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RESUMO:  

Este estudo propõe uma análise da coletânea de contos Vencecavalo e o outro povo 
(1974) de João Ubaldo Ribeiro, a fim de compreender como a sátira e o humor podem 
ser interpretados como uma arma de contestação e resistência na construção do texto 
ubaldiano. Obra da fase inicial da carreira literária do escritor na qual se encontra, pela 
primeira vez, na literatura deste consagrado autor, o uso da sátira, da paródia e de um 
consequente humor que, da publicação desta obra em diante, integrará o estilo 
ubaldiano. Apresenta-se aqui, por via de consequência, um estudo da construção da 
sátira que revela a postura crítica e contestadora do autor diante do contexto sócio-
político do momento histórico em que a obra foi editada, década de 70, auge da 
ditadura militar. 

 
PALAVRAS-CHAVE: João Ubaldo Ribeiro; Contos; Sátira; Literatura Brasileira 
Contemporânea; Anos 70. 

 

 

 

ABSTRACT:  

This study proposes an analysis of the collection of short stories by João Ubaldo 
Vencecavalo e o outro povo (1974), in order to understand how satire and humor can 
be interpreted as a weapon of resistance in the construction of the Ubaldian text.  Work 
of the initial phase of the writer’s literary career in which we find, for the first time, the 
use of satire, parody and a consequent humor that, from the publication of this work 
onwards, will integrate the Ubaldian style. Here, as a consequence, a study of the 
construction of a specific type of humor is presented. It reveals the author’s critical 
posture in the face of the socio-political context of the historical moment in which the 
work was edited, 1970s, the peak of the military dictatorship. 

 
KEY-WORDS: João Ubaldo Ribeiro; Tales; Satire; Contemporany Brazilian Literature; 
The 70´s. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

Considero significativo, na abertura deste estudo, explicitar o processo de 

escolha da obra a ser analisada, Vencecavalo e o outro povo de João Ubaldo Ribeiro 

(1941-2014). 

As mais difíceis tarefas de um professor de ensino fundamental e médio são, 

com certeza, incentivar, desenvolver e manter o hábito da leitura. Estando em busca 

de uma obra que fosse estimulante e, ao mesmo tempo divertida, remexendo em 

bibliotecas pessoais e públicas, encontrei um livro de contos, que pertence à obra do 

consagrado escritor João Ubaldo Ribeiro. Embora não fosse conhecido, o título 

chamava a atenção, não era grosso e, curiosamente, cada conto refere-se a 

personagens que têm o mesmo sobrenome, como se todos pertencessem à família 

"Santos Bezerra".  Pareceu-me a leitura ideal para uma turma de segundo ano do 

Ensino Médio de uma escola particular do Estado do Rio de Janeiro 

Entretanto, ao ler a obra, antes de levá-la para os alunos, fiquei apreensivo 

devido ao nível das construções literárias e linguísticas, que conduziam sempre para 

uma observação crítica sobre a história política e social do Brasil desde a sua 

descoberta no século XVI. Decidi encarar o desafio, estimulando os alunos com 

discussões e esclarecimentos acerca dos anos de 1970, época em que o livro foi 

lançado. Por volta de um mês, durante o período oferecido para a leitura, os alunos, 

divididos em grupo, surpreenderam-me com comentários e muitos risos à medida que 

liam e discutiam diversas passagens do texto. Nesse momento da leitura, professores 

de outras disciplinas vieram propor pesquisas interdisciplinares e o livro tornou-se 

quase uma plataforma de discussão sobre o Brasil. Surpreso e contente, vi a força 

daqueles textos acontecendo. Percebemos todos, alunos, professores e até alguns 

pais, a contundência e atualidade daquela produção quase desconhecida do jornalista 

e escritor, João Ubaldo Ribeiro, autor de outras obras importantes como Sargento 

Getúlio e Viva o povo brasileiro. 

No dia marcado para o debate e avaliação da leitura, notei que muitos dos 

comentários apontavam a ironia contida nas palavras e frases, e riam à larga. Foi 

então que percebi o valor didático do riso. Mas teriam compreendido a mordacidade 

das sátiras, ou divertiram-se apenas com o grotesco e ridículo das imagens e 
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exageros criados pelas situações discursivas contrastantes? A partir daí, surgiu em 

mim o interesse em investigar o pequeno livro, quase despercebido pela maioria dos 

leitores de literatura brasileira, detendo-me no estudo da sátira e do riso em 

Vencecavalo e o outro povo de João Ubaldo Ribeiro, publicada em 1974. Tendo em 

vista a postura crítica do autor, face às imposições ideológicas impetradas pelo 

governo militar ditatorial que tomou o poder em 1964, estabelecendo perseguições, 

censuras e cerceamento à liberdade de expressão no Brasil. 

O livro foi editado pela primeira vez em 1974 pela editora Record RJ, com 

capa dura, inserido na coleção Mestres da literatura brasileira e portuguesa da qual 

participaram vários autores. No mesmo ano, foi relançado pela Artenova com uma 

capa mais simples, contendo apenas os contos assinados por João Ubaldo. Este 

segundo lançamento, no mesmo ano, 19741, parece-nos indicar um certo êxito em 

relação ao conjunto de contos publicados na época e contou com a “benção” de Jorge 

Amado. 

Figura 1 – Imagem da contracapa da segunda edição pela Arte Nova, 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRO, 1974a, s/n, contracapa. 

 
1 Como o livro em questão foi publicado duas vezes em 1974, usaremos como referência a 

segunda publicação, sinalizada com a letra “a” minúscula. 
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É importante ressaltar que, na orelha da segunda edição, o editor Álvaro 

Pacheco realça as intenções satíricas do escritor ao se ocupar de personagens 

ligados à vida social e cultural do Brasil através dos séculos: 

 

Há um mês atrás, Jorge Amado me encaminhou outro livro de João 
Ubaldo. Diferente do primeiro, mas tão bom como. É este 
“Vencecavalo e o Outro Povo” que a Artenova agora se orgulha em 
publicar. Na mais fina e devastadora sátira contemporânea, João 
Ubaldo disseca os mitos sociais, políticos, históricos e humanos, numa 
obra deliciosa, irresistível. As invenções temáticas, a linguagem 
correta, a visão universal – sobretudo um humor incrível. A tropa dos 
Santos Bezerra irá certamente para as antologias. Cada um desse 
povo mágico é atual e perene. Aqui está um livro do nível de “Cem 
Anos de Solidão”, na magia das transposições, na iconoclastia, no 
humor original. Cada leitor encontrará nele o seu deleite – rir (e como!), 
rir e pensar. “Vencecavalo e o Outro Povo” é um trabalho literário da 
mais alta categoria, e é também sem dúvida um best-seller de agrado 
popular. João Ubaldo Ribeiro é, assim, um romancista maior que a 
literatura brasileira incorpora ao seu elenco permanente de grandes 
nomes.  

 

Por ocasião do lançamento de Vencecavalo e o outro povo, o poeta e 

resenhista João Carlos Pádua publicou no jornal Opinião, uma resenha intitulada 

“Alegoria debochada”, na qual considera que o “suporte maior de interesse é fornecido 

pela irreverência do deboche que se manifesta em vários níveis, podendo o seu 

objetivo se encontrar inclusive na própria linguagem utilizada” (PÁDUA, 1999, p.138). 

Além de chamar a atenção para o uso de uma expressão linguística onde 

predomina o humor e o deboche, Pádua percebe a presença de um vocabulário 

underground, que foge ao padrão normal de comunicação pela agressividade e 

irreverência do seu humor, “às vezes repentino, que surpreende o leitor pelo 

inesperado desfecho de situações encaminhadas até então dentro de um 

encadeamento lógico”, enquanto o deboche se alia a um “forte colorido libidinoso.” 

(PÁDUA, 1999, pp. 137-138) especialmente quanto à volúpia e aos desejos sexuais 

de alguns personagens. No entanto, o humor agressivo de Vencecavalo revela o mal-

estar do autor frente não só à pesada realidade vigente dos anos de 1970, como 

também à herança de uma mentalidade populista, falsamente reformista, que sempre 

predominou na história nacional. 

Na entrevista “As ilhas de Ubaldo” concedida a Daniela Name para o jornal O 

Globo, em 03 de agosto de 1997, o contista revela que a obra surgiu depois de um 

ataque de raiva, motivado pela decepção que foi o lançamento de Sargento Getúlio. 
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Em seguida, induzido pelo desejo de revanche, conta que pensou em dar como título 

A guerra dos Paranaguás para ilustrar as ridículas façanhas de seus anti-heróis:  

 
Estava na casa de Jorge Amado, com uma raiva danada porque 
Sargento Getúlio não teve o sucesso que eu queria. Tive um ataque: 
“Vou escrever A volta do sargento Getúlio, O filho do sargento Getúlio 
e até Sargento Getúlio cavalga novamente!” Acabei fazendo um livro 
de contos, em que um filho virtual do sargento aparecia. Batizei de A 
Guerra dos Paranaguás, mas o editor Álvaro Pacheco resolveu mudar. 
Vencecavalo é o filho do sargento Getúlio. Mas até eu tenho 
dificuldade para lembrar esse título (NAME, 1997, p. 2). 

 

 

Esse título inicial, A guerra dos Paranaguás, é uma clara referência a um 

embate histórico no qual um navio inglês foi bombardeado por civis e pelo contingente 

da fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres de Paranaguá, localizada na Ilha do Mel 

no litoral paranaense.  

Esse confronto, como comprovam fontes históricas2, trata-se claramente de 

um movimento de resistência ao imperialismo inglês, que, usando como álibi o 

combate ao tráfico negreiro, pilhava navios e portos pertencentes à Portugal e 

Espanha. Esse título inicial nos parece prenunciar diretamente o tom crítico dos 

contos. Depois de conhecer a ligação histórica do primeiro título proposto pelo autor, 

fica fácil supor que o editor tenha sugerido um novo título, menos contundente, 

certamente temendo represálias da censura do governo militar. 

Numa matéria publicada no Jornal da Bahia, em 17 e 18 de fevereiro de 1985, 

intitulada "João Ubaldo Ribeiro solta o verbo", o escritor enfatiza aspectos engraçados 

da feitura da obra ao lembrar que sentiu prazer extremo em escrever as histórias, 

vinculando a sua reação, uma espécie de descarga súbita ou distensão, associada a 

um desejo de vingança contra a imbecilidade reinante no ambiente social, insistindo 

em criar situações de antagonismo e discriminação: “Eu me diverti muito fazendo o 

Vencecavalo [...]; morria de dar risada”, disse João Ubaldo. “Não sei bem o que eu 

 
2 Para maiores informações a respeito do chamado “Incidente do Paranaguá”, aconselha-se a 

consulta às seguintes fontes: MARTINS, Romário. Histórias do Paraná. Curitiba: Travessa dos 
Editores, 1995, p. 289. RIBEIRO, Egberto. A Escuna Astro. Curitiba: 2009, 180 pgs. In: Jornal do 
Commércio, junho 1850. Acervo de Microfilmagem da Biblioteca Pública do Paraná. SANTOS, Antonio 
Vieira dos. Memória Histórica da Cidade de Paranaguá.1850 - Pref. Municipal de Paranaguá. 
CARNEIRO, David. A História do Incidente Cormorant. Curitiba:1950. Seção de História do Museu 
Paranaense, v. 13, 1952. 
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queria fazer, queria gozar todo mundo, inclusive eu mesmo, mas principalmente o 

governo e a burrice” (OLIVEIRA, 2006, p. 20). 

Em 1984 seguiu-se uma outra publicação pela Nova Fronteira e, mais 

recentemente, em 2013, a Alfaguara/Objetiva fez mais uma publicação, que também 

pode ser encontrada em formato digital, sem alterações nos textos e não 

apresentando prefácio. 

Apesar das várias edições, os contos de Vencecavalo não despertaram o 

interesse da crítica especializada. Talvez, esse relativo ostracismo, tenha ocorrido por 

dois motivos:  os contos terem sido publicados entre Sargento Getúlio (1971) e Viva o 

povo brasileiro (1984), obras consideradas as maiores do autor e o fato das sátiras 

existentes nos contos trazerem uma contundente crítica à organização burocrática, 

política e militar que comandava a sociedade brasileira na época. Na verdade, tratava-

se de um texto político, que poderia ser censurado e proibido de circular, além de 

explorar e expor as ambiguidades e ironias da vida brasileira que predominam até os 

dias de hoje. De certo, por esses motivos, uma leitura contundente, chegando a ser 

perturbadora, em alguns momentos.  

No meio acadêmico, durante o período de realização desta pesquisa, foram 

encontrados apenas dois artigos relacionados à obra em questão: Vence, vence 

Santos Bezerra de Gerson Marcio Silva, da Universidade do Mato Grosso do Sul, 

2011, e Comparações entre realidade e ficção no livro Vencecavalo e o outro povo de 

João Ubaldo Ribeiro, 2009, do mesmo autor em parceria com Eliane Maria O. Giacon, 

da mesma universidade.  

O livro conta com cinco contos que surpreendem, logo no início da leitura, 

pela presença de um narrador cuja interferência se manifesta de forma ostensiva na 

apresentação dos personagens e nos comentários que faz às suas ações sempre de 

modo jocoso e cômico, e também pelos nomes estranhos e significativos escolhidos 

para os protagonistas da série: “Vencecavalo Santos Bezerra”, “Tombatudo Santos 

Bezerra”, “Rombaquirica Santos Bezerra”, “Sangrador Santos Bezerra” e “Abusado 

Santos Bezerra”.  

Todos eles, como se pode notar, têm o mesmo sobrenome, isto nos parece 

indicar a presença de um único personagem com cinco faces. Podemos perceber que 

os Santos Bezerra de Ubaldo têm atitudes e comportamentos mais ou menos 

padronizados, diante das pessoas, instituições e valores. Eles são autoritários, 

libidinosos, cínicos, hipócritas e violentos. Geralmente, os estereótipos possuem um 
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caráter ambíguo: de um lado, eles provocam o riso geral, de outro se correlacionam a 

fatos que inquietam e irritam a opinião pública, resultando daí a função contestadora 

da comicidade provocada por esses tipos.  

A primeira aparição é a do Vencecavalo Santos Bezerra, que personifica a 

figura de um ditador com fortes traços de psicopatia. Após, vemos Tombatudo Santos 

Bezerra que satiriza a violência física e cultural do colonizador sobre o colonizado; 

além de representar a falta de visão das nossas elites, neste conto representada por 

indígenas, diante dos perigos que nos assolam. Por terceiro, temos o Rombaquirica 

Santos Bezerra, personagem cujas atitudes violentas alcançam o grotesco, o 

rabelaisiano3, torna-se cômico pelo absurdo de ser um cangaceiro em luta contra a 

burocracia estatal, usurpadora dos direitos do trabalhador. No quarto conto, por trás 

da máscara de santo, Sangrador Santos Bezerra esconde a natureza perversa de um 

demônio. Bastou tornar-se presidente, para mostrar a sua verdadeira face de homem 

cruel e manipulador. Por último, nos deparamos com Abusado Santos Bezerra, um 

detetive sem caráter e oportunista que trabalha no serviço público.  

Todos os cinco contos aparentam certa independência e permitem a leitura 

em separado. Entretanto, em cada conto é possível identificar períodos históricos e 

temática bem demarcados, assim como espaços geográficos que remetem ao país, 

ainda que estilizados/mesclados/sobrepostos como fábulas: 

 
➢ 1º conto – Vencecavalo Santos Bezerra – 1ª República 

 

➢  2º conto - Tombatudo Santos Bezerra – Brasil Colônia 
 

➢ 3º conto – Rombaquirica Santos Bezerra – Cangaço/ indústria da seca 
      (décadas de 1920/30) 
 

➢ 4º conto – Sangrador Santos Bezerra – O contexto messiânico nordestino 
     (décadas de 1920/30) 
  
➢ 5º conto - Abusado Santos Bezerra – Contemporâneo ao lançamento do livro. 

  

A construção dos personagens principais chama atenção, pois em cada um 

deles percebe-se forte referência aos homens sem nenhum caráter, todos apresentam 

estereótipos negativos, do mau político, do religioso amoral, do malandro, tipos 

 
3 Jorge Amado, na contra capa da edição de 1974, (figura 1, p.10) afirmou: “Algo grande e 

novo, um Rabelais tropical”. Provavelmente pelo fato de Ubaldo ter utilizado da sátira a maneira do 
escritor francês François Rabelais (1494-1553), principalmente no que se refere à riqueza vocabular, à 
construção de imagens exageradas e à mordacidade das críticas.   
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ligados a um aspecto deplorável da realidade brasileira. Observados com cuidado, 

esses personagens representam, não só pessoas, mas uma forma de comportamento 

que persiste na política brasileira. Neles, as loucuras, incongruências e violências são 

apresentadas de forma satírica, como representações caricatas de um poder 

conservador e retrógrado. 

Sendo assim, propomos analisar os contos de Vencecavalo e o outro povo 

como um texto único, onde o cômico e a sátira lançam luzes sobre os fatos culturais 

e políticos da história nacional. Através de uma ficção bem humorada, Ubaldo 

conseguiu encontrar uma maneira inteligente e mordaz para demonstrar através da 

sátira e humor, as pressões, o constrangimento, o autoritarismo, a hipocrisia e a 

violência impostos às classes populares desde a descoberta do Brasil. 

Outro forte indicativo que nos leva a considerar os cinco contos como um texto 

contínuo, é o fato de os cinco personagens terem o mesmo sobrenome. Além disso, 

essa nomeação foi utilizada anos antes, para batizar Getúlio Santos Bezerra, o 

personagem principal do romance, Sargento Getúlio (1971). Tudo leva a crer que a 

intenção do autor foi continuar o diálogo iniciado com o romance de 1971 e a denúncia 

da existência de uma linhagem daninha de Vencecavalos na sociedade do país, 

conforme declara o  autor em entrevista concedida a Daniela Name para o jornal O 

Globo: “Vencecavalo é filho do sargento Getúlio.” (NAME, 1997, p. 2).  

