio, começou a refletir sobre os tempos atuais e a própria relação do homem 

com o tempo. Após cinquenta e seis (56) obras publicadas, traduzidas para 24 idiomas, além de 

participações em antologias, coletâneas – exibindo uma obra já magnífica – duas vezes ganhador 

do Prêmio Jabuti, Frei Betto ainda guarda a capacidade de observação e crítica, com olhos 

renovados, do futuro que espreita à sua volta. 

 Frei Betto nota com propriedade essa mudança no comportamento humano e nos alerta: 

na sociedade do espetáculo, perdemos o senso entre o privado e o público, e também entre o 

interior e o exterior. Em lugares públicos, nos refugiamos na tela de celulares; em um elevador, 

zapeamos no celular para evitar o constrangimento de cumprimentar desconhecidos. Em lugares 

privados, gravamos vídeos e os compartilhamos para o mundo inteiro e logo um almoço familiar 

se torna digno de publicações com fotos de comida, e um simples passeio na praia de dois 

namorados pode se tornar um ensaio fotográfico pré-núpcias. 

 O convite de Nemo é caminhar exatamente na via oposta: “Agora sei, fora da aldeia, o 

quanto as pessoas são movidas pela ânsia de fazer, fazer, fazer. Lá, o melhor fazer era não fazer 

nada. Deixar-se estar, apenas ser. Êxtase – livre das sutilezas da mente e dos fantasmas do 
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espírito. Mergulho no vácuo interior. (...) O silêncio é todo ele feito de nuanças. Não há uma 

única forma de silêncio. Há múltiplas”. 

 O convite de Frei Betto é refletir sobre tudo o que escrevemos e falamos, hoje mais do 

que nunca, e em inúmeras instâncias: “Posso apagar o que escrevo. O que falo, jamais. Falar é 

como derramar café sobre o lençol. Não há como anular o incidente. A palavra proferida incide 

irreversivelmente sobre a realidade. Impossível silenciar o que foi dito. Posso tentar corrigir, 

mudar de opinião, desdizer-me. Mas para isso terei de utilizar mais palavras (...)”. Mais do que 

nunca, hoje somos prisioneiros das palavras ditas em redes sociais, em entrevistas que não se 

deixam esquecer. Tal, é, aliás, a nova vertente que surge no direito pós-midiático: o direito ao 

esquecimento, direito de todos nós de que seja esquecido (pela mídia, pelas redes sociais) algo 

que tenha sido dito ou feito, ainda que um fato verídico. Até criminosos possuem direito de que 

seus crimes não tenham mais efeito, enquanto usuários de Facebook não se dão conta de que têm 

sua vida inteira catalogada e analisada, eternamente. 

 Voltando ao romance, que tece a própria filosofia do silêncio, Frei Betto traz a riqueza de 

Guimarães Rosa, com a criação de palavras novas, e a delicadeza de Mário Quintana, na 

descrição inocente da beleza que reside nas pequenas coisas. Evoca também Manoel de Barros, 

com sua capacidade de observar a natureza como criança e exaltar o bucolismo como modo de se 

resgatar uma humanidade que se perde cada vez mais no cimento das cidades. São tantas as 

alusões a cânones da literatura brasileira, que a cada parágrafo entrevemos Carlos Drummond de 

Andrade, Graciliano Ramos, João Cabral de Mello Neto, em um texto exímio e coeso, forte e 

pungente. 

 Frei Betto ainda dialoga com livros que impõe um isolamento para um encontro 

metafísico, como “A Cabana”, seguindo o movimento do protagonista que, em um local ermo e 

longínquo cercado de paz e silêncio, tem a oportunidade de encontrar-se consigo mesmo, com 

suas emoções, e com a divindade suprema. Em sua Aldeia, Nemo podia ouvir a Deus nos 

extremos do silêncio interior e nos pequenos ruídos da natureza. 

 Para quem tem o hábito de ler livros sublinhando as melhores frases, é melhor esquecer a 

lapiseira. “Aldeia do silêncio” é um livro em que todas as frases são iluminadas: dispensam o 

destaque de sublinhados, marcações, comentários e hidrocores. São poucos e mágicos os livros 

em que isso acontece. É possível, por vezes, ao se voltar à leitura, ter vontade de caminhar 

algumas folhas para trás, apenas para entrar de novo na aura poética da narrativa. As figuras de 
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linguagem são sempre cabíveis e bem colocadas, sem exageros, sem lugares comuns, sem 

repetições cansadas de frases batidas. A obra é rica em pérolas filosóficas: “A aldeia não era 

propriamente um lugar; era uma ferida aberta no dorso da Terra”; “O vento penteia as árvores na 

primavera para descabela-las no outono”; “A vida é feita mais de perguntas que de respostas”; a 

realidade é filha da fantasia”; “Não se pode renegar o que se foi. Esta é uma lei absoluta, lei que 

marca a nossa existência”; “A boca trai o coração; os olhos jamais”; “A palavra é dia; o silêncio, 

noite”; entre tantas e inúmeras outras. Encontrar a “Aldeia do silêncio” é como voltar ao Éden, ou 

a uma espécie de Eldorado literário. Muito embora não possamos permanecer nesses lugares 

idílicos para sempre, eles de certa forma nos transformam e assim se tornam, eternamente, parte 

de nós. 