O Sargento Getúlio, obra que consagrou o nome de João Ubaldo na literatura 

brasileira, tem como personagem principal, um jagunço que serve aos coronéis de 

sua época, e de um deles, recebe a missão de levar um prisioneiro político até uma 

determinada cidade. A história é um longo monólogo, toda a narrativa é feita pelo 

jagunço, que detêm um certo poder conferido pela violência que pratica e representa.  

Tudo que é visto e sentido passa pela voz dele, homem forte, determinado, inteligente 

e cruel, porém defensor da honra e do respeito mútuo, como escreve Juvenal B. 

Oliveira:  

Se o sargento é frequentemente maldoso, ele não o é sem o calor de 
um sentimento. A impressionante justaposição de uma monstruosa 
ameaça e uma febre de lirismo, como Getúlio a registrar suas 
respostas às manhãs enevoadas nas montanhas, emprestam a ele a 
mesma ambivalência incômoda que podemos encontrar no Meursault 
de Camus (OLIVEIRA, 2016, p. 81). 

 
Personagem ambivalente, interessante, Getúlio representa a mão executora 

do poder dos coronéis, autoridades máximas nos lugarejos distantes da federação, 
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figuras-chave da  história social e política do Brasil,  do Império à República,  passando 

pelo Estado Novo, de 1937 a 1945, pelo regime militar, de 1964 a 1989 e persistindo 

ainda hoje, com cadeiras cativas no Executivo, no Legislativo e no Judiciário.  

O engajamento do jornalista e escritor João Ubaldo na luta contra o 

autoritarismo percebe-se na crueza e arrojo com que constrói as ações de Getúlio, 

homem rude, torturador, executor de arbitrariedades. A intensidade desse 

personagem parece revelar o repúdio do autor aos desmandos do poder. Esse mesmo 

sargento, ao expressar dúvida entre “levo, não levo”, referindo-se ao preso político em 

seu poder, o qual deveria transportar e entregar ao seu chefe, não apresenta um 

dilema existencial, mas um momento de dúvida que serve para expor a incongruência 

das ações cometidas por ele. Mais que uma metáfora, esse personagem representa, 

não só a agressividade de um regime político, mas também o seu enraizamento na 

história política brasileira.  

Para dar prosseguimento à análise, julgamos necessário apresentar um 

resumo biográfico sobre a formação profissional e acadêmica de João Ubaldo. 

Observaremos seu trabalho nos jornais, principalmente como cronista, destacando as 

inovações que trouxe para o gênero jornalístico, tentando conhecer a sua concepção 

de mundo e os recursos expressivos que transportou do jornal para a literatura. 

 

Figura 2: Caricatura de João Ubaldo publicada na Gazeta do Sul (RS) em 21 de agosto de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAZ, Hugo Enio. 
Disponível em: <http://hugoeniobraz.blogspot.com/p/caricaturas.html> Acesso em: 20 jul 2020. 
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2.  CAMINHOS DE JOÃO UBALDO RIBEIRO 

 

 

João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro nasceu na ilha de Itaparica, na Bahia 

em 23 de janeiro de 1941. Ainda recém-nascido, sua família mudou-se para Aracaju, 

onde passou sua infância (SOUSA, 2011, p.13). Dado interessante, pois apesar de ter 

saído da ilha de Itaparica recém-nascido, Ubaldo carregou por toda a sua vida a 

alcunha de escritor de Itaparica. Bem como é sabido que a ilha e seus habitantes têm 

grande relevância dentro de sua obra. A família mudou-se para Salvador em 1955 e, 

no ano seguinte, iniciou a sua amizade com Glauber Rocha, seu colega na escola e 

grande incentivador. Foi Glauber o responsável pela publicação do primeiro romance 

do autor. Em 1957 estreou no jornalismo, começando a trabalhar como repórter 

no Jornal da Bahia, posteriormente se transferiu para A Tribuna da Bahia, onde 

chegou a exercer o posto de editor-chefe. 

Iniciou seu curso de Direito na Universidade Federal da Bahia em 1958 e 

mesmo tendo sido aluno exemplar, não exerceu a profissão de advogado. Concluído 

o curso de Direito, fez pós-graduação em Administração Pública. Nesse período, com 

Glauber Rocha editou revistas e jornais culturais e participou do movimento 

estudantil. Sabe-se que, em seu período formativo, leu os grandes clássicos como 

Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Joyce, Faulkner, Swift, Lewis Carroll, e, entre os 

brasileiros, Graciliano Ramos e Jorge de Lima. É muito provável que essas obras 

tenham se constituído num acervo de ideias no imaginário de Ubaldo e influenciado 

em sua escrita, mesmo que de forma não consciente. 

Em 1959 foi o ano que marcou o início da carreira literária de Ubaldo quando 

o conto “Lugar e Circunstância” foi selecionado para compor a antologia Panorama do 

Conto Baiano, organizada por Nelson de Araújo e Vasconcelos Maia, publicada pela 

Imprensa Oficial da Bahia. Dois anos depois (1961), os contos “Josefina”, “Decalião” 

e “O Campeão” integraram a coletânea de contos Reunião, editada pela Universidade 

Federal da Bahia. Em 1963, Glauber Rocha se empenhou junto à José Álvaro Editores 

pela publicação do primeiro romance do autor, Setembro não tem sentido, título que, 

por sugestão da editora, substituiu o original, A Semana da Pátria. O livro foi publicado 

com prefácio assinado pelo Glauber e contou com o apadrinhamento de Jorge Amado. 
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Em plena efervescência política do ano de 1964, João Ubaldo partiu para os 

Estados Unidos, com uma bolsa de estudos obtida junto à Embaixada norte-

americana, para fazer mestrado em Administração Pública e Ciência Política na 

Universidade da Califórnia do Sul. Com humor, costumava contar que, na sua 

ausência, teve até sua fotografia divulgada pela televisão baiana, encimada por um 

enorme "Procura-se", aviso divulgado pelo regime militar, porque não sabiam que ele, 

conhecido por suas atividades contrárias ao regime, estava nos Estados Unidos às 

expensas daquele país (Cf.: NOGUEIRA JR, 2019). A partir desse momento, a 

presença da ditadura e a luta contra ela passou a fazer parte da produção escrita do 

jornalista, cronista e escritor.  

Em 1965, retornou ao Brasil e começou a lecionar Ciências Políticas na 

Universidade Federal da Bahia. Ali permaneceu por seis anos, mas desistiu da 

carreira acadêmica e voltou-se para o jornalismo. Em 1971, com Sargento Getúlio, 

ganhou o Prêmio Jabuti concedido pela Câmara Brasileira do Livro, em 1972, foi 

premiado na categoria "Revelação de Autor", que na opinião da crítica, o romancista 

tinha sintetizado na obra o melhor de Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Fato 

curioso é que a história do livro teve como inspiração um episódio ocorrido na infância 

do escritor, que envolveu um certo sargento Cavalcanti, que recebeu 17 tiros num 

atentado em Paulo Afonso, na Bahia, que foi resgatado pelo pai de Ubaldo, então 

chefe da polícia de Sergipe, e chegou com vida em Aracaju. Depois, em 1974, Ubaldo 

escreveu Vencecavalo e o outro povo, Vila Real (1979) e Viva o povo brasileiro em 

1984.  

Nesses poucos dados biográficos, percebe-se que a literatura e o jornalismo 

fizeram parte visceral da pessoa João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro. Outra possível 

constatação é o seu forte interesse pela política e pelo Brasil. Reconhecemos ainda, 

tendo em vista o conjunto de obras produzido pelo autor, que a obra escolhida, 

Vencecavalo e o outro povo, nem sequer figura entre as obras laureadas de Ubaldo. 

Entretanto, essa pequena coleção de contos parece-nos muito reveladora na 

investigação da produção literária ubaldiana. Julgamos ser ela a primeira a refletir a 

influência da crônica jornalística, das leituras formativas do escritor e, principalmente, 

a revelar o gênero satírico utilizado por ele. 
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2.1  O Jornalista e cronista  
 

 

O escritor de Itaparica esteve ligado ao jornalismo desde o início de sua 

carreira, chegando a ser editor de jornais. As circunstâncias políticas, notadamente, 

marcaram a construção de suas obras. Os textos em questão foram produzidos 

durante a década de setenta, logo, nos anos iniciais da ditadura militar, um período 

que marcou a história brasileira pela censura e repressão à imprensa livre, 

consequentemente inibindo pela força os meios de comunicação. 

Desde sua estreia no jornalismo, ainda muito jovem e até a sua morte, João 

Ubaldo Ribeiro atuou firmemente em jornais, tornando-se um dos nomes mais 

respeitados da imprensa brasileira. Ao longo de sua carreira colaborou nos editais dos 

seguintes jornais: O Globo, Frankfurter Rundschau (na Alemanha), Jornal da Bahia, 

Die Zeit (Alemanha), The Times Literary Supplement (Inglaterra), O Jornal (Portugal), 

Jornal de Letras (Portugal), O Estado de S. Paulo, A Tarde e muitos outros, no Brasil 

e no exterior, enfrentando com inteligência e humor os dilemas de sua época. 

Entre janeiro de 1969 e agosto de 1970, já graduado em Direito e Mestre em 

Economia, escreveu no Jornal da Bahia (JBa), a coluna de crônicas Satyricon, um 

espaço cômico, engajado e corajoso. Momento que parece ter causado grande efeito 

sobre a obra do escritor. Nesse jornal, os jornalistas e colaboradores sentiram os 

reveses do golpe. Mas o poder da palavra escrita, na crônica diária, um gênero popular 

que busca a comunicação com o leitor, foi o instrumento utilizado para retratar 

acontecimentos e eventos de importância histórica e social. Através do riso aliado à 

ironia e à sátira, apresentava a dura realidade vivenciada pelos intelectuais, 

silenciados pela imposição ditatorial. 

Na perspectiva política do jornal, sob o comando editorial de João Carlos 

Teixeira Gomes, a trajetória política do JBa explicava a necessidade de um protesto 

explicito ou velado dos perseguidos pelo sistema político. João Falcão, sócio 

majoritário e mantenedor do periódico, narra alguns acontecimentos marcantes 

daquele período.  

O jornal da Bahia marchava firmemente seu caminho, quando em abril 
de 1964, a vitória da ditadura, que chamaram de “revolução”, impôs 
uma longa censura em toda a imprensa do país (FALCÃO, 2006, p. 
10). 
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A guerra ideológica entre os intelectuais dessa época e o status quo pode ser 

confirmada a partir dos fragmentos de reportagem destacados abaixo, nos quais 

foram registradas as tensões entre as autoridades políticas e algumas correntes de 

pensamento de esquerda que reagiam aos golpes da ditadura, incluindo os 

colaboradores do JBa. O jornalista João Carlos T. Gomes, editor chefe do jornal na 

época, registrou a tensão daquele momento: 

 
Eu assumira a chefia da redação do Jornal da Bahia interinamente 
logo após o golpe, em virtude de um colapso sofrido pelo titular anterior 
que, diante de sucessivas [incompleto] da nossa rede por tropas 
militares, em busca de documentos incriminadores, fora vítima de uma 
disbulia e refugiara-se em casa, incapacidade de sair. [...] o fato de 
nunca pertencera ao partido Comunista, nem desenvolvera militância 
ideológica, fora providencial para a minha permanência no cargo [...] 
A minha independência moral conferia-me autoridade moral para lidar 
com generais e coronéis ameaçadores (GOMES, 2001, pp. 53-54). 

 

Três anos após o novo editor chefe ter assumido o cargo, ocorreria uma outra 

posse que se conflitaria ainda mais com a história do periódico. Trata-se da posse de 

Antônio Carlos Magalhães, simpatizante e defensor do regime militar, como prefeito 

da cidade de Salvador. Teixeira Gomes registrou a relação estabelecida entre o 

evento e suas consequências imediatas: 

 
Sua posse ocorreu em 13 de dezembro de 1967 e tempos depois se 
revelaria desastrosa para o Jornal da Bahia, pois foi ainda como 
prefeito que ele iniciou, em 1969, as sistemáticas perseguições 
destinadas a submeter ou silenciar o matutino, dando sequência ao 
duro assédio militar contra o jornal e seus integrantes. Logo após 
instaurado o golpe, além das minhas frequentes idas ao quartel da VI 
Região para receber ameaças e das periódicas invasões da nossa 
sede para coleta de documentos nos arquivos (GOMES, 2001, p. 61). 

 

Como resposta ao conflito, o Jornal da Bahia contava com fortes escudeiros 

dentre os quais destaca-se o seu editor chefe, João Carlos T. Gomes e seus 

colaboradores, dando espaço à atuação político-ideológica de João Ubaldo. Na 

coluna, ele desenvolveu um estilo solto e espontâneo, produzindo crônicas alinhadas 

à mais fina ironia, usando a zombaria, o riso e o escárnio como armas ofensivas contra 

o poder instituído à revelia de parte da população do local. João Ubaldo marcava seu 

retorno àquele periódico, agora como colunista. No referido contexto, ele refletia e 

analisava as experiências vivenciadas pelos cidadãos baianos, numa escrita 
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reveladora, em tom de bate-papo, de diálogo franco, às vezes, até confessional entre 

amigos.  

O ofício diário de produção de crônicas parece ter contribuído para a criação 

do estilo literário do escritor. Afirmação que encontra reforço nas crônicas da polêmica 

e bem sucedida coluna do JBa, assinada por Ubaldo e nomeada Satyricon. A escolha 

e jogo de palavras, a forma de comicidade, ironia e sátira encontrada nessa coluna 

aparece em Vencecavalo e o outro povo e acreditamos que, pela primeira vez, na obra 

literária do autor. Podemos notar que o tipo de escrita exercitado na coluna não ocorre 

no seu primeiro romance, Setembro não tem sentido, como também no segundo, 

Sargento Getúlio.  

Ubaldo utilizava as iniciais do primeiro nome e o primeiro sobrenome, com o 

último sobrenome desdobrado, J.U. Ribeiro, para assinar a coluna Satyricon. No 

mesmo jornal, assinava outra coluna como JUB, um erro de revisão que acabou 

permanecendo. Conforme contou em entrevista ao jornalista Carlos Navarro Filho.  

 
No início dos anos 70 eu assinava inúmeras crônicas com 
pseudônimos até como Policarpo, Teófilo, coisas assim. Eu assinava 
a Satyricon, no Jornal da Bahia, com J.U. Ribeiro, no mesmo jornal, 
assinava outra coluna como JUB, que aliás foi um erro de revisão na 
primeira vez, deveria ser JUR e acabou ficando errado. É que eu 
escrevia tanto que tinha de diversificar o nome porque senão ia ficar 
João Ubaldo Ribeiro o jornal todo (NAVARRO FILHO, 2016, s/n). 

 
Aberto ao diálogo e ao encontro com o leitor, o escritor-cronista surpreendia 

ao utilizar a coluna diária para conversar sobre a sua produção literária, sem abdicar 

do senso de humor. Isso aconteceu por ocasião do lançamento de Setembro não tem 

sentido, quando brincou com a ideia, que algumas pessoas tinham, de que se tratava 

de um guia de astrologia: 

 
Eu tenho um livro escrito e algumas pessoas compram esse livro. 
Como o título é Setembro não tem sentido, suponho que os 
compradores são todos nascidos em Setembro, que julgam poder 
esclarecer, pela leitura do livro, tão insólita afirmação sobre seu mês 
de aniversário (RIBEIRO, 1969, p. 1). 

 
Depois ele continuou a crônica num tom trivial, com o propósito evidente de 

fazer rir, ao se colocar como olheiro numa livraria, registrando as reações das pessoas 

que entravam e, por uma razão ou outra, pegavam o seu livro, examinavam, 

"cheiravam", e não compravam. Na lição do cronista, pode-se rir de tudo, até de si 

mesmo: 
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Pessoalmente eu nunca vi ninguém comprar o meu livro, embora 
tenha feito diversas tentativas, encostado pelos cantos das livrarias, 
olhando os balcões de soslaio, com ares misteriosos. Deve ter gente 
que pensa que eu sou investigador, ou coisa parecida. Mas só vi 
alguém pegar meu livro uma vez e foi uma velhinha muito simpática, 
que segurou um exemplar, abriu no meio, leu durante cerca de um 
minuto, cheirou e largou o troço lá mesmo. Não deve ter gostado do 
cheiro. Outra vez presenciei uma devolução. Uma moça trocou o meu 
livro por dois romances policiais, daqueles portugueses. Bem, pelo 
menos valia dois romances policiais. Só que ela não precisava ter 
usado aqueles adjetivos em relação a meu livro, feriu meus 
sentimentos (RIBEIRO, 1969, p. 1). 

 

Do ponto de vista dos gêneros textuais, na produção de Satyricon, encontra-

se uma infinidade de tipos e gêneros literários, poemas, questionários, cartas, 

discursos históricos, contos seriados e até reprodução das falas de programas 

televisivos, dentre as muitas performances do autor.  O caráter de experimentação 

permitido pela crônica e, de certa forma, canalizado pelas circunstâncias políticas, 

parece ter oferecido a João Ubaldo condições laboratoriais para a criação de sua 

escrita diferenciada, carregada de um tipo de humor único e complexo, com função 

política e social. 

 

 

2.2 A crônica e o conto cômico/satírico 

 

 

Algumas considerações sobre a crônica como gênero são necessárias, visto 

que João Ubaldo Ribeiro utilizou e foi, visivelmente, influenciando por algumas  

características desta forma de escrita, como se notou  nas produções para a  

Satyricon, que atestam a formação de um constructo intelectual questionador, 

refletindo as tensões, que sedimentaram seu estilo. Na crônica, o autor, obediente às 

circunstâncias do cotidiano, inovou criando contrastes na escolha das palavras. 

Reparemos, no exemplo abaixo, como o cronista refere-se ao leitor na abertura do 

texto. Ele usa um registro formal, criando a expectativa da vinda de um assunto sério. 

Ao mesmo tempo parece remeter às propagandas e ao jornalismo do início do século 

XX. Esse procedimento captura o leitor para o assunto, realmente sério que vem a 

seguir, a obrigatoriedade dos cronistas produzirem com tempo marcado imposta pela 

necessidade de sustento financeiro.  
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Se o simpático cavalheiro, ou a bela senhorita, que agora me leem, 
ficam sem saber porque levei tanto tempo para chegar ao assunto 
informo que esta crônica ocupa duas laudas e meia de papel a 30 
linhas por lauda, de maneira que ninguém pode culpar-me por encher 
um bocadinho de linguiça de vez em quando visto que não é mole a 
gente cascar duas laudas e meia todo santo dia (RIBEIRO, 1969, p. 
1). 

 
Notemos que a denúncia é feita de maneira objetiva, clara. Em seguida, a 

escolha de palavras muda para um coloquial, “encher um bocadinho de linguiça”. A 

expectativa da seriedade é quebrada e o problema é colocado na esfera do cotidiano, 

das coisas repetidas todos os dias e que passam desapercebidas. Esse uso de 

palavras e expressões comuns e populares, também aproxima os cronistas dos 

leitores como trabalhadores, que labutam todo dia.   

O clima de aproximação e de bate-papo próprio da crônica incentiva o diálogo 

direto com o leitor e permite ao cronista desenhar um personagem narrativo simpático 

a ponto de desabafar sobre as agruras do ofício de redator diário, obrigado a 

responder às exigências da escrita marcada, mas livre para tratar de qualquer 

assunto, do documental ao circunstancial, sem abdicar da redação cuidadosa, com 

humor e muita ironia sempre que a ocasião surgisse. 

 O narrador, criado por Ubaldo, é bem falante e gosta de circular pelas ruas 

da cidade e comporta-se como um companheiro do leitor, atento às mazelas do poder 

público, pronto a reclamar das obras inacabadas da falta de esgoto sanitário nos 

bairros periféricos e da violência que atingia os mais pobres. Isso porque a marca 

autoral fazia-se presente na escolha das palavras, no tom de conversa e na forma 

irreverente com que se referia aos acontecimentos do dia a dia.  

O gosto pelo bate-papo informal e o tom de "conversa jogada fora" 

proporcionado pelo exercício jornalístico talvez tenha feito o autor perceber a força de 

uma escrita direta e espontânea. Para Jorge de Sá (1985), o tom familiar da crônica, 

levado para a obra literária, cria a sensação de proximidade e identificação com o que 

está sendo apresentado: “tal como acontece em nossas conversas diárias e em 

nossas reflexões, quando também conversamos com um interlocutor que nada mais 

é do que nosso outro lado, sempre numa determinada circunstância” (SÁ,1985, p.23). 

O sucesso da coluna Satyricon se deve também à sensação de 

entretenimento, pois o diálogo é sedutor, leve e bem humorado mesmo quando 

denunciava situações, que despertavam a indignação da maioria da população. Por 
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ocasião do lançamento de mais um foguete do programa Apollo4 pelos Estados 

Unidos, Ubaldo publicou na coluna Satyricon, o texto "Apollo vista daqui” em 11 de 

janeiro de 1969, onde denunciava o atraso nacional na fala do narrador jornalista 

encarregado de transmitir o acontecimento. 

 
Senhoras e senhores, a televisão baiana também está presente ao 
lançamento da nave Apolo 9, com destino à Lua, através do satélite 
Immersault. Aliás não é bem assim o nome do satélite. Como é mesmo 
o nome do satélite, Miranda? Intossalt? (RIBEIRO, 1969, p. 1) 

 

O título da crônica se faz zombeteiro, pois revela um evento científico do mais 

alto nível nos Estados Unidos, o lançamento de um foguete, sendo transmitido pela 

televisão baiana e a dificuldade do repórter em pronunciar o nome do “satélite” aos 

expectadores. Um exemplo da grande distância entre os estudos e o progresso 

científico americano e a realidade do profissional baiano que não foi capaz de redigir 

o nome correto do foguete. Ressalta o contraste entre o apreciado e o vivenciado por 

nós, povo brasileiro, em relação, não só à tecnologia, mas à busca do conhecimento. 

De uma maneira cômica, o autor anuncia a maravilha de um satélite que vai melhorar 

a condição da comunicação entre os países. Entretanto, deixa claro, usando palavras 

e expressões com função fática, que o povo brasileiro está de fora desse avanço. 

Observemos:  

Pois bem, através dessa maravilha da era espacial, que é o satélite 
Iniusalt, podemos finalmente proporcionar aos telespectadores, 
diretamente de Cabo Kennedy, a oportunidade de contemplar em 
primeira mão a visita do homem à lua. É verdadeiramente empolgante, 
senhores telespectadores! Vamos agora tentar o primeiro contato com 
a imagem de Cabo Kennedy. Alô, alô, Cabo Kennedy. Alô, alô! 
(RIBEIRO, 1969c, p. 1). 

 
João Ubaldo, como vimos, usou o gênero crônica e as liberdades 

proporcionadas por ele à sua maneira, criando um texto forte, característico e muito 

pessoal. Sabemos que o autor nunca deixou de produzir crônicas e que sua produção 

literária aconteceu concomitantemente. Pareceu-nos muito difícil separar o cronista 

do romancista e contista. Entretanto, para análise dos contos de Vencecavalo e o 

outro povo, é preciso um mergulho nas características do estilo de João Ubaldo e na 

elaboração dos contos escritos para a publicação em livro. 

 
4 Apollo 9 foi um voo espacial que se deu em março de 1969, responsável pela primeira 

operação do módulo de comando e serviço em conjunto com o módulo lunar do Programa Apollo, em 
preparação para primeira alunissagem tripulada que se deu em julho do mesmo ano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Voo_espacial_tripulado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voo_espacial_tripulado
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Comando_e_Servi%C3%A7o_Apollo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Apollo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alunissagem
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O gênero textual escolhido por Ubaldo para apresentar as cinco histórias de 

seu livro foi o conto. A primeira experiência de João Ubaldo na literatura foi através 

deste gênero em 1959, com a publicação do conto “Lugar e circunstância”, na 

antologia Panorama do Conto Bahiano, e dois anos depois surgiram mais três contos 

“Josefina”, “Decalião”, e “O campeão” publicados na coletânea Reunião. A partir 

destes fatos, é possível inferir a importância desse gênero de escrita na fase 

formadora do escritor que explorou toda a liberdade que o conto permitiu, assim como 

fez com a crônica. 

O conto é um gênero textual com uma narrativa curta, escrita em prosa, 

geralmente com um enredo único, simples e conta com poucos personagens. De 

acordo com Poe (apud GOTLIB,1995, p. 32) a extensão do conto é um fator 

determinante para o sucesso da narrativa. Ele não pode ser longo, caso contrário não 

conseguirá impactar o leitor, perderá a força e ficará diluído. O argentino Júlio Cortázar 

(2006) chama a atenção para a grande dificuldade de definição desse gênero de 

narrativa. Entretanto, as palavras do escritor nos oferecem um apoio para nossa 

reflexão sobre os contos. 

  
Mas se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido 
tempo, porque o conto, em última análise, se move nesse plano do 
homem onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma 
batalha fraternal, se me for permitido o termo, e o resultado dessa 
batalha é o próprio conto uma síntese viva ao mesmo tempo que uma 
vida sintetizada (CORTÁZAR,2006, p.150).   

 

A força encontrada nos contos analisados nos faz pensar nessa “síntese viva” 

a qual o escritor argentino se refere. Eles não repetem a realidade ou a história, mas 

criam uma outra forma de refletir sobre elas. Cortázar, ainda na tentativa de alcançar 

alguma definição do conto, busca uma comparação com a fotografia de grandes 

fotógrafos.   

O fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar 
uma imagem ou um acontecimento que sejam significativos, que não 
só valham por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no 
espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, de fermento 
que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai 
muito além do argumento visual ou literário contido na foto ou no conto 
(CORTÁZAR,2006, p.152). 

 

O conto e a fotografia se assemelham por trabalharem com recortes da 

realidade, mas com uma visão de realidade muito mais ampla conduzindo o leitor para 
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um território muito além do argumento visual ou literário. Os contos que aqui 

analisamos, certamente, como as imagens e as formas criadas pelo estilo único do 

autor, possibilitam uma “abertura”, estimulam o “fermento” criativo. “Um conto é 

significativo quando quebra seus próprios limites [...] que vai muito além da pequena 

e às vezes miserável história que conta” (CORTÁZAR, 2006, p. 153). A história em si 

de um homem comum que se torna ditador, como vemos em “Vencecavalo Santos 

Bezerra”, não é incomum. O que a tornou inovadora e única foi a forma como ela foi 

construída e contada que fez com que ela ganhasse dimensões e sentidos maiores, 

quebrando todos os limites, transgredindo e surpreendendo.  

Percebemos, então, que o gênero textual – o conto – foi uma escolha sábia 

do autor. Cada palavra, cada frase, vem escrita com precisão.  

 

Figura 3: Caricatura publicada na seção “Veja Essa” da revista VEJA (20/07/2011). O desenho 
acompanha a frase "Não sou muito otimista quanto à humanidade. Somos uma especiezinha 
muito criticável" dita pelo escritor.  

  

 

 

BASTOS, Mario Alberto. Disponível em: < http://marioalbertoblog.blogspot.com/2011/07/joao-ubaldo-
ribeiro.html  > Acesso em: 20 julho 2020. 
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3.  A SÁTIRA REVELADORA E AFIADA 

 

 

A perícia de João Ubaldo na construção do riso em todos os cinco contos da 

coletânea analisada, é percebida na forma como ele cria imagens, personagens e 

situações narrativas. Através da manipulação das palavras, que vai do registro formal 

até o mais comum coloquial, passando por neologismos, palavras indígenas e até 

palavrões e gírias, conduzem o leitor ao riso mas, ao mesmo tempo, nos aponta um 

humor mais subjetivo, refinado e revelador, aquele que busca superar as inquietações 

interiores do autor. 

Os traços que causam o riso advêm, não só da escolha hábil e estimulante de 

palavras como também de deslocamentos, ou seja, posições sociais, conceitos, 

objetos e ideias do senso comum que são movidos, são colocados em posições 

diferentes ganhando uma ressignificação (DAMATTA, 1997). Os exageros nas 

descrições, nas enumerações e formação dos personagens, acentuam ainda mais 

esses deslocamentos.  

Nas narrativas de Vencecavalo, muita coisa foi colocada fora do lugar, como 

a matéria fecal encontrada na janela do quarto do presidente estadunidense no conto 

“Abusado Santos Bezerra”. Faz rir e causa imediata reflexão. Por que alguém 

defecaria, mesmo em uma narrativa ficcional, na janela do presidente dos E.U.A? 

Esse “realismo grotesco” muito presente na obra de Rabelais, aponta para uma 

diferenciação das imagens da vida cotidiana, as imagens preestabelecidas e perfeitas. 

São imagens que carregam um duplo sentido que nesse caso, somos conduzidos a 

pensar sobre as relações dos Estados Unidos da América com o Brasil ou com o 

mundo.    

No conto “Tombatudo Santos Bezerra” os índios tentam se organizar usando 

uma estrutura governamental dos brancos, elegendo ministros e criando impostos, 

exemplo claro de um deslocamento de estrutura, conceito e ideia que são colocadas 

em posições diferentes. Pensamos aqui com as teorias da carnavalização estudadas 

na obra Carnavais malandros e heróis do sociólogo Roberto da Matta. Para ele, a 

carnavalização no Brasil ocorre não só no sentido das inversões sociais, o plebeu que 

assume o lugar de rei, como se manifesta através da mudança de posição, o rei 

colocado num contexto fora do habitual: 
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Trocas de objetos, como deslocamento de papéis sociais de seus 
respectivos domínios de origem, são responsáveis pelas pistas ( que 
acabam por conduzir-nos aos criminosos) e pelos “escândalos”, 
“cenas”, “dramas” e “sujeira”, já que promovem uma aguda 
consciência de passagens e interferências de domínios uns sobre 
outros (DAMATTA, 1997, p. 97) 

         

O riso surge de situações satíricas ou a partir de fortes contrastes. As 

situações que produzem o hilário são construídas com o choque de imagens e ideias 

muito críticas e, muitas vezes, violentas. Como exemplo vemos o caso do ditador 

Vencecavalo Santos Bezerra, no conto de mesmo nome, que resolve as discordâncias 

mandando aplicar marteladas na cabeça dos discordantes. 

Conforme podemos verificar na passagem abaixo retirada do conto 

"Rombaquirica Santos Bezerra”, o terceiro da série, que conta a história de um 

cangaceiro, que tenta resolver as adversidades usando de muita violência, em busca 

de seus direitos trabalhistas. 

 
No terceiro ano, entrou na obra de um açude do governo e, lá 
chegando, procedeu a execução de diversos atos nefandos, a saber: 
xingou os engenheiros do governo e cortou os ovos de dois, havendo 
besuntado de piche os restantes e mandado andar até Maceió; xingou 
os trabalhadores do açude e cimentou três capatazes num pontão 
(RIBEIRO, 1974a, p.75). 

 

Num primeiro momento essas atitudes inusitadas podem gerar o riso. Mas, se 

atentarmos para a violência contida em todo trecho selecionado, essa possibilidade 

parecerá paradoxal. Como podemos rir de ações tão violentas? Talvez, possamos 

entender a possibilidade de riso na cena citada acima, observando o personagem 

Rombaquirica sob a luz das teorias de Henri Bergson (1859-1941) encontradas no 

ensaio O riso: ensaio sobre a significação da comicidade. 

Para o filosofo, qualquer um que se destaque do comportamento considerado 

“normal” por uma determinada sociedade é passível de ser ridicularizado. O 

personagem em questão se isola num comportamento rígido e automático resolvendo 

tudo através da truculência, do assassinato de uma forma extrema. Este extremismo 

de violência e rigidez facilitam o surgimento do ridículo e, por conseguinte, cria a 

possibilidade do riso. Além disso, não podemos deixar de ler nesta cena analisada a 

denúncia da irracionalidade e inutilidade da violência, pois o personagem não 

consegue soluções através da sua violência. 



29 
 

Bergson (2007) defende ainda que o riso tem um lado cruel, ou seja, rimos de 

defeitos, erros e situações cruéis, quando estas nos são apresentadas de maneira 

que isente nossos sentimentos e aguce nossa inteligência. Afirma que para 

percebermos o cômico é necessário um distanciamento e não compaixão. Portanto, 

se algo não nos emociona é passível de riso. Bergson conclui seu pensamento 

afirmando que “o cômico exige, para produzir seu efeito, algo como uma anestesia 

momentânea do coração” (BERGSON, 2007, p. 34).        

 

 

3.1 O confronto pelo riso  

 

 

Nesse ponto, consideramos interessante voltar a uma declaração de João 

Ubaldo sobre suas intenções ao produzir os contos de Vencecavalo: “Não sei bem o 

que eu queria fazer, queria gozar todo mundo, inclusive eu mesmo, mas 

principalmente o governo e a burrice” (OLIVEIRA, 2006, p. 20). Parece-nos que o 

gênero sátira foi uma escolha muito oportuna e inteligente do autor para os contos 

lançados em 1974. Num momento de censura e violências, Ubaldo apresenta um texto 

no qual o riso vem, como um bobo da corte, gritando críticas e reflexões, na cara dos 

leitores, com uma voz jocosa e fazendo caretas perturbadoras e hilárias.  

A sátira tem a finalidade de criticar fazendo troça de determinadas situações 

ou pessoas. Apelando à ironia, à paródia e ao sarcasmo, consegue expressar o seu 

repúdio àquilo que critica. Procedimentos que acabam produzindo um humor cortante 

e confrontador. Segundo Sylvia Helena Telarolli (1992), a sátira é multiforme e pode 

se fazer presente pelos mais diversos veículos dificultando uma definição conclusiva 

para fenômeno tão complexo.  

O fato de a comicidade ser uma característica recorrente da sátira, faz com 

que haja uma certa confusão entre textos literários ou teatrais permeados pelo riso, 

reduzindo a sátira a um jogo cômico (TELAROLLI, 1992, p. 16). "A sátira quase 

sempre brota do confronto entre o real adverso e o ideal desejado e perdido” 

(TELAROLLI, 1992 p. 44). Essa colocação nos leva ao ponto no qual podemos 

observar a agudeza e a força do riso arquitetado nos contos analisados.   

Partindo de Telarolli e, considerando que os contos foram escritos durante a 

ditadura militar, Ubaldo age como o escritor que, através do humor satírico, se situa 
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num lugar onde pode criticar e rir dos vícios e loucuras de seus personagens, 

compartilhando esse riso com o leitor que, de acordo com seus ideais, também se 

opõem ao governo autoritário. Temos assim, uma comicidade engajada numa análise 

política e social de um povo.    