      PAULA CATAJY 

 

Disponível em: http://www.freibetto.org/index.php/livro/resenha-de-livros. Acesso em 17 

jun. 2017.  

 

A linguagem, universo e limite de cada um 

 

O romance Aldeia do silêncio, lançamento recente da Rocco, é um livro impressionante e 

talvez imprescindível. Parece trilhar caminhos atualmente pouco percorridos na ficção brasileira. 

E parece também representar uma nova face na já numerosa e variada obra de Frei Betto. 

Dedicado a Marco Lucchesi, tem duas epígrafes: uma do Eclesiastes e outra de 

Wittgenstein. Mas, vamos com calma: epígrafes habitam o interior do livro. E, como ocorre com 

qualquer livro, a leitura deste romance começa pela capa. Em prateleiras de livrarias e em sites de 

vendas, uma bela e sóbria capa antecipa a simplicidade envolvente da história. E, página a 

página, o enredo vai enredando o leitor nos delicados traços que desenham a paisagem que 

sobressai na metade inferior da capa. É a partir da tênue linha de montanhas, árvores e pedras, 

que cada leitor cria suas primeiras expectativas. 

O que é que este livro que folheio me reserva? Que história ele vai me contar? 

Logo na abertura, um texto curto intitulado prólogo já começa a responder ao leitor. Nele 

se inicia a história propriamente dita, informando que se trata de uma autobiografia. De quem? 
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De um completo anônimo. Um narrador tão anônimo que a equipe do hospital onde ele estava 

internado o chamava de Nemo, palavra latina que significa ninguém.  

Um caderno, no qual Nemo registrou sua história é o livro que o leitor já começou a ler. 

A infância de Nemo transcorre na aldeia que figura no título da obra. Na verdade, no 

entanto, a aldeia da história resume-se a um casebre, onde Nemo vive com a mãe, o avô, uma 

cadela e um urubu. É pelos olhos e pela voz do menino que o leitor vai sendo envolvido pela 

narração, que conta de uma vida reduzida ao essencial e que - a partir desse essencial - constrói 

seu sentido maior e melhor. 

O avô, com sabedoria de poucas palavras. A mãe, com gestos e olhares de afeto. Basileia 

e Ubelino, os animais da aldeia. É a voz de Nemo que, desse quase nada em que vive, tece um 

quase tudo de beleza, que dá vida a pedras e a plantas, faz ouvir o vento e a chuva.  

A aldeia é um espaço primordial, em que vivem vidas igualmente primordiais. O que nela 

se aprende não tem palavras que o expressem. Aos poucos, o olhar do leitor confunde-se com o 

olhar com que o menino vê a aldeia e, dela, vê o mundo. Lá, a noite é negrura do céu perfurado 

de cristais (p.49), e de dia o sol onipresenciava-se (p.35). E é desse espaço onde o ruído é o das 

folhas da mangueira flautadas pelo vento (p.33) que Nemo vai para uma cidade grande. 

A quarta capa do livro antecipa para o leitor – aquele leitor que vira e revira o livro na 

mão antes de se decidir - o encontro de Nemo com a vida urbana, (des)encontro que aguarda o 

leitor no final do livro: Perguntaram meu nome. Não tenho. Indagaram-me se eu tinha dinheiro. 

Eu não sabia o que era. (p.177). Os saberes da aldeia não vigem na cidade. É só já adulto que 

Nemo aprende a ler e a escrever: o produto da aprendizagem é o caderno que se transforma no 

romance. 

Aprendida a leitura e a escrita, Nemo mergulha na nova linguagem, e nela se recompõe. 

Das veredas da linguagem, envereda pelo silêncio. O silêncio que sobrepairava ao tempo de sua 

vida na aldeia primordial, onde o avô lhe ensinara rara virtude: a fidelidade ao silêncio (p. 178). 