A sátira é normalmente motivada pela insatisfação e indignação; utiliza-se das 

noções de ideal e integra-se a um conjunto de valores que permitem delimitar o que 

seja moralmente condenável e irracional (SOETHE, 1998, p. 23). A insatisfação é um 

sentimento forte e presente, quando se vive dentro de um estado ditatorial, violento 

repleto de injustiças. Observamos que num país onde o carnaval é a principal festa, a 

sátira encontra fácil aceitação. Todos os anos, vemos várias figuras públicas, políticas 

ou não, caricaturizadas, representadas, metaforicamente ou não, desfilando nas 

avenidas. São histórias contadas por escolas de samba, bonecos gigantes, blocos de 

rua, todos trazendo sua dose de sátira e contestação. O que nos fez pensar que o 

brasileiro tenha intimidade com esse gênero 

Lembramos que no mesmo ano em que Ubaldo lançava o conto em questão, 

houve na TV Globo um programa humorístico muito bem-sucedido chamado 

Satiricom, escrito por Max Nunes e Haroldo Barbosa. A versão de 74, era composta 

de quadros curtos e satirizava as telenovelas, os clássicos do cinema e telejornais. 

No ano seguinte, rebatizado como Satiricom 75, embora os produtores negassem 

qualquer relação com o texto homônimo de Petrônio5, o objetivo do programa era 

satirizar os comportamentos humanos. Assim como esse programa, houve, antes e 

depois dele, durante a década de setenta, Balança, mas não cai, Faça humor não faça 

guerra, Viva o gordo, Planeta dos homens, entre outros, com amplo leque de temas 

ligados aos fatos jornalísticos e políticos da época.  

Vale a pena mencionar as charges de Reginaldo José Azevedo Fortuna 

(1931-1994), mais conhecido como Fortuna, que caiu no gosto do público brasileiro. 

Essa manifestação artística também lança mão do humor como condutor de uma 

visão crítica da sociedade. Com economia de traços, os desenhos do cartunista 

Fortuna sintetizavam com fina ironia o cenário político e comportamental brasileiro 

entre os anos de 1960 e 1990. 

 
 

 
5 Gaio Petrônio Árbitro (27(?) d.C - 66 d.C.) cortesão romano à época do Imperador Nero, 

considerado autor da obra literária Satiricon cujo objetivo principal era criticar os costumes e a política 

romana.  

about:blank
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Figura 4: Charge do cartunista Fortuna  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fortuna, Jose Azevedo. Disponível em: <encurtador.com.br/dBCO7>  

Acesso em: 02 abril 2020 
 

 

Na atualidade, as charges foram intensificadas com o advento das redes 

sociais, confirmando esta relação do nosso povo com a sátira. Após qualquer 

acontecimento, por mais trágico e revoltante que seja, as redes sociais são inundadas, 

quase que de imediato, com caricaturas, charges, textos e figuras satíricas que com 

muito humor denunciam a dura realidade. 

 

 

3.2 A sátira política 

 

 

Observamos, em nossas pesquisas, que a sátira é fundamental para o 

exercício de qualquer política que se afirme democrática, como explica Minois: “A vida 

política [...] necessita do escárnio, uma vez que o debate livre não pode prescindir da 

ironia. Riso e democracia são indissociáveis (GEORGES MINOIS, 2003, pp. 461-462).  

O linguista Victor Raskin (apud Tafarello, 2001, pp.123 a 134) chama de piada 

política a construção satírica que utiliza situações da política de estado, para construir 

situações difamatórias, que usam a ironia como forma de ataque, envolvendo uma 

figura, um grupo ou instituição política. O que faz a piada política e o texto satírico se 
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confundirem. O satírico “é considerado aspecto superior da comicidade [...]. O riso 

provocado por este gênero de comicidade é um riso ideologicamente significativo, 

valioso e necessário” (PROPP, 1992, p. 185). A sátira pode vir sob a forma de uma 

frase, um slogan ou um bordão, com rima e ritmo, que facilitam a memorização e a 

repetição.  

O campo de referência das piadas é imenso porque envolve o dinamismo da 

vida cultural e cotidiana de um país. Nos textos de João Ubaldo, o autoritarismo, a 

intolerância, a irresponsabilidade, a megalomania, o uso da violência e a paranoia 

contra possíveis inimigos e certos procedimentos da cultura brasileira são temas 

importantes e alvos da sátira e da piada política. Os personagens principais são 

pessoas comuns que, por motivos inusitados, são elevadas à condição de comando, 

sem estarem preparadas para desempenharem tal função. Essa mobilidade social 

anormal, bem como os deslocamentos de ideias e a escolha de palavras ambíguas 

identifica o uso da carnavalização, tão bem defendidas pelo russo Bakhtin. Já no 

sociólogo brasileiro Roberto DaMatta, encontramos uma ideia de carnavalização mais 

próxima ainda daquela utilizada por João Ubaldo, sobretudo porque este trabalha o 

carnaval no Rio de Janeiro como objeto de reflexão da sociedade brasileira.  

Para o estudioso russo, o carnaval constituía um conjunto de festividades e 

ritos de manifestações da cultura popular medieval e renascentista, num princípio 

organizado e coerente de compreensão de mundo. Um espetáculo ritualístico que 

funde ações e gestos elaborando uma linguagem concreto-sensorial simbólica. É essa 

linguagem bem elaborada, diversificada, una (embora complexa) que exprime a 

“forma sincrética de espetáculo” – o carnaval – transporta-se à literatura e é a essa 

“transposição do carnaval para a linguagem da literatura que chamamos de 

carnavalização da literatura” (BAKHTIN, 1981, p.105). A literatura carnavalizada 

elabora uma pluralidade de estilos e vozes, condensa o sacro e o vulgar, mescla 

dialetos, jargões e estilos. Para ser carnavalizada a obra precisa ser marcada pelo 

riso e alegria.  

Na concepção bakhtiniana, a carnavalização é o locus privilegiado da 

invenção, onde os marginalizados apropriam-se do centro simbólico, numa espécie 

de explosão de alteridade, onde se privilegia o marginal, o periférico, o excludente. 

Esse foco sobre o excluído, o pequeno, o comum, ocorre em todos os contos. Todos 

os personagens protagonistas representam o comum, o ordinário e até o 

marginalizado, como o caso de Tombatudo Santos Bezerra, o enrabadiço e 
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Rombaquirica Santos Bezerra, o cangaceiro. Essa atitude, claramente política, coloca 

a periferia no centro da discussão.  

Indo além, percebemos que podemos observar os contos tendo em vista a 

seguinte teoria de Roberto DaMatta: “[...] tomar o carnaval como um reflexo complexo, 

um comentário complicado sobre o mundo social brasileiro, e não um reflexo direto de 

sua estrutura social" (DAMATTA,1997, p.88). Corroborando com o que já 

apresentamos anteriormente, o processo de carnavalização utilizado por João Ubaldo 

nos contos parece querer chamar o leitor para um diálogo acirrado sobre a sociedade 

brasileira. Acarreta uma sátira inquietante, que requer uma resposta.  

É hilária a sátira aos ditadores cruéis apresentada no conto “Vencecavalo 

Santos Bezerra”. Porém, ela nos lembra da reponsabilidade que todos temos de 

escolher um representante máximo para o país, de participarmos das questões 

públicas. A sátira, assim como a caricatura, amplia as singularidades, os defeitos 

existentes na figura ou na situação. De certa forma, obriga-nos a observá-los e, 

inevitavelmente, considerá-los. Não de todas as formas, pois há sempre a 

possibilidade do riso desleixado, como acontece com todo texto satírico. 

Os personagens protagonistas de Vencecavalo são concebidos como 

representantes de tipos sociais desprovidos de caráter. São figuras grotescas, 

chocantes e risíveis. Suas ações depositam o olhar sobre o ridículo de posições e 

atitudes políticas além de promoverem o desnudamento da crueldade das classes 

privilegiadas.  

De início, no primeiro conto, vemos Vencecavalo Santos Bezerra, um 

funcionário público medíocre, superficial e parasitário que, de forma ilícita e nada 

democrática, torna-se ditador. No segundo conto, com Tombatudo Santos Bezerra, 

temos uma narrativa que remonta ao tempo das caravelas do século XVI, revivendo o 

discurso dos autores indianistas do Romantismo, para mostrar a indecisão e a falta 

de lógica dos poderosos e das estruturas governamentais, além de relembrar o 

descaso com que os colonizadores trataram as culturas indígenas brasileiras. A 

seguir, no terceiro conto da coletânea, conhecemos Sangrador Santos Bezerra, um 

homem cruel que usa a religião para justificar sua maldade e preguiça. Na penúltima 

história, temos um jagunço assassino e perverso, Rombaquirica Santos Bezerra, que 

luta, cruelmente, por seus direitos trabalhistas, mas ignora as leis que regem as 

instituições públicas. E, por último, Abusado Santos Bezerra, um detetive funcionário 
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público oportunista e sem caráter, apresentado como o melhor investigador do mundo. 

É difícil não ver nele o reflexo deplorável das atitudes do poder institucional no Brasil. 

Se tomarmos o conto “Tombatudo Santos Bezerra”, veremos que a história 

oficial dos navegantes, bem como as relações entre as comunidades indígenas da 

época da colonização são contadas pelo ponto de vista de um narrador, que conta a 

“sua” história denunciando e ridicularizando a história oficial. Quando partimos para o 

conto de mesmo nome, a história do personagem Vencecavalo Santos Bezerra, 

encontramos um cidadão politicamente inexpressivo, que demonstra traços de 

psicopatia, como o gosto por apreciar a matança de animais nos matadouros e ter 

orgasmos assistindo às paradas militares. Este, de uma forma estranha, 

antidemocrática vem a se tornar um cruel ditador que manda dar marteladas na 

cabeça de quem discorda dele. Rimos do grotesco, do impensável e imprevisível. 

Entretanto, se considerarmos que tal conto foi produzido dentro de uma ditadura 

militar, fica marcante a manobra da sátira que torna clara a crítica à manipulação do 

poder, à violência, à tortura aplicada pelo governo militarista naquela época.  

Nesta observação inicial dos personagens nos damos conta da incrível 

atualidade dos textos ubaldianos e o comportamento repetitivo da história política 

brasileira. Os contos, escritos durante o período da dominância militar no Brasil são 

marcados por uma vontade de ruptura com o status quo reinante. O título da 

coletânea, ora estudada, Vencecavalo e o outro povo, remete o leitor a muitas frentes 

de debate. Este nome estranho, Vencecavalo, o que sugere? Refere-se à truculência 

dos poderes no Brasil ou à força do povo que pode levá-lo a ser “o outro” também 

sugerido pelo título? Esse enigma torna, certamente, o título interessante. 

É coerente afirmar que os contos dificilmente poderiam ser lidos apenas por 

distração, por entretenimento. O autor criou um texto que não pode ser dissociado de 

seu contexto, mas que se tornou atemporal à medida que contextos semelhantes 

ressurgem. Há nele luta e provocação, um murro no estômago do leitor, causando a 

dor da conscientização da necessidade de busca de algo melhor. Dessa forma, ao 

analisarmos a rudeza de algumas passagens, pudemos compreender que o grau de 

violência encontrado nos contos é diretamente proporcional ao vivenciado pela 

sociedade brasileira na época da construção e publicação dos textos ora analisados. 

Tal afirmação encontra eco nos estudos de Peter Burke (1989), segundo os quais os 

carnavais de outrora, do início da era moderna, aconteciam com mais força e violência 

nas sociedades onde havia governos mais repressivos.  
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Nas várias leituras dos contos, percebe-se  a tendência de João Ubaldo pelo 

uso do jogo de citações, pelo amálgama ou pela reescritura de textos literários 

legitimados pela tradição, permitindo o autor compartilhar com o leitor o prazer da 

leitura, o jogo lúdico da recriação, além de envolver o leitor numa teia encantadora de 

palavras. Tomemos como exemplo a seguinte passagem do conto “Tombatudo 

Santos Bezerra”: 

Tonta-Nguê, com a selvagem agilidade de seus músculos bronzeados, 
pulou adiante, caindo de pé sobre um rochedo que o silhuetava 
agudamente contra o esplendor do sol tropical, dourando em infinitos 
matizes as águas mágicas onde Posêidon folgava inocente entre as 
nereidas. Seu aristocrático perfil se delineava por baixo da cabeleira 
negra e luzidia, agitada pela brisa, a qual, além de acentuar-lhe os 
belicosos e altivos traços, ainda soprava a maioria dos piolhos para 
uma distância segura (RIBEIRO, 1974a, p.33). 

 

Nessa passagem, percebe-se claramente a grandiloquência, a quantidade de 

adjetivos, a referência à mitologia nos remete à seriedade do discurso indianista 

presente em nossas memórias. De repente, no final do parágrafo, lê-se uma 

colocação jocosa, que quebra a expectativa do leitor e provoca o riso. Esta quebra, 

muitas vezes usada nos contos, fornece também um contraste entre diferentes usos 

da linguagem que expõe, olhando mais detidamente, a pertinência, a validade de 

determinados discursos frente aos contextos sociais e históricos. Quando o leitor 

identifica o discurso canônico, cria uma cumplicidade com o narrador, com o texto, o 

que reforça o riso na quebra do discurso. 

Como costumava fazer, quando autor da coluna Satyricon, Ubaldo busca 

diferentes linguagens nesse mecanismo de reconstrução, de paródia. Como no caso 

do último conto, “Abusado Santos Bezerra”, no qual toma emprestado o discurso do 

cinema e da literatura detetivesca. Observemos: 

  
Isso aqui está uma tremenda confusão — disse Camone. — Espero 
que você consiga alguma coisa. Os olhos de Ailoviú se tornaram 
subitamente ameaçadores. Sem dizer uma palavra, tomou das mãos 
de Camone a lista de suspeitos, deu-lhe um olhar de relance e saiu. 
Ailoviú estava em ação (RIBEIRO, 1974a, p. 118). 

 

“Olhos ameaçadores”, “Ailoviú estava em ação”, palavras que desenham 

cenas típicas, facilmente reconhecidas por aqueles que frequentam romances 

policiais ou assistem aos filmes deste gênero. De início, o riso é provocado pelos 

sobrenomes dos personagens que são expressões em inglês grafadas de maneira 
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aportuguesada ou canhestra, note: detetive Jeff Camone (Come on) e detetive Mike 

Ailoviú (I love you).  

Esse movimento de ridicularização através das palavras torna a narrativa 

satírica, pois há uma forte crítica à influência da cultura estadunidense. Podemos 

inferir uma referência ao imperialismo promovido pelos Estados Unidos na América 

Latina baseado no fato de que, na década em que o livro foi publicado, nos anos 

setenta, alguns da resistência à ditadura lutavam contra a colaboração dos EUA com 

os militares brasileiros. Era a época do “Yanque go home!”  

Parece-nos verdadeiro afirmar que esse conjunto de contos alcança o objetivo 

declarado pelo autor de mexer com tudo e todos, principalmente, com a mentalidade 

conservadora e retrógrada, ao fechar os olhos à invasão estrangeira indiscriminada. 

Circulando pelo terreno do riso, da sátira, da crítica e da contestação, João Ubaldo 

produz um mosaico de ideias, que ataca a estabilidade de um grupo social que temia 

a mudança com medo de perder os seus privilégios.  

Ninguém melhor para ilustrar o que dissemos acima que Henrique de Sousa 

Filho, mais conhecido como Henfil. Ficou célebre por desenhos com forte teor político-

social. Criador de personagens típicos brasileiros, foi responsável pela renovação do 

desenho humorístico nacional, assumindo o projeto de “descolonização”, num 

momento em que as histórias em quadrinhos (HQs) nacionais tinham seu 

desenvolvimento sufocado pela distribuição dos quadrinhos norte-americanos pelo 

mundo inteiro. Henfil e seu trabalho figuram entre os nossos mais fortes símbolos de 

resistência à ditadura.  

Figura 5:  Charge do Henfil 

 
 
 
 

Disponível em: <http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/henfil/> 
Acesso em: 20 jul 2020. 

http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/henfil/
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4.   UM OLHAR PARA CADA SANTOS BEZERRA 

4.1 O narrador intrometido 

 

 

Consideramos interessante iniciar a análise dos contos por uma observação 

sobre o narrador encontrado em cada um deles.  A posição desta consideração deve-

se ao fato de termos constatado que, independente das diferenças existentes entre 

cada conto, encontramos o mesmo tipo de narrador onisciente e intruso em todas as 

histórias. 

O narrador onisciente é assim denominado porque conhece todos os aspectos 

do enredo e de seus personagens, podendo descrever seus sentimentos e 

pensamentos, assim como descrever acontecimentos ocorridos em dois locais ao 

mesmo tempo. Conta a história em 3ª pessoa, mas às vezes permite algumas 

intromissões narrando em 1ª pessoa, revelando sua voz interior, seu fluxo de 

consciência, com o uso do discurso indireto livre, tornando o pensamento mais claro 

e explícito para o leitor, ao dialogar com o leitor, propor reflexões e sugerir ideias. 

O tipo onisciente intruso é aquele livre para contar o que está acontecendo da 

maneira que deseja, agindo como dono de uma verdade contestadora, modificando e 

assumindo várias vias de transmissão de dados. É nessa intromissão que 

percebemos a postura crítica do autor, na forma com que ele ficcionaliza os seus anti-

heróis, induzindo o leitor à certas inferências e reflexões. Como já visto neste estudo, 

estas histórias têm uma intenção contestatória e a escolha desse tipo de narrador 

casa perfeitamente com o objetivo do autor de desestabilizar a história oficial tendo 

por base as ações de seus personagens.  

Embora possamos identificar o tipo de narrador utilizado notamos também, 

como não poderia deixar de ser, uma construção da onisciência intrusa que 

caracteriza o estilo do autor, pois deixa entrever uma postura crítica norteadora, com 

seus julgamentos e opiniões.  Segundo Batella (2016, p. 26), Ubaldo criou um narrador 

onisciente errante que incorpora o personagem, conhece todos os detalhes da 

história, mas que, em certos momentos, parece desconhecer e estranhar os 

acontecimentos que conta. Certamente, trata-se de um procedimento bem calculado 

que atrai o leitor, que desconhece as reais intenções do autor.   
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Como no fragmento abaixo retirado do conto “Sangrador Santos Bezerra”, que 

discute os diversos caminhos que levam um homem à santidade. Para isso, o narrador 

enumera vários métodos de santificação, todos absurdos. Apresenta também a Escala 

Tranx de Santidade, uma escala decrescente que classifica o grau de santidade do 

candidato a santo a partir do tipo de sacrifício oferecido.  

Para exemplifica-la cita o caso de São Simeão Estilita6, grau 3 na referida 

escala que, de acordo com o entendido narrador, ficou conhecido por passar o tempo 

em cima de uma estaca, no topo da qual existia uma plataforma, embora ele não saiba 

explicar porque o santo escolheu esse tipo de moradia, sem instalação sanitária e sem 

a devida fiscalização do poder público.  

  
Entretanto, se você passar a residir em cima de uma estaca e de lá 
aspergir os passantes, você terá problemas de ordem diversa e, muito 
provavelmente, não ficará santo. Por outro lado, se você também não 
tomar banho, o máximo que poderá acontecer é você feder bastante 
e receber distantes cumprimentos de paz e amor, da parte dos 
circundantes mais identificados com a sua posição ideológica 
(RIBEIRO, 1974a, p.84). 

 

Nota-se que depois da palavra “se” vem a opinião do narrador. Esta faz troça 

com a história bíblica, criando uma situação ridícula e cômica. O narrador coloca sua 

interferência transportando para a realidade presente a decisão do santo. Esse 

exemplo, retirado do conto que será analisado adiante, termina por fazer uma 

referência, também jocosa, ao movimento hippie da década de 70 ao afirmar que o 

santo receberá “distantes cumprimentos de paz e amor”. Esse narrador parece ter um 

toque de bufão, a quem era permitido fazer críticas ao rei com o intuito de diverti-lo. É 

no contar desse narrador-bufo que aparecem as críticas mais cortantes. 

Em seguida, com a mesma irreverência, cita o caso de Santo Antão7, grau 4 

na escala Tranx, "que domiciliou num buraco, onde meditava e combatia o demônio" 

 
6 São Simeão Estilita, o Antigo (Sísia, 389 - Telanisso, 459) é tido como santo pela Igreja 

Católica e Ortodoxa. Após três anos em sua tenda, procurou uma elevação rochosa no deserto e 
obrigou-se a ficar prisioneiro dentro de um espaço estreito. Logo multidões de peregrinos foram ao 
deserto procurar seus conselhos ou orações, deixando-o sem tempo para sua vida religiosa. Para 
escapar dos visitantes, decidiu erigir um pequeno pilar com uma plataforma em cima, determinado a 
ficar sobre ele até morrer. Seu primeiro pilar tinha dois metros, mas foi substituído por outros, o último 
deles com quinze metros. Ficou no topo até sua morte. Disponível em <https://www.britannica.com/> 
Acesso em: 20 jul 2020. 

7 Santo Antão nasceu no Egito (251-356) e sua vida foi relatada por Santo Atanásio de 

Alexandria. Cristão fervoroso, com cerca de vinte anos tomou o evangelho à letra e distribuiu todos os 

seus bens aos pobres, partindo para viver no deserto. Santo Atanásio relatou que Antão enfrentou 
uma série de tentações sobrenaturais durante sua peregrinação ao deserto, porém, o santo resistiu e 
não se deixou seduzir pelas visões que se multiplicavam à sua volta. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sisan&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/389
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Telanisso&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/459
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa
https://www.britannica.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Atan%C3%A1sio_de_Alexandria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Atan%C3%A1sio_de_Alexandria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deserto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peregrina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deserto
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(RIBEIRO, 1974a, p. 84). Por contraste, na versão do narrador ubaldiano o "Antão" é 

tentado não só por um demônio ladino, que lhe roubava a comida, como também pelo 

sexo, o que no conto levou a Igreja à criação de um "Departamento de Mortificação 

da Carne".  

Quando isso acontecia, o narrador conta que o pobre homem saia correndo 

do buraco e se jogava numa touceira de espinhos colocada ali pelo tal departamento 

de castigos, "iniciando uma entusiástica espojada na mencionada touça, o que lhe 

valia a imediata liberação daqueles impulsos imencionáveis" (RIBEIRO, 1974a, p. 

84)).  Para os dias de hoje, o irônico narrador não recomenda o exemplo de Santo 

Antão, pois o diabo, ocupado com afazeres mais urgentes, talvez não aparecesse 

para roubar comida, da mesma forma, o narrador adverte que se jogar numa moita de 

espinhos pode causar tétano, levando o sujeito à morte.  

Essa forma de narrar assemelha-se ao contar da tradição oral, pois o narrador 

usa de muitos recursos próximos da conversa presencial, do diálogo. O que vem a 

reforçar a semelhança com o contar dos bobos da corte, aqueles que tinham licença 

do rei para fazer troça com qualquer assunto, provocando o riso, mas também 

constrangimentos e reflexões. No excerto abaixo, retirado do conto “Vencecavalo 

Santos Bezerra” vemos uma espécie de digressão semelhante ao que ocorre no 

diálogo. 

[...] dados precisos nos Anais das Paradas em Florianópolis, dos quais 
há somente um exemplar de edição fidedigna, na biblioteca pública de 
Petrópolis, por doação de um erudito fiscal do consumo que emigrou 
de Santanópolis para Carmópolis e depois para Florianópolis e assim 
por diante, sem que jamais tivesse podido observar diferença alguma. 
De qualquer maneira, isso não vem ao caso [...] (RIBEIRO, 1974a, p. 
12). 
 

 Entretanto, essa aparente digressão distraída traz três nomes de cidades, 

duas homenageiam santas e uma ao Marechal Floriano Peixoto.8 Simpatizantes do 

Marechal, em sua homenagem, deram à capital do estado de Santa Catarina, na 

época conhecida como Desterro, a denominação de Florianópolis, ou seja, "cidade de 

Floriano". Portando, ao contrário do que o narrador errante sugere, numa atitude 

 
8 Militar que, sem convocar eleições, contrariando a constituição promulgada em 1891, tomou 

a presidência da recém formada república, após a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, gerando 
revoltas pelo país. Sob o comando desse presidente imposto, revoltosos foram fuzilados na Fortaleza 
de Santa Cruz de Anhatomirim, episódio esse que ficou conhecido como a Chacina de Anhatomirim. 
Por seu autoritarismo e pelas atrocidades que cometeu ficou conhecido como o “Marechal de Ferro”. 
Disponível em: <www.eBiografias> Acessado em: 20 jul 2020. 

http://www.ebiografias/
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irônica, “isso não vem ao caso”, a referência revela-se pertinente como rememoração 

de um momento de tirania em nossa história.  

É interessante notar que esse narrar ubaldiano, usando um movimento que 

isola a sentimentalidade e busca o cômico, situações cruéis são colocadas como se 

fossem banais. No excerto abaixo, ainda do mesmo conto anteriormente mencionado, 

rimos da revelação de que um personagem que encontra valores educativos ao 

presenciar a matança dos animais. 

 
Euclides planeja, para quando tiver netos, levá-los a ver porcos, 
galinhas e outros animais enquanto são mortos. Raciocina ele que, por 
sermos naturalmente matadores e comedores de animais, convém 
que se acostumem as crianças a observar como os mencionados 
animais são preparados para consumo. Por exemplo, quanto ao porco, 
utiliza-se uma faca pontiaguda, enfia-se essa faca no cangote do 
porco, o porco faz um esporro incrível etc. Euclides emprega diversas 
expressões para designar este e outros atos matantes [...] (RIBEIRO, 
1974a, pp. 12 e 13). 

 
O texto continua exaltando os “valores educativos” defendidos pelo 

personagem em relação à matança dos animais. Afirma que as crianças assim 

educadas adquirem responsabilidade pela vida. Nota-se o uso de uma ironia cruel e 

violenta quando o narrador deixa claro que, para o personagem, não importa a 

motivação, o que importa é o prazer que ele tem com a morte.  

O texto segue até o momento em que relata "Às vezes, Euclides se masturba 

enquanto pensa em tais assuntos, mas isso é muito natural e não merece referência. 

Mais referência merecem o presunto e outros úteis subprodutos da porcalidade" 

(RIBEIRO,1974a, p.13). Nesse momento, esse procedimento acentua a atenção 

sobre a atitude anormal e grotesca do personagem. O prazer é de puro sadismo: é o 

espetáculo das vítimas agonizantes que o incita sexualmente e dá prazer.  Por trás da 

máscara, existe o realismo grotesco de um perfil perverso que o narrador revela, 

denuncia e provoca uma reflexão sobre as atitudes humanas.  

É esse narrador onisciente, indiscreto, mas que interpreta de maneira nova, 

dando luz aos fatos, que nos conduz pelas histórias dos Santos Bezerras. Um narrador 

que se opõe  à opressão aos mais fracos e combate a impunidade, que absolve figuras 

condenáveis como a de Euclides Santafé que, após tantos "atos matantes", tornou-se 

bancário aposentado, residindo numa pacata Florianópolis "onde mantém uma 

agremiação intitulada Grêmio Metafísico-Espiritualista Catarinense" (RIBEIRO, 
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1974a, p.11). Passemos agora, já tendo observado o tipo de narrador que 

encontraremos, à análise de cada conto da coletânea.  

 

 

4.2   De Vencecavalo Santos Bezerra a Euclides Santafé 

 

 

Nesse primeiro conto, o narrador finge desconhecer o paradeiro de 

Vencecavalo Santos Bezerra que, de general sanguinário, tornou-se Euclides Santafé, 

a identidade falsa usada para passar desapercebido, encobrindo, portanto, o seu 

passado de ditador. O nome adotado, é uma combinação inapropriada do primeiro 

nome do renomado escritor e jornalista Euclides da Cunha9, autor de Os Sertões, que 

cobriu a Guerra de Canudos, entre o exército brasileiro e membros da comunidade 

religiosa liderada por Antonio Conselheiro no interior da Bahia, entre 1896 e 1897.  O 

sobrenome "Santafé" é uma utilização insólita para a figura que, em todo sete de 

setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil, "coloca uma bandeira 

de aço esmaltado em cada aba do paletó e, vestido de azul-marinho, dirige-se às ruas 

centrais da cidade, para assistir à parada" (RIBEIRO, 1974a, p. 11).  

Apesar da mudança de vida não passam desapercebidas ao leitor, as 

informações sobre a personagem à frente da Instituição Metafísica e Espiritualista, 

com atividades que se estendiam pelo mundo, tendo à frente autores de teses 

acadêmicas. Também torna-se extremamente curiosa a relação de objetos 

encontrados na bagagem do ex-ditador, copiada abaixo como ilustração dessa faceta 

narrativa. 

Levou consigo uma sela de trabalho e uma sela esportiva; uma espada 
de aço temperado; um embornal cheio de paçoca; um legítimo 
canivete Corneta; um boné, presente de seu avô Domiciano; uma 
pasta modelo James Bond; um roteiro das viagens diárias dos navios 
da Navegação Baiana; uma coleção completa das obras de Henry 
Ford; um caráter férreo e inquebrantável; um senso perfeito da ordem 
e da decência; vinte e seis bolas de gude, sendo cinco raiadas e quatro 
valiosíssimas; os retratos da família; um cantil de chá de cidreira; duas 
pedras de sílex que, entrechocadas com movimentos secos e bruscos, 
produziam esplêndidas faíscas; um par de cuecas brancas e sóbrias, 
habilmente engomadas; dois exemplares do Jornal dos Sports, um 
narrando toda a vida do guarda-valas Veludo e outro com as 

 
9 Enviado como correspondente ao nordeste da Bahia pelo jornal O Estado de São Paulo, 

Euclides da Cunha passou quase dois meses observando de perto o conflito de Canudos. A cobertura 
rendeu, em 1902, o livro Os Sertões. 
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estatísticas completas dos jogos do Brasil contra a Suécia; uma 
coleção de estampas Eucalol; um toca-fitas estereofônico com todas 
as gravações de Edith Piaf; um livro de poemas, dedicado pelo autor; 
uma voz estentórea e um pulso de ferro; uma estatueta do Marechal 
Floriano Peixoto; um relicário da sabedoria popular através dos 
tempos; um bilhete de sua mãe, recomendando prudência, amor ao 
próximo e olho vivo, porque todo mundo é vigarista neste vale de 
lágrimas; um...". (RIBEIRO,1974a, p.15). 

 

O acúmulo de objetos, de natureza diversa e até conflitante se oferece à 

imaginação do leitor como se tratasse de uma farsa armada para enganar. Bakhtin, 

em o "baixo" material e corporal em Rabelais (BAKTIN, 1993) lembra que, na 

commedia dell'arte "o objeto representa um papel que não é seu, e graças a isso 

anima-se de uma maneira nova” (BAKTIN, 1993, p. 328).  A lista de objetos ocupa 

quase duas páginas do conto e nela, encontramos utensílios que não combinam com 

a feição de um déspota, como as "vinte e seis bolas de gude, sendo cinco raiadas e 

quatro valiosíssimas", o cantil de chá de cidreira, um livro de poemas, um relicário de 

sabedoria popular e um bilhete com conselhos de sua mãe.  

É, em meio a objetos, situações e máscaras que se desencadeia o riso sobre 

a figura esdrúxula de Euclides Santa Fé, que se esforça para disfarçar o seu passado 

sem muito sucesso, principalmente quando assistia ao desfile militar em homenagem 

à Independência da Pátria. Na análise do sociólogo Roberto DaMatta:   

 
A dramatização realizada pela parada militar é, pois, a da separação 
hierarquizada das posições, pois só toma parte na parada quem é 
“soldado” e pertence a alguma corporação perpétua como as Forças 
Armadas, que, no caso brasileiro e de outros países periféricos, surge 
como a mais cristalina personificação do Estado na sua vertente mais 
ordeira e disciplinada, obediente e poderosa. Talvez seja por isso que 
as paradas, no Brasil, se realizam sempre (e aqui eu falo dos grandes 
centros urbanos) no centro mesmo da cidade, para onde deve acorrer 
o povo que atua no papel de contraparte dos desfilantes. Temos, 
então, os militares superordenados em marcha, todos diferenciados 
por suas corporações, armados e fardados, silenciosos e 
absolutamente solenes. E, do outro lado, dividida pelo “cordão de 
isolamento”, a massa, ou melhor, o povo como massa: indiferenciado, 
falante, incontinente, impressionado com o aparato e a disciplina dos 
gestos, munido dos seus bens mais preciosos: sua admiração, sua 
obediência e suas crianças, ali tomando as primeiras lições de civismo 
prático (DAMATTA, 1997, p.107). 

 
Se levarmos em conta as palavras do sociólogo, veremos que o personagem 

é representante daqueles que supervalorizam a posição das instituições militares 

como mantenedoras da ordem e do bem estar social. As paradas, sempre 
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hierarquizadas, solenes e exibindo força de repressão evocam, quase misticamente, 

para muitos brasileiros, a definição de civismo. O verbo aqui está no presente porque 

ainda hoje, muitas pessoas pedem pela volta dos militares ao poder, fechando os 

olhos para as atrocidades cometidas durante o governo dos generais.   

A presença dos militares na vida política brasileira ainda é muito forte, vide a 

proclamação da república e os dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro da 

Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Lembremos que Deodoro da Fonseca foi 

herói da guerra do Paraguai e o proclamador da República no país. Conscientes dessa 

influência sobre os brasileiros, os militares, ao voltarem ao poder em 1964, usaram de 

muitas artimanhas para se manterem à frente do governo, maquiando as informações 

de forma a mostrar que o país experimentava níveis positivos de crescimento e vários 

recursos foram destinados à expansão da estrutura econômica, a indústria se 

expandiu e novos postos de trabalho surgiram. Ao mesmo tempo em que se criava a 

falsa impressão de que o povo tinha as mesmas oportunidades que a elite, que 

possuía poder e dinheiro.  

Entretanto, a base a população continuou carente de melhores condições de 

saúde, de trabalho, de educação e de transporte. Foi nesse contexto político e 

econômico que a seleção brasileira de futebol conquistou a copa do mundo e se 

cunhou a expressão de que o futebol é "o ópio do povo"10, pois enquanto pessoas 

eram presas e torturadas, o presidente Emílio Garrastazu Médici passava a imagem 

de ser um cidadão brasileiro, amante do futebol, que frequentava o Maracanã com o 

radinho de pilha no ouvido.  

A figura 6 foi retirada do documentário “Memórias de Chumbo – O Futebol nos 

Tempos do Condor”, produzido pelo jornalista e historiador Lúcio de Castro, que 

investigou as relações entre o futebol e os braços armados das ditaduras militares. 

Pode-se fazer uma relação direta com a situação vivida em Borengânia, um minúsculo 

país que o narrador com certo conhecimento diz que fica "cravado no coração da 

Europa central", mas logo depois se corrige, ao afirmar que, na verdade, Borengânia, 

por ser um país em crise, poderia estar "no coração da Ásia central, da Austrália, ou 

 
10 A expressão «ópio do povo» (ou «ópio social») tem origem numa obra de Karl Marx intitulada 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e a passagem exata é a seguinte: «A miséria religiosa é, de um 
lado, a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra ela. A religião é o soluço da criatura 
oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito. É o 
ópio do povo» In Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Disponível em https://ciberduvidas.iscte-
iul.pt/consultorio/perguntas/a-expressao-opio-social-ou-opio-do-povo/31305 Acesso em: 15 set. 2020. 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-expressao-opio-social-ou-opio-do-povo/31305
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-expressao-opio-social-ou-opio-do-povo/31305
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de qualquer outro lugar permissível e tinha suas esperanças de sossego esfaceladas" 

(RIBEIRO, 1974a, pp. 13 e 14), porque quando acontece uma crise econômica e 

política de grandes proporções, a sociedade sonha com a chegada de um "salvador 

da pátria”, capaz de solucionar os problemas. Borengânia, assim como o Brasil de 

1964, permitiu a chegada de um ditador ao poder, acreditando ser esta a melhor saída.  