É este silêncio que – já agora para sempre identificado com Nemo – talvez o leitor tivesse 

deixado passar desapercebido nas epígrafes lá do começo. Nelas, vem do Eclesiastes a ideia de 

que Há tempo de falar e tempo de calar, e, na sequência, Wittgenstein reforça: o que não se pode 

falar, deve-se calar. 

É a partir da tardia aprendizagem da leitura e da escrita, que a reflexão sobre a linguagem 

reconstrói a aldeia e a cidade, Nemo e o leitor. O narrador é leitor de si mesmo, melhor dizendo, 
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ouvinte e criador de si mesmo, criação que se materializa no caderno, e que alça voo no esforço 

de desenhar palavras no papel. 

A voz que narra - narra num tom talvez próximo do que se imagina seja a voz do narrador 

primordial que, como sugere o filósofo W. Benjamin, porque viaja tem o que contar. A viagem 

pela qual o livro conduz seus leitores é uma viagem interior. É este mergulho na interioridade, o 

encontro do indivíduo com a linguagem, com a sua linguagem - universo e limite de cada um – 

que o leitor celebra ao ler este belíssimo romance. 

    MARISA LAJOLO 

 

Disponível em: http://www.freibetto.org/index.php/livro/resenha-de-livros. Acesso em: 17 

de jun. 2017. 

Silêncio e Palavra 

 

Finalizando com uma tocante reverência à Palavra, ou melhor, à linguagem (“Da vida 

guardo uma única certeza: meu universo se limita à minha linguagem” (p. 191), este livro do Frei 

Betto trata fundamentalmente do Silêncio – e de tudo aquilo que, na vida humana, dele necessita 

para subsistir: reflexão, comunicação profunda entre seres, comunhão com a natureza, 

contemplação, experiência mística, mergulho na Transcendência. 

Parte-se do artifício narrativo do encontro de um diário deixado por um paciente ao 

morrer num hospital onde passou seus últimos 17 anos, sem nunca ter fornecido nenhuma 

informação sobre sua identidade. Nesse hospital ensinaram-lhe a ler e a escrever; e ele, a alma 

forjada no silêncio, mergulha em leituras e escreve num caderno suas experiências, atuais e 

passadas. Através desse escrito, sabemos que esse homem tinha vivido antes numa aldeia 

despovoada, abandonada por seus antigos habitantes, na companhia exclusiva do avô, da mãe e 

de dois bichos; de um avô que lhe ensinara a “fidelidade ao silêncio”, e da mãe que “também não 

desperdiçava palavras, guardava-as em si, alma e língua” - personagens míticos que viviam num 

eterno presente, num lugar também mítico, de onde são violentamente arrancados para o mundo 

dito “normal”. 

Com efeito, morto o avô e vendida a aldeia, o protagonista é rudemente obrigado a 

abandoná-la, arrastado à cidade grande e, imerso em seu quietismo, acaba numa delegacia, onde é 
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brutalmente torturado por não falar. Reduzido a um corpo, “banido de toda humanidade”, 

refugia-se mais ainda no silêncio, recusando-se a dar-se a conhecer aos seus torturadores. Jogado 

após 2 meses na rua, quebrado, maltrapilho e anônimo, é encaminhado ao Hospital onde 

permanecerá até o fim de seus dias. Sempre sem identidade, ou melhor: chamam-no “Nemo” 

(Ninguém). Mas agora ele escreve.  

A trama narrativa, no entanto, serve apenas para sustentar o arcabouço de uma reflexão 

sobre palavra e silêncio, em contraponto. Um extraordinário ensaio sobre o Silêncio. Sobre o 

silêncio que não é falta de fala, ausência de ruídos exteriores, mas “aquietação de si, mergulho 

imponderável que permite decifrar enigmas interiores.” E numa das passagens mais intensas do 

livro, o narrador nos brinda com o relato de um desses mergulhos epifânicos no coração do 

silêncio, uma experiência dos seus tempos da aldeia, em que os adeptos da meditação certamente 

reconhecerão essa prática: “a mente fixa no nada, os olhos vazados de visão, a respiração 

pontuada, esquecido de mim”, o que levará o meditante / contemplativo à vivência daquilo que é 

o alvo da meditação transcendental, a experiência do vazio, a experiência do existir: “No vazio da 

mente, eu me afirmava como ser.” (p. 62). E na sequência somos confrontados com uma 

experiência radical, poderosa, em que se travejam o erótico e o sagrado - e que só se poderia 

chamar de mística: 

“Havia êxtase, vibração, fruição, gozo. Um frenesi místico, o cintilar de misteriosas luzes 

interiores, estado de embriaguez fulgurante, como se as contrações espasmódicas do Universo 

coubessem agora, no aninhamento do espírito. Ali, tomado por essa ânsia ascendente, eu me 

embebia de divindade, atirava-me à luxúria volátil de algo ou alguém que me possuía por dentro. 