 
Figura 6: Presidente Médici na copa de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: <http://blogs.lance.com.br/cronicas-do-morumbi/memorias-do-chumbo-o futebol-nos-
tempos-do-condor/> Acesso em: 03 nov. 2019. 
 
 

   Numa primeira fase, sob o rigoroso controle do ditador, a minúscula 

Borengânia viveu uma fase de prosperidade, que é ridicularizada pelo narrador ao 

repetir as palavras de Vencecavalo de que, na área esportiva, “o país foi campeão 

mundial de palitinho, depois da renhida disputa com o time do Butão” (RIBEIRO, 

1974a, p.24) e que no "front interno", o planejamento agrícola rendeu frutos como o 

aumento do produto interno bruto. No entanto, ao examinar a lista percebe-se que 

nada foi feito e o prejuízo foi imenso: "deu bicho em quase tudo", porém a "taxa de 

bicho foi heroicamente reduzida, graças a uma série de medidas profiláticas e de 

educação social" (RIBEIRO, 1974a, p.19).  

João Ubaldo denuncia a atitude dos ditadores ao sonegarem informações 

sobre a real situação do país e usaram as festas populares para criarem imagem de 

uma falsa democracia. No conto, a ridícula conquista do campeonato mundial de 

palitinhos, assim como o fracasso do seu plano econômico e dependência do capital 

estrangeiro acontecem em meio as comemorações de outra ordem e solenidades, que 

desviam a atenção de todos, porque o que importa é manter-se no poder, 

engabelando com promessas, que não serão cumpridas, ou eliminando os opositores. 

http://blogs.lance.com.br/cronicas-do-morumbi/memorias-do-chumbo-o%20futebol-nos-tempos-do-condor/
http://blogs.lance.com.br/cronicas-do-morumbi/memorias-do-chumbo-o%20futebol-nos-tempos-do-condor/
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Nesse percurso, o leitor caminha percebendo o engodo e as trapaças de 

Vencecavalo e seus assessores. Face ao mau crescimento da economia, o ditador 

enfrentou as perguntas que lhe foram transmitidas pelo Comitê Saneador de 

Perguntas e Perguntadores de Assembleia Geral e respondeu a todas elas com frases 

vazias e volteios: “É fazendo a força que a gente faz força” (RIBEIRO, 1974a, p. 17)  

Pode-se ainda notar a demagogia dos discursos pomposos dos políticos que 

que confundem pela erudição vazia do enunciado: " - Como equacionar o problema 

da marculização elementar, entre todas estas fobrinas, em meio a todas as 

mononaidículas, por gerutras e angerutruas, quando não há sursos nem alomendas?" 

(idem). Nesse comitê, há ainda uma clara alusão aos mecanismos autoritários do 

chefe ao fazer valer o seu discurso.  

A sátira permite uma metralhadora de críticas que lança duros ataques em 

diferentes direções e alvos. Observemos um momento em que o discurso economês 

é abertamente atacado: “Como poderemos micremaconar ratudamente o problema 

criado pela defasagem entre a dirilação epimêndica e a nova estrutura das 

obrigatáveis ressulações aparentes...” (RIBEIRO, 1974a, p. 17). Na leitura, cumpre 

prestar atenção ao efeito cômico criado por termos que impressionam e que são um 

reflexo dos planos econômicos que eram impostos à nação com o fim de iludir, como 

se alguma coisa estivesse sendo feita.  

Assim como a indumentária compõe a figura satírica dos atores no teatro, o 

autor lança mão de neologismos, palavras hilárias, vocábulos chulos e até palavrões 

com o fim de sublinhar o absurdo e suscitar o riso que incomoda. João Ubaldo 

conhecia perfeitamente a tradição cômica das comédias de costume quando sublinha 

a natureza agressiva e brutal de Vencecavalo Santos Bezerra ao empregar um 

vocabulário eufemista, que deixava na sombra a sua crueldade: 

Euclides emprega diversas expressões para designar este e outros 
atos matantes, tais como “exalou o último suspiro o nobre animal”, “jaz 
por terra mais um testemunho da continuidade vital” e “mais um porco 
(capitalista, comunista, americanista, fascista, conforme) acaba de ser 
sacrificado, para que não deixemos de abastecer os terminais 
protéicos tão indispensáveis à existência corpórea (RIBEIRO, 1974a, 
p.13). 

 

No entanto, na longa enumeração das ações que praticava viam-se 

frequentemente cenas de violência explícita, que comprovam que ele estava a violar 

as leis de respeito ao ser humano por qualquer motivo, fazendo valer a sua vontade: 
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Mesmo porque Vencecavalo mandava dar uma martelada na cabeça 
de quem discordava; se a discordância prosseguia, ele mandava dar 
duas marteladas; se não adiantava, ele mandava dar umas 
machadadas, essas coisas. Depois de algum tempo, ninguém mais 
discordava, porque dava muita dor de cabeça (RIBEIRO, 1974a, p. 
18). 

 

O registro coloquial da expressão “essas coisas”, usada nas conversas 

quando nos referimos à acontecimentos banais e corriqueiros, reforça a banalização 

do ato praticado pelo general-presidente. Na verdade, é uma interpretação dos atos 

grotescos e desumanos praticados pelo soberano do país com a finalidade de 

desencorajar os revoltados  

Numa outra passagem, o narrador lançou mão de palavras do universo da 

química e vocábulos eruditos para construir um momento que descreve a forma do 

governo de Vencecavalo lidar com os problemas da produção no campo. Temos ainda 

a hilária história do bicho que “adquire manias de travesti”.  

A taxa de bicho foi heroicamente reduzida, graças a uma série de 
medidas profiláticas e de educação social. No primeiro caso, utilizou-
se o Metano-Fenil-P-Propilamina-Acetil-P (hidrogenado), que se 
revelou de singular eficiência. Ao ingerir a nefária substância, o bicho 
entrava em convulsões, adquiria manias de travesti e falecia antes de 
dar entrada no nosocômio, irreconhecível. Geralmente, a árvore 
morria também, mas isso, naturalmente, não entrava nas estatísticas, 
por não haver categoria “árvore matada.” (RIBEIRO, 1974a, p. 19). 

 

Novamente, a escolha de palavras é magistral: “Medidas profiláticas e de 

educação social” remetem erroneamente a uma atitude de proteção à população e a 

uma diretriz científica acertada. Entretanto, a expressão dúbia, “singular eficácia” 

aponta para um fenômeno inusitado que provava que o "Metano-Fenil-P-Propilamina-

Acetil-P" era uma substância bizarra, que alterava radicalmente o comportamento das 

pessoas e provocava a morte. Utilizada na natureza, os danos eram irreversíveis, 

porém o governo ratificava o seu total descaso em preservar o meio ambiente, 

silenciando sobre o assunto, o que parecia bastante compreensível para o leitor de 

João Ubaldo e infelizmente, muito próximo dos leitores contemporâneos. 

Acompanhando as peripécias de Vencecavalo encontramos, entre outros, um 

momento que merece também nossa observação. Para resolver os problemas 

financeiros do seu país, a Borengânia, resolve pedir um empréstimo ao Eximbank, um 

banco estrangeiro. Pediu 900 dólares e depois trocou-os por marcos alemães. Feito 

isso, embolsou o dinheiro e rumou para a saída. Questionado pelo funcionário sobre 

o pagamento dos dólares, respondeu que não poderia pagá-los pois não os estava 
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levando. O banco percebeu a falcatrua e impôs uma cobrança de um empréstimo 

suave que custaria 3.500 dólares por ano e duraria cinquenta anos. O ditador usou de 

malandragem, mas não deu certo. Uma clara referência ao “jeitinho brasileiro”, como 

se dizia na época.  

Investigando a relação do conto com o contexto histórico da década, na qual 

foi escrito, há referências ao processo de endividamento do Brasil com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). Logo após, Vencecavalo mandou construir uma 

represa, embora a Borengânia só tivesse um lago e nenhum rio. Ele resolveu de forma 

arbitrária pela obra, porque era essa a sua vontade, pois quando lhe questionaram 

sobre sua decisão, ele sorriu e fez valer a sua hierarquia. Na ocasião da inauguração, 

diante da audiência presente, a farsa se revelou, mas ele insistiu em se elevar acima 

dos presentes, dissociando a sua decisão do fracasso do empreendimento:  

Estabeleceu a Superintendência Borenganiana de Represas, Açudes, 
Barragens e Comportas (SUBOREÇUBACO), que destinou vultosa 
verba à acelerada construção da represa, pagando, inclusive, 
generosos honorários aos visitantes das obras. No dia da 
inauguração, adiada duas vezes, porque a represa insistia em 
despencar pela ribanceira abaixo, Vencecavalo observou 
judiciosamente: — Mas aqui não tem rio (RIBEIRO, 1974a, p. 22). 

 

O autor lançou mão do recurso da formação de palavras por aglutinação para 

enriquecer o léxico. Ele combinou as sílabas iniciais de cada palavra do nome da 

superintendência de modo a criar uma palavra sonoramente engraçada e cacofônica: 

SUBOREÇUBACO. É possível reparar que neste momento da narrativa tudo sugere 

ingerência, corrupção e inutilidade: “pagando, inclusive, generosos honorários aos 

visitantes das obras” (idem, p. 22). Lemos então, uma crítica às obras faraônicas da 

década de 1970, como a construção da Transamazônica, na qual o governo do 

general Médici (1970-1974), no auge do Milagre Econômico, empenhou grande 

quantidade de verbas e sacrificou vidas humanas, resultando em fracasso. O aumento 

de ministérios, indignos e onerosos, é também citado como exemplo da gestão 

desastrosa de Euclides Santafé que, antes de se aposentar, ainda prestou um 

desserviço à classe operária ao enfrentar uma greve de trabalhadores. No discurso 

do ditador, nota-se a desproporção entre o que é reivindicação e silenciamento: 

 

[...] esses homens merecem o nosso respeito, a nossa dedicação, o 
nosso carinho. Esses homens merecem que os escutemos. Vim para 
fazer um acordo convosco. — Muito bem, muito bem! — disseram os 
trabalhadores, com exceção do orador deles, que por acaso se 
encontrava com a boca atufada de papel higiênico, porque a Polícia 
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Sanitária descobriu que ele tinha mau hálito. — E vós quereis fazer 
um acordo comigo? — prosseguiu Vencecavalo. — Queremos, 
queremos! — disseram os trabalhadores. — Então é o seguinte: todo 
mundo volta para o trabalho e está todo mundo multado em sessenta 
por cento dos salários e quero produtividade! De acordo? — De 
acordo, de acordo! (RIBEIRO, 1974a, pp. 26-27). 

 

A cena mistura a imagem do chefe de Borengânia com a dos trabalhadores, 

contudo não há diálogo, nem muito menos comunicação, apenas demonstração de 

poder. O orador dos operários é silenciado e as vozes em coro repetem a mesma 

frase, como se aquelas pessoas estivessem num programa televisivo. O recurso é 

chamado de "claque", numa referência aos frequentadores das transmissões de rádio 

e televisão, que são pagos para rir, aplaudir, protestar ou vaiar em momentos 

combinados.  Ao introduzir o coro sonoro, “Queremos!” e "De acordo!", João Ubaldo 

recria esta atmosfera no conto, não como um insulto à inteligência dos trabalhadores, 

porque eles sabiam das suas reais condições e necessidades, mas como uma reação 

de denúncia à "mentalidade de rebanho", que o governo impingia ao cidadão, 

obrigando-o a agir como se fossem marionetes dóceis e obedientes.  

Como o contista trabalha com a lógica do avesso: ao deixar o poder, 

Vencecavalo vai trabalhar num banco estrangeiro onde continua a agir sem 

escrúpulos e com maior ambição ao ampliar  sua rede de influências o que lhe 

possibilitou a arrancar dinheiro de países pobres até a aposentadoria quando vai 

morar em Florianópolis. Percebe-se nitidamente a intenção irônica do autor ao 

escolher a capital de Santa Catarina como uma espécie de mausoléu do anti-herói: a 

cidade que recebeu esse nome em homenagem ao ditador Marechal Floriano Peixoto, 

após ele ter esmagado uma revolta naquela cidade. Por fim, o personagem Euclides 

Santafé assume uma vida simples de aposentado e é liberado de todas as críticas e 

punições que caberiam a um ditador. 

 

 

4.3.  O Brasil visto e revisto 

 

No segundo conto, “Tombatudo Santos Bezerra”, o leitor viaja para o Brasil à 

época do descobrimento, quando a terra era habitada por uma numerosa população 

indígena. Entretanto, não se trata de uma visita à história de nossos primórdios, pois 
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o que notamos aqui foi o uso da referência histórica para se colocar em questão 

discursos, ideias e visões sobre um Brasil incongruente.   

A história começa com Tombatudo Santos Bezerra, um ilustre desconhecido, 

mas um sujeito trabalhador, que era enrabadiço, cuja atividade prática era aliviar as 

necessidades sexuais dos marujos e oficiais. Profissão que, de acordo com o 

narrador, era muito importante e necessária para as naus que atravessavam o 

Atlântico, rumo ao Brasil. Um trabalho de suma importância social e histórica, posta 

em relevo pelo narrador: "quando você estiver imaginando a figura de algum 

antepassado, que veio com uma esquadra para fixar raízes no Novo Mundo [...] 

encare-o com respeito, pois ele pode ter sido um dos inúmeros enrabadiços” 

(RIBEIRO, 1974a, p. 31). 

Nesse ambiente de intensa convivência, compreende-se facilmente as 

alusões ao homossexualismo que acontecia entre os oficiais e os marinheiros. 

Navegar era uma atividade predominantemente masculina, levando o narrador a 

parodiar a situação, descrevendo episódios que no final seriam cômicos se não 

fossem trágicos, porque envolviam as classes reconhecidas como "elevadas e 

sagradas" (nobres, religiosos, proprietários e oficiais) associadas às figuras pobres, 

relegadas ao exercício do "baixo" corporal (fezes, urina, sexo). No conto, encontra-se 

de um lado, a posição humilhante e subalterna do enrabadiço e, de outro, a posição 

ambivalente do "inquisidor de plantão", que revela a crença da salvação da alma 

através do castigo corporal. 

A profissão de enrabadiço se enquadrava como oficiosa, já que a sua 
atividade era definida como entrega do vaso traseiro, coisa 
extremamente condenável e pouco caridosa, à qual o Santo Ofício 
opunha fortes objeções, como, aliás, pode ser visto em trabalhos de 
autoridades da época, tais como De varietate cacandi (Thomasino de 
Eleucra, in-folio), De usu braguetæ (Antão de Antioquia, 
manuscriptum), Ut retro (Felipe de Ítaca, in-folio) e vários outros, 
aplicáveis a enrabadiços e semelhantes, considerando-se que ubi 
eadem ratio ibi eadem legis dispositio e, mais ainda, trahit sua 
quemque voluptas etc. Houve o caso do enrabadiço Tomé de Brito 
Magalhães (“Tomé da Fonte Funda”), que, ao confessar sua 
verdadeira profissão, teve sua alma salva pelo inquisidor de plantão, 
o qual lhe arrancou a língua, lhe furou os dois olhos e o queimou em 
fogo lento, garantindo-lhe, assim, a redenção. (RIBEIRO, 1974, pp. 30-
31, grifo do autor). 

 

Para dar maior credibilidade ao enunciado, o narrador segue enumerando 

vários trabalhos de estudiosos da época, cuja identidade é duvidosa, com palavras 

em latim para dar maior credibilidade ao texto. Os três primeiros títulos “De Varietate 
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Cacandi”, “De Usu Braguetæ” e “Ut Retro” são criações livres do autor, que brinca 

com as palavras latinas. Ao empregar a expressão “ubi eadem ratio ibi eadem legis 

dispositivo”11 Ubaldo lançou mão de seus conhecimentos em Direito e recorreu a uma 

frase utilizada até hoje na advocacia. Já em “trahit sua quemque voluptas”12, o escritor 

demonstrou sua erudição citando um verso do poeta romano Virgílio. O leitor que 

domina essas referências literárias identificará um humor refinado, mas para o ledor 

desavisado ou distraído, essas palavras em latim podem divertir pelo inusitado da 

confirmação de que existem supostos estudos sobre a “profissão de enrabadiço.” No 

contexto literário de Vencecavalo esse recurso linguístico desloca fatos ligados à 

História do Brasil para o universo chulo dos enrabadiços.    

O conto prossegue narrando o conflito entre duas tribos, os Cuchichas e os 

Paranaguás, que surgiu por um motivo fútil: um jovem guerreiro cuchicha, chamado 

Tonta-Nguê,  ao ver o Grande Chefe Paranaguá fez um gesto que "consistia em bater 

fortemente com as mãos em concha sobre as orelhas, três vezes" (RIBEIRO, 1974a, 

p.32).   

O grande chefe considerou-se ofendido e interpelou o guerreiro, que não 

pestanejou ao dizer que “na sua tribo, os paranaguás eram tidos como homossexuais, 

pessoas inferiores e de comportamento pouco digno" (RIBEIRO, 1974a, p. 33). Ao ver 

a sua honra e dignidade postas em dúvida, Paranaguá ficou irado e imediatamente 

decretou guerra para surpresa do chefe dos cuchichas: 

 

— Então um guerreiro seu nos chama a todos de homossexuais, nos 
insulta a honra inquebrantável e você pergunta por que guerra.  
— Ora — disse Cuchicha. —  Isso é lá razão para uma guerra? Fica 
bem isso?  
— Para vocês, escória cuchicha, pode não significar nada. Par nós, a 
flor da terra, significa muito. Recolha-se à sua paliçada e respire pela 
última vez o ar perfumado destes campos. Prepare-se para um 
combate de morte (RIBEIRO, 1974a, pp. 47 e 48).  

 

 Ignorando completamente as estratégias que antecedem a um combate, os 

paranaguás começam os preparativos de modo a formarem uma república. O chefe 

Paranaguá toma o lugar de comandante supremo das tropas, cria ministérios e 

distribui os cargos de acordo a favorecer parentes, que não tinham noção alguma da 

 
11 Tradução: “onde há a mesma razão de fato deve haver a mesma razão de direito” Disponível 

em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/busca?q=Ubi+eadem+ratio+ibi+eadem+dispositio> Acesso 
em: 01 jul 2020.   

12 Tradução: “Cada qual tem o seu prazer que o arrasta” (Virgílio, Éclogas, II, verso 65). 
Disponível em: < https://citacoes.in/obras/eclogas-6364/ > Acesso em: 07 jul 2020.   

https://citacoes.in/obras/eclogas-6364/
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importância de seu papel na nova república. Para conseguir verba para a guerra, o 

ministro da Fazenda, instigado pelo chefe, cria impostos de toda ordem, além de 

contribuições, empréstimos compulsórios e confisco, estabelecendo uma forma 

arbitrária de organização social e econômica. Entretanto, ao ser forçado a explicar o 

que era um imposto, o ministro não soube responder, gerando um tumulto sério que 

foi resolvido rapidamente pela tropa de choque do governo: "quem não se considerava 

esclarecido era brincalhonamente jogado no meio das piranhas, de forma que o 

esclarecimento se tornou mais fácil" (RIBEIRO, 1974a, p. 40).  O "humor ácido" de 

João Ubaldo dirige-se contra os políticos que não criam nada de justo e humano à sua 

volta.  

A guerra, um produto mal acabado das práticas desastradas de Paranaguá e 

seus ministros, acontece. Quando, ao caminharem para o confronto, "vislumbram o 

vulto negro de uma nau no horizonte. Inquestionavelmente, chegavam navegadores" 

(RIBEIRO, 1974a, p.40), avisa o narrador. Surpreso, o chefe convoca penteio, "seu 

íntimo conselheiro", que responde com especial sensatez:   

 

— Que é isso? — inquiriu Paranaguá.  
— Portugueses — explicou penteio. — Brancos. Vestidos. Língua 
estranha. Moram longe. 
— Muito bem — falou Paranaguá. — Que desejam eles? 
— Se estão de passagem — explicou penteio —, desejam água, frutas 
e semelhantes e não vão pagar. Se estão vindo para ficar, desejam 
tudo e também não vão pagar.  
— São poderosos? - perguntou Paranaguá. 
—  Muito — respondeu penteio. —  Todos são Caramuru.    

                  (RIBEIRO, 1974a, p. 41). 
 

O capitão do navio, Vossa Navegância, como os índios o chamavam, anuncia 

ao cacique que trazia um carregamento de lona, embora não soubesse para que 

servia. Tombatudo Santos Bezerra, o enrabadiço, veio para a terra firme para servir 

caso os marinheiros demorassem. Quando a tribo partiu para a guerra, o enrabadiço 

resolveu acompanhá-los como observador. Os soldados paranaguás desanimaram, 

mas diante da possibilidade de receberem um sermão do padre sobre o pecado da 

nudez, resolvem partir para a guerra. Tombatudo envolve-se no conflito ajudando a 

formular uma declaração de guerra exigida pelos Cuchichas.  

Depois deste último percalço, dá-se o conflito. O uso de palavras 

grandiloquentes, conclamando os guerreiros à luta contrasta com o ridículo dos 

acontecimentos. Os Cuchichas quebraram o moral da tropa atacante batendo com as 
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mãos em concha sobre as orelhas e cantando alto em uníssono: Bicha! Bicha! Bicha! 

Os guerreiros paranaguás desanimam e, deprimidos, fogem vencidos. Risível, porém 

contundente pois mostra a falta de senso crítico e a intenção dos mandatários ao 

conduzirem a tribo para um conflito desnecessário, enquanto os portugueses estavam 

invadindo suas terras. 

No conto, Tombatudo não é o personagem principal, mas ocupa papel 

importante em relação à guerra contra os Cuchichas ao tornar-se o “observador 

neutro” nomeado pelos Paranaguás. Assim como Pero Vaz de Caminha, escrivão 

oficial da esquadra portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral, acompanhou a 

armada e participou na expedição feita em terra firme. Ele tinha a incumbência de 

anunciar a el-rei Dom Manuel, o Venturoso, a descoberta da nova terra em 1500.  Na 

paródia construída por João Ubaldo, a tarefa de registrar os acontecimentos cabe ao 

enrabadiço, eleito pelos índios e não aos oficiais portugueses, que escreve à sua 

família narrando o que aconteceu. É uma testemunha única, não é historiador nem 

escrivão oficial, mas um homem simples que, à sua maneira conta a sua versão sobre 

os acontecimentos. Vejamos: 

 

“[...] asi depoys de todo esse mallogro, volveram os combatentes aa villa 
delles ahonde si puzeram muy a lamentar & a deplorar en grãdes brados, 
que dava penna de si ver. Comtudo, tal lamentaçon poco durou, visto que 
sen Commando cedo si fatigaron de tanta lide chorativa & si afanaran en 
logo olvidar ton desgrassados Sussessos. Seo Goberno si foy pellas tabellas 
& hua Respublica dipherente si creava a coal Respublica tinha seos feiçons 
muy diversas daquella antes intentada, visto que non mais tinha Minnisterios 
commo a otra, mas si otros tantos Minnisterios de otros appellidos, tal como 
o Minnisterio da Alta Sacannagem, o Minnisterio da Çuruba & o Minnisterio 
da Putaria Applicada, tẽdo o Minnistro da Fazenda transphormado o seo 
Minnistro em Thezoreyro do Bordel. & ja as Raparigas andan ca ton aa 
vontade que de vellas si mi arrebenta a phivella do cinto [...]” (RIBEIRO, 
1974a, pp. 58 e 59).13 

 

O fragmento, colocado na narrativa entre aspas por Ubaldo, como se retirado 

de uma carta real, confirma a paródia à carta de Pero Vaz de Caminha. A missiva está 

 
13 Tradução: ‘[...] voltaram os combatentes à sua vila aonde se puseram muito a lamentar e a 

deplorar em grandes gritos, a bradar que dava pena de se ver. Contudo, tal lamentação pouco durou, 
visto que sem comando cedo se cansaram de tanto lidar com a tristeza e se apressaram em logo 
esquecer tão desgraçados acontecimentos. O seu governo foi-se pelas tabelas e uma República 
diferente se criava, a qual tinha as suas feições muito diferentes daquela antes inventada, que não 
tinha ministérios como a outra mas sim outros nomes, tais como o Ministério de Alta Sacanagem, 
Ministério da Çuruba e o da Putaria Aplicada, tendo o Ministério da Fazenda transformado o seu 
ministro em tesoureiro do Bordel. E já as raparigas andam tão à vontade que de vê-las se me arrebenta 
a fivela do cinto [...] (tradução e informações do galego e estudioso da língua portuguesa/galega Xurxo 
Varela).   
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escrita ao estilo do português do final do século XV. Refle a ligação estreita que 

naquela altura havia entre o português, declarado língua oficial nessa época, e o 

galego, germe da mesma. Nesse período a fronteira linguística entre as duas línguas 

era praticamente inexistente se não fosse por alguns regionalismos refletidos nos 

textos. A ligação de Pero Vaz de Caminha era ainda maior pela sua origem portuense, 

pois a região do Porto tinha sido galega até o século XII. Portanto, as palavras 

magistralmente utilizadas por Ubaldo para compor o texto são galegas e portuguesas 

do norte, com pitadas de criatividade e bom humor.  

 Na escrita do Tombatudo, chama a atenção o comércio ligado à exploração 

sexual desenfreada, que se sucedeu à chegada dos portugueses e à derrota dos 

paranaguás. O missivista notou "que dava penna de si ver" o choro e o lamento da 

tribo derrotada, mas depois  eles se colocarem à vontade com os navegantes 

portugueses numa troca bastante amigável, com negócios favorecidos entre  o 

"Minnisterio da Alta Sacannagem, o Minnisterio da Çuruba & o Minnisterio da Putaria 

Applicada, tẽdo o Minnistro em Thezoreyro do Bordel" (RIBEIRO, 1974a, pp. 58 e 59). 

Também não ficou de fora do olhar despudorado do enrabadiço a nudez das mulheres 

indígenas que, diferente de Caminha, não tem escrúpulos em afirmar que a prática 

hedonista se fazia sem esforço e com a maior naturalidade: "ja as raparigas andan ca 

ton aa vontade que vellas si mi arrebenta a phivela do cinto & enton andan ellas 

desprevennidas, sen calçon, coecas ou quoalquer otra espesse preveniçon (idem, pp. 

58 e 59). 

O conto termina com o chefe paranaguá arrasado, sentado num fardo de lona, 

após ter sido forçado a pagar por ela entregando todos os recursos da tribo. Aqui o 

autor trabalha com os diferentes sentidos da palavra lona. Tanto aquele advindo da 

expressão “ficar na lona”, que significa ter ficado sem dinheiro algum, quanto o sentido 

denotativo de material rústico usado para cobrir cargas e circos.  

 

— Um momento — disse Paranaguá, levantando-se. — Eu não 
encomendei lona nenhuma. Para que eu quero essa lona toda?  
— Bem, talvez Vossa Excelência haja chegado à conclusão de que a 
melhor maneira de administrar a sua nação seja convertendo-a num 
circo. De qualquer forma, isso não me interessa. (RIBEIRO, 1974a, p. 
55). 

 

Com "Tombatudo Santos Bezerra", João Ubaldo Ribeiro volta ao passado da 

história nacional para discutir as mazelas que ocorriam na realidade social, cultural, 

política do Brasil dos anos de 1970. O autor cria alguns argumentos ficcionais que 
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conduzem o leitor a uma reflexão sobre a forma como o colonizador impôs o seu poder 

às culturas nativas; lança um olhar sobre os conflitos entre as tribos indígenas e 

aponta para a questão da exploração estrangeira e endividamento do país. 

 

 

4.4. O cangaceiro, a burocracia e a doença 

 

 

O terceiro conto da série, “Rombaquirica Santos Bezerra”, inicia de uma forma 

imprevista e hostil: “Como qualquer cretino poderá explicar-lhe, nem todos os 

termômetros são iguais.” (RIBEIRO, 1974a, p. 61). Esta é uma história na qual 

sentimos a forte influência dos romances Gargântua e Pantagruel do francês François 

Rabelais (1494-1553), o qual explorava as lendas populares e a farsa. A perceptível 

presença dessa influência em seus textos valeu para o autor baiano a alcunha de 

“Rabelais tropical”, dada por Jorge Amado. Os textos do escritor francês são 

concebidos num viés humorístico, extravagante e satírico, apresentando muita 

crueza, humor negro e violência. Há neles uma lista de insultos explícitos e vulgares 

que preenchem vários capítulos, além de trocadilhos e humor picante.  

Na abertura do conto, que tem como referência a França do século XVIII, mais 

especificamente 1789, ano da Revolução Francesa, aparecem expressões francesas 

e citações de espaços públicos em Paris. Encontramos uma longa e monótona 

explanação sobre os mais diferentes tipos de termômetros. Não podemos deixar 

passar desapercebida essa ambientação da primeira parte do conto na França, berço 

de Rabelais e país do qual recebemos, por muito tempo, forte influência científica e 

cultural. São interessantes e hilários os nomes utilizados pelo narrador para designar 

os mecanismos e os criadores dos termômetros Retal Bundeschmiggel e Termômetro 

Axilar Rond-Point, Le Grand Thermomètre de Sphères Sonores, e outros, sem que o 

leitor perceba quais são as reais intenções do autor em citar o nome dos cientistas e 

dos aparelhos inventados como se estivesse preocupado em elaborar um catálogo 

científico.   

Entretanto, de repente o discurso perde o falso teor científico e começa a 

refletir sobre as intenções do mundo masculino em subjugar a mulher quando introduz 

o "Bonguedongue", um instrumento altamente sensível e destinado a ser "usado por 

maridos suspeitosos, a fim de verificar a autenticidade dos protestos de suas esposas, 
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quando, depois de uma chegada súbita, eles as encontrassem em estado 

deploravelmente desmazelado e desalinhado" (RIBEIRO, 1974a,pp. 67 e 68). O 

termômetro que parecia importante e necessário para a saúde do ser humano, torna-

se insensato, estranho e perigoso à natureza feminina: 

    
O marido, munido do instrumento, precisava solicitar permissão para 
inserir o Bonguedongue no recesso das partes mais graciosas da 
senhora (ou, se temesse que ela negaria permissão, poderia distrai-la 
por um instante - olhe, chouchou, um papillon!) e... voilà! Como é 
sabido por todos os estudiosos da fisiologia feminina, há numerosas 
mudanças sutis de temperatura naquelas acolhedoras partes, quando 
a mulher entra em conjunção carnal com um homem, ou ersatz 
compatível, mesmo que seja por um fugaz e fugidio momento, como 
forçam às vezes as circunstâncias (RIBEIRO, 1974a, pp. 67 e 68). 

 

A linguagem objetiva não nega o grotesco da situação que apresenta um 

discurso baseado em ações que parecem integradas à vida do casal. As palavras 

“chouchou” e “papillon” perdem a sua significação amorosa e se transformam em 

expressões de medo e temor quando se percebe que o aparelho é um meio arbitrário 

de denúncia contra a mulher adúltera, ou não. Nesse sentido, o conto de João Ubaldo, 

diferente dos romances de Rabelais, "não exclui o temor", pois o medo e a opressão 

surgem por trás da máscara do riso (BAKHTIN, 1993, p. 34).  

No conto, Mme. Lourd, dotada de grande apetite sexual, está sob suspeita do 

seu marido que, desconfiado, resolveu utilizar o termômetro para sanar suas dúvidas. 

Contudo, ao introduzir o Bonguedongue nas partes íntimas da esposa, o aparelho 

começou a tocar diversas canções populares da época, dentre elas La connéction 

française, Douche France e Sous les doigts de Paris14. Para espanto do marido, Mme. 

Lourd foi infectada por um bacilo perigoso, o “gunflius scrotissimus”, padecendo de 

sérios sintomas. Naturalmente, o aparelho foi abandonado pelos Lourds  mas, 

segundo o narrador, foi vendido para o Brasil e adquirido pela família Bezerra da 

Paraíba com a ressalva de que "(se der problema, pode ser do Rio Grande do Norte, 

de Sergipe ou da Mongólia Exterior; a família pode ser Von Hohenheim15, por 

exemplo)”(RIBEIRO, 1974a, p. 74).    

 
14 É provável que Ubaldo esteja fazendo referência às canções “Douce France” de Charles 

Trenet (1913-2001) e “Sous les ciel de Paris” de Edith Piaf (1915-1963).  
15 É provável que o autor esteja citando Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von 

Hohenheim (1493-1541). Médico, filósofo, alquimista, astrólogo suíço, revolucionou a medicina de seu 
tempo ao antecipar a homeopatia e o uso da química no tratamento médico. Não foi encontrado menção 
dessa família no Brasil. 
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Nesse momento, surge o personagem que dá nome ao conto, Rombaquirica 

Santos Bezerra, um cangaceiro que roubou do avô o tal termômetro Bonguedongue, 

formou um bando e saiu pelo mundo matando, roubando, enfim “esculhambando de 

forma geral” (RIBEIRO,1974a, p.75). Entre as perversidades que praticava, 

Rombaquirica descobriu o termômetro, mas não sabia bem para que servia. Convocou 

a mulher do juiz e de acordo com a explicação do narrador, o seu linguajar era 

confuso, de homem sem instrução. O narrador intrometido observa que ninguém fala 

como o cangaceiro, mas que para manter "a alta qualidade literária" do seu texto e 

"por uma questão de autenticidade", ele preferiu reproduzir o discurso de 

Rombaquirica tal qual: 

- Ara, ara, bichinha. Antes pelesses mundões, viu-que-te-viu, avistei 
deparado muito que assim-assm, luziluzindo, eu figurava rindo que 
nem-nem. Apois. A senhora tolere. Não gloso. Deus esteja, que-que 
vem a ser isso que nem-nem sei o que for? (RIBEIRO, 1974a, p.75).   

 

“E foi assim que, depois de afuque-afuque na mulher do juiz, Rombaquirica 

inspiradamente, fincou-lhe o Bonguedongue e, ato contínuo, o inimitável aparelho 

emitiu os graciosos acordes do quarteto [...] de Beethoven” (RIBEIRO, 1974a, p.75). 

Desta forma, apaixonado pela sonoridade do aparelho, Rombaquirica passou a usá-

lo largamente, ação que acabou por disseminar o vírus por toda a região da Paraíba. 

Há, nesse movimento, a revelação da mortalidade transmitida pelas doenças sexuais 

no Brasil, tendo o pobre como gestor de sua própria condição de miséria, penúria e 

falta de informação.  