Então, experimentava a exuberância de vida, o palpitar acelerado do coração, o ardor de um fogo 

que se alastrava sem queimar, se espalhava sem consumir, fogo que tudo envolvia [...]” (p. 63). 

E a partir daí (cf sobretudo págs. 64 e 65) vai se desdobrar um leque de imagens para se 

dizer o indizível – em que se reconhecerão, esparsas no texto, as figurações dos grandes místicos, 

de San Juan de la Cruz e de Tereza d´Ávila: além do fogo, a chama viva, a música calada, o tudo 

que é nada, a fonte de água viva, o vôo, o paradoxo, a ultrapassagem das fronteiras. 

“Rompeu-se a película entre mim e o outro. Ele, o meu avesso, avesso que expressa meu 

mais genuíno ser, onde todas as carências se suprimem, as comportas cedem, as barreiras caem, 

os limites se rompem, e só o amor impera, enquanto minhas entranhas ganham asas e meu 

espírito se inebria de deleites, os mais indizíveis deleites. Ali permaneci em alerta espiritual. 
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Tudo em volta se deixou tomar por um silêncio ensurdecedor, silêncio a brotar de dentro para 

fora, a prenunciar indefinível Presença” (p. 65). 

Não é o caso de continuar as citações – embora elas sejam imprescindíveis, impossível 

parodiá-las. Fica o convite à leitura direta. Mas creio que o que apontei já é suficiente para que 

nós compreendamos porque é que Nemo, o narrador, no penúltimo parágrafo do livro, 

comentando sua morte próxima, declara: “Então, livre de todos os véus que cobrem os mistérios, 

mergulharei para sempre na fonte da Palavra” (p.191). 

Com este livro, Frei Betto nos conduz ao limiar de uma aventura; indispensável não tomar 

conhecimento dela. 

                        ADÉLIA BEZERRA DE MENESES 

 

Disponível em: https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/04/10/noticia-e-

mais,141579/valor-da-palavra.shtml. 10 de abril de 2013. Acesso em: 17 jun. 2017. 

 

Frei Betto lança romance sobre contraste entre modo de vida contemporâneo e valores 

pessoais.  

Escritor detalha trajetória de personagem que valoriza o silêncio e deixa diário sobre sua 

relação com o mundo. 

 

 Frei Betto lança em Belo Horizonte nesta quarta-feira, 10, o seu novo romance, „A aldeia 

do silêncio‟ (Editora Rocco), livro diferente de tudo o que já escreveu. Mais do que contar uma 

história envolvente, bem encadeada e que em alguns momentos, no tocante à solidão da paisagem 

descrita, lembra o universo ficcional de Adonias Filho, ele faz uma bela apologia ao silêncio.  

 Numa aldeia não nomeada, que poderia estar em qualquer lugar remoto do país, uma 

família singular, ou o que restou dela, composta de avô, mãe e neto - e ainda de uma cadela 

chamada Basilea e de um urubu, o Ubelino -, vive completamente isolada. Comem o que a terra 

produz e suprem suas outras necessidades com bem pouco. Não têm luz, televisão, nada que 

lembre a vida moderna. Em compensação, trazem grande riqueza interior, cultivada mais por 

gestos e pequenas falas do que por uma tagarelice desnecessária. 

 Como mentor disso tudo está o avô, um sábio a seu modo. Vão vivendo como podem, 

suas companhias se bastam. Somam-se a elas as pedras, as árvores e outros elementos da 
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natureza, até que toda essa paz é quebrada com a chegada do pai, homem truculento, que retoma 

as terras pelo poder da força. 

 Desterrado como a mãe, que nunca mais viu, acossado pelas lembranças do avô e sem 

chance de sobreviver na cidade grande, para a qual é levado à força, o neto acaba sendo internado 

num hospital, onde, depois de alfabetizado, começa a escrever sua história em cadernos. Muito 

mais que cultivar as palavras faladas, ele se vale da palavra escrita, com a qual passa a se 

comunicar com o mundo. 

 Longe de ser uma história convencional, „Aldeia do silêncio‟ é um romance que, se nos 

primeiros capítulos nos transporta a um mundo aparentemente irreal – a aldeia isolada do mundo, 

suas particularidades -, na sequência nos traz para os dias atuais, com todos os seus atropelos e 

injustiças. Tudo bem de acordo com autor, que, durante toda vida, em livros e atitudes, tem 

lutado pelos menos favorecidos. 

 

      CARLOS HERCULANO LOPES 

 