Por ser um homem "teimosamente" analfabeto, Rombaquirica  não tem força 

para mudar o seu destino e continua na sua trajetória de espalhar o mal por onde 

passava, mesmo quando resolvia prestar algum serviço, o pagamento era sempre 

aquém de sua expectativa, percebendo-se lesado ou espoliado pelos descontos, que 

corroíam o seu pagamento. Isso aconteceu quando ao receber o fruto do seu trabalho, 

teve a seguinte explicação do contratante:  

  
- É o seguinte – explicou o homem. - Quarenta contos são do TTPS, 
que protege o trabalhador. Cinco contos são do ZAZAI, que ensina o 
trabalhador. Dezoito contos são do PUS, que economiza para o 
trabalhador. Quatorze contos são do NANAC, que congrega o 
trabalhador. Dois contos são do LESC, que ajuda a criança. Vinte e 
oito contos são do FANRARUCA, que dá dinheiro para o lavrador. Seis 
contos são do TGPS, que garante o emprego do trabalhador. Dois 
contos são do COMPULCS, que toma dinheiro do trabalhador 
emprestado e depois devolve. (RIBEIRO, 1974a, p. 78). 
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Enfurecido, sentindo-se lesado em seus diretos e já penando com os "nefários 

sintomas" do gúnflio (que disseminava por ignorar as leis, a religião e a moral), 

Rombaquirica, como vingança, somou todas as derrotas  sofridas e passou a reagir 

com ferocidade, disseminando o vírus por onde passava: "Rombaquirica, no meio dos 

matos, prosseguia em sua vereda criminosa, brandindo o maldito instrumento que, 

trazendo uma desconhecida doença da Europa, fazia pairar sobre tudo o espectro da 

destruição" (RIBEIRO, 1974a, p. 79).  

A reação violenta e brutal fez com que a doença se alastrasse, contaminando 

grande parte da população. Só, então, que um deputado "fez um discurso" chamando 

a atenção para o caso de calamidade pública que afetava a população. Foi instaurada 

uma comissão governamental para descobrir os efeitos da doença e criar métodos de 

combate à doença. Foi criada a comissão com seus necessários membros que, 

imediatamente, autorizaram o começo das pesquisas. Ao final de oito meses, foram 

apresentados os primeiros trabalhos acadêmicos: 

 
1. Etiologia do gúnflio — Análise ecológica dos micro-organismos 
patogênicos, em trinta e dois volumes. 
2. Epistemologia da doença endêmica — Nova abordagem conceitual, 
preliminar à "delimitação do problema, em vinte e seis volumes.  
3. Os ratos e preás são imunes ao gúnflio — Pesquisa de campo, em 
dezoito volumes, sendo que quatorze de quadros e tabelas.  
4. Ruy Barbosa e o gúnflio — Escorço histórico sobre a combativa vida 
social do ilustre tribuno patrício, em dois volumes. 
 5. Viva com o gúnflio e viva melhor — Série didática de compêndios 
elaborada pelo Grupo Especial de Psicólogas e Nortepreceptoras da 
Universidade de São Paulo, quantidade de volumes ainda imprevista. 
     (RIBEIRO, 1974a, pp. 80 e 81). 

 

Mais uma vez, demonstrando ironia e humor negro, Ubaldo crítica não só os 

métodos governamentais de combate ao vírus como o excesso de estudos, que iriam 

"dormir nas prateleiras" das bibliotecas oficiais, mas que não informavam sobre 

nenhuma das medidas profiláticas tomadas em favor da população.  

Para concluir o episódio, Rombaquirica foi chamado a participar como 

representante da comissão, que tinha o lema: "Viemos aqui para curar e não para 

reprimir. O gúnflio é uma doença, não é um crime" (RIBEIRO, 1974a, p. 81). Deram-lhe 

um formulário com questões importantes, do tipo, "teve sarampo, papeira e catapora", 

outras sem fundamento, como "que preferiria: ser padre, cobrador ou motorista de 

caminhão" e "quais os seu passatempos preferidos", e assim por diante, quando foi 

pego de surpresa pelo destacamento militar da região. Vendo que se tratava de um 
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bandido armado, decidiram eliminá-lo e Rombaquirica Santos Bezerra foi assassinado 

brutalmente "com dois tiros de bazuca e quatro granadas de mão, além de sessenta 

rajadas de metralhadora". Cortaram-lhe a cabeça "para depois empalhá-la e colocá-

la em exposição, com uma legenda educativa, escrita em letras vermelhas: “O gúnflio 

matou este homem” (RIBEIRO, 1974a, p. 81). 

Todo esse sangrento massacre contra um homem doente deixa entrever a 

selvageria de um Estado que consegue ser ainda mais sanguinário do que o próprio 

bandido que, a partir daí, torna-se vítima da hipocrisia de um sistema governamental 

que justifica o mal feito com mentiras, atribuindo a responsabilidade às minorias. 

Ao reler este conto em abril de 2020, foi inevitável fazer uma associação com 

o momento que estamos vivendo. Assim como no conto, vivenciamos uma pandemia 

causada por um vírus importado, denominado SARS-CoV-2, desconhecido e voraz, 

para o qual ainda não há um tratamento, muito menos uma vacina. Milhares de 

pessoas morreram e outras estão doentes e, diante do terrível acontecimento, o 

governo federal esconde os números, divulga estatísticas falsas e incentiva atitudes 

inconsequentes e perigosas, como no conto escrito por João Ubaldo décadas atrás.   

 

 

 

4.5. Menos santo mais demônio 

 

 

No quarto conto da coletânea, “Sangrador Santos Bezerra” encontramos a 

história de um personagem, cujo nome leva a uma reflexão sobre a relação entre 

sofrimento (sangrador) e santidade (santos), no campo da religião Católica Apostólica 

Romana. Sangrador é aquele que tem a função de fazer sangrar, trazer o sofrimento. 

É também possível dividir o nome em duas palavras, sangra e dor, ambas indicadoras 

de intenções padecidas e suportadas.  

Após o impacto causado pelo título, a narrativa apresenta métodos de 

santificação baseado na escala "Tranx" de santidade, uma espécie de tabela que 

qualifica e quantifica, de maneira decrescente, os sacrifícios dos candidatos a santo. 

Ao explicar os processos de mortificação que levam à beatificação, Ubaldo levanta 

hipóteses absurdas, criticando e satirizando crenças e preceitos difundidos por 

séculos.  
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O narrador exemplifica a aplicação da tabela apontando três santos da igreja: 

São Simeão Estilita, Santo Antão e Santa Irene.  Brinca com os métodos escolhidos 

para purificar o corpo e salvar o espírito, desmistificando a ideia de que "quem vê um 

santo vê todos" (RIBEIRO, 1974a, p. 83). Ao contrário, explica o narrador, cada santo  

precisa ser analisado de forma diferenciada: "ultrapassam o entendimento do comum 

dos homens todos dispostos a analisar qualquer comportamento à luz de suas 

vulgares inclinações, sem levar em conta a motivação sublime que pode impulsionar 

o coração de um ser superior" (idem, p. 84).  

É o caso de São Simeão, grau três na escala tranx, que foi santificado por 

passar o tempo todo no alto de uma estaca, em cima de uma plataforma. De Santo 

Antão, grau quatro na tranx, que foi morar num buraco para fugir das tentações e de 

Santa Irene16 (grau cinco) que, com medo do filho, o príncipe regente, sucumbir às 

heresias que colocavam em dúvida a existência da Santíssima Trindade (na época 

duvidavam se a Santíssima "era trina e una, ou una e trina"), ela decidiu fazer um 

sacrifício: "mandou cegar o filho, incapacitando-o, assim, para o  exercício do cargo 

e, ao mesmo tempo, salvando a cristandade de tão grave ameaça" (RIBEIRO, 1974a, 

p. 85).  

O trecho mostra claramente o processo da sátira ubaldiana aplicada aos 

rigores impostos aos homens em busca da santidade. Lê-se no conto, uma crítica 

contundente, mas instigante que realça os procedimentos absurdos e desumanos 

feitos em nome da fé e da virtude. Todos os personagens são apresentados como 

indivíduos fechados em si que vivem afastados dos seus semelhantes como se todos, 

sem exceção, fossem inimigos da verdade eterna.  

O narrador veste a máscara de um contrito pecador, porém não esconde o 

riso e se permite inventar para destronar o "santo", num gesto carnavalesco 

tipicamente degradante.  Na biografia cheia de falhas e lacunas do Sangrador Santos 

Bezerra sabe-se que ele "viu a luz” no dia 21 de setembro. O local é indefinido, talvez 

para aparecer aos nossos olhos como um lugar absolutamente estranho, novo e 

insólito, onde não se pode determinar com precisão: “Kazinguistão, a Transmalânia, 

 
16 Em nossa pesquisa encontramos duas histórias sobre a Santa Irene que nasceu no século 

IV. Uma contada pela Igreja Ortodoxa “Santa Irene de Tessalônica” filha do rei pagão Licínio e a outra 
versão é narrada pela Igreja Apostólica Romana, Santa Irene de Salônico - Macedônia (hoje Grécia) 
Virgem e Mártir. Em ambas as histórias ele morreu virgem. 
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a Somatotônia e a Watchamacallit, além de diversos outros países de cujos nomes 

ninguém se lembra" (RIBEIRO, 1974a, p. 86).     

Sabe-se que tal dia foi marcado por um acontecimento extraordinário: uma 

pomba voava e dava voltas, desenhando uma estrela no céu. O pitoresco 

acontecimento foi visto milagrosamente pelo seu avô cego, que continuou cego após 

o que presenciou. O narrador faz questão de confirmar que o fato de o avô ser cego 

contribuiu para o maravilhoso do ocorrido: "No dia em que Sangrador nasceu, as 

pombas fizeram estrelas e os cegos enxergaram" (RIBEIRO, 1974a, p. 88).   

Sangrador cresceu entre atitudes questionáveis e discutíveis. Aos seis anos, 

jejuou, bebendo só água, aos nove, ajoelhou em milho catado todos os dias. No 

mesmo ano, levou uma surra do pai bêbado, beijou os seus cabelos e pediu perdão 

"por tê-lo feito sofrer".  Aos onze, começou a ouvir vozes que o aconselharam a deixar 

a escola e a recusar-se a trabalhar, a fim de tornar-se um homem santo, pelos seus 

atos, pensamentos e palavras.  

A construção do personagem se dá pelo exagero e o caricatural acentuado, 

fazendo ver a imagem de uma personalidade obcecada pela ideia de se tornar santo. 

Passava a maior parte do tempo no quarto com o propósito de servir à humanidade, 

vivendo do que sua velha mãe trazia para casa, sem medir os sacrifícios que ela fazia 

ao sair às quatro da manhã e só voltando tarde da noite. Com a "piedosa" orientação 

do Sangrador, a família se reunia para confessar e pedir perdão de seus pecados.  

Morando num país que apesar de possuir matas e rios, vivia da exploração 

de um pássaro característico o BP, Bicho Pica. Um animal alado com o formato de um 

pênis, consistia no único produto de exportação e fonte de renda do Kazinguistão, 

lembrando a condição econômica do Brasil como país agrícola sempre em 

desvantagem em relação aos países industrializados. 

Depois de descobrir que a principal fonte de renda de seu país era o BP, 

resolve criar uma cruzada moralista contra o animal. Torna-se chefe da nação pois 

afirma com veemência que pode resolver todos os problemas tanto financeiros como 

sociais. Assegura contar com o auxílio de forças externas que garantiriam a 

reconstrução do país. Entre jejuns e propostas arbitrárias estabelece uma guerra civil 

sangrenta contra aqueles que persistiam em viver do Bicho Pica. Generais e 

governantes são subordinados a ele que justifica a matança com a religião.  

Essa passagem leva-nos a refletir sobre a insanidade das ditaduras e de todas 

os conflitos impulsionados por questões morais ou religiosas. Sabemos que ao longo 
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do século XX surgiram muitos ditadores espalhados pelo mundo, Adolf Hitler, Benito 

Mussolini, Francisco Franco, Antônio de Oliveira Salazar, Jorge Rafael Videla, PolPot, 

Papa Doc, Augusto Pinochet, Idi Amin Dada, Mao Tsé Tung e que, muitos deles, 

usaram o discurso conservador e nacionalista para  justificar atos de destruição e 

morte. 

No final do conto, após a cruzada moralista e com a morte de grande parte 

dos opositores, os generais e políticos descobriram que o apoiador externo era Deus 

e o Sangrador foi imediatamente degolado. As autoridades apossaram-se de todos os 

recursos do país e “foram para a Suíça em companhia do Estado Maior e foram felizes 

para sempre” (RIBEIRO, 1974a, p. 102). Vale lembrar que a Suíça e seus bancos são 

um paraíso fiscal para as fortunas ilícitas e evasão fiscal. É um território onde se perde 

o rasto do dinheiro através de um rigoroso sigilo bancário, no qual o fruto da corrupção 

e da exploração do Brasil e dos brasileiros tem sido depositado.  

O conto é finalizado com a expressão, que caracteriza o término dos contos 

de fadas, “felizes para sempre”, ironizando à falta de comprometimento legítimo dos 

governantes com os governados. Mais uma vez verificamos a relação estreita desse 

conto com os acontecimentos políticos atuais. Notamos que hoje importantes 

posições do governo brasileiro estão sendo ocupadas gradativamente por entidades 

religiosas e líderes dessas religiões. A religião vem sendo usada como régua para 

censuras e vetos. Mais uma vez, a escrita de João Ubaldo Ribeiro se mostra atual e, 

talvez, profética. 

 

 

4.6   Abusando de tudo e de todos 

 

 

No último conto da série, "Abusado Santos Bezerra" , talvez o mais leve e 

divertido do livro, encontramos uma história de detetives que se passa nos Estados 

Unidos da América. Na década de setenta, a televisão nos trouxe uma enxurrada de 

histórias de investigações policiais, filmes e séries que alcançavam índices de 

audiência muito altos valendo citar: As Panteras, Kojak, Serpico, Casal 20, a ponto de 

alguns influenciarem a linguagem popular criando adjetivos como: Kojak (todo homem 

careca) e Casal 20 (todo casal que combinasse bem). 
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Para nós, parece plausível a hipótese de que, como cronista experiente e 

atento às nuances da sociedade brasileira, João Ubaldo tenha feito esta escolha de 

tema baseado neste gosto popular de seu tempo. Seu olhar aguçado já denunciava, 

através da sátira, a relação de dependência cultural e política do Brasil aos EUA e 

apontava para os usos e hábitos dos brasileiros que eram modificados pela influência 

da cultura estadunidense. Hollywood teve papel fundamental no processo de inserção 

e imposição dos padrões norte-americanos de consumo no Brasil. A televisão era, e 

ainda é, um veículo poderoso de disseminação da ideologia que influencia o 

pensamento social. O mundo de consumo norte-americano apresentado aos 

brasileiros era vasto: desde produtos de consumo alimentar, higiene, moda, música 

(Rock n'Roll) e entretenimento como desenhos animados e filmes.  

O conto é dividido em datas, como um registro historiográfico, que faz com 

que o leitor se sinta participando, acompanhando uma investigação. A marca 

temporal, além de gerar verossimilhança, estabelece uma gradação organizada dos 

acontecimentos. A primeira data é terça-feira, 14 de novembro, véspera da data 

comemorativa da Proclamação da República no Brasil.  

Outra característica marcante é a nomeação dos personagens. Todos os 

nomes são derivados de expressões em inglês corrompidas como: Capitão Godeme, 

Jeff Camone, Tenente Mike Ailoviú, Miss Charap, Presidente Lukaut, Dolores Uotisit, 

Inspetor Gueraute, Funcionário Foquefoquiú e o Agente de segurança Phil Guivimi. 

Percebemos nessa nomeação o aportuguesamento das expressões inglesas 

demonstrando um processo de manipulação, transformação e ressignificação dos 

estrangeirismos em nossa língua, processo esse que já vinha acontecendo desde a 

“invasão” da língua inglesa na segunda guerra mundial cujo exemplo clássico é a 

expressão For all  (bailes oferecidos pelos ingleses para todos)17 que foi ressignificado 

para Forró.  

No conto, o presidente estadunidense Lukaut, ao acordar, avista um objeto 

amorfo na janela de seu quarto. Atônito, lança mão do Manual de atentados contra o 

presidente dos EUA. Como nos contos anteriores, este começa por uma verborragia 

calculada que, fazendo rir o leitor com um ridículo manual, o prepara para a cena do 

 
17 Há uma teoria, sem comprovação, segundo a qual os engenheiros britânicos que se fixaram 

na região de Pernambuco durante a instalação da ferrovia Great Western, no início do século XX 
costumavam promover eventos abertos ao público que levavam em seus convites o termo for all, que 
quer dizer "para todos" em português. O povo local começou a pronunciar então "forró". 
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primeiro crime, o quarto de dormir do presidente mais poderoso do mundo. Vejamos 

o manual na letra M. 

Mocó — Objeto, geralmente de palha ou fibra nativa rudimentarmente 
processada, que serve como bolsa para carregar objetos de peso 
médio para uma pessoa humana. Sem similares próximos neste país, 
raramente tem sido usado com propósitos agressivos, conhecendo-se 
somente a ocasião em que o líder do Partido Fragmentalista Regional 
das Filipinas18, num comício de protesto, teve a sua cabeça coberta 
por um mocó de tamanho pequeno, recebendo, em seguida, diversas 
machadadas e pedradas por parte dos circunstantes. (RIBEIRO, 
1974a, p. 104 e 105). 

 

O texto acima foi escrito em forma de verbete, de caráter explicativo 

remetendo o leitor a um discurso denotativo e científico. Porém, o contraste com o 

conteúdo jocoso, irônico e satírico desfaz a seriedade do modelo discursivo. Essa 

quebra de expectativa traz o riso e revela a crítica. A palavra descrita é do vocabulário 

popular nordestino, de raro conhecimento até mesmo para a maioria dos brasileiros 

e, por sua sonoridade, risível.  

Não encontrando uma definição e um procedimento padrão em seu manual, 

diante da ameaça do objeto amorfo na janela, chama seus agentes protetores que o 

retiram do quarto com uma estratégia rigorosa na qual os agentes protegem o 

representante maior da nação estadunidense com o próprio corpo. Evocando cenas 

muitas vezes vistas pelos espectadores de filmes policiais.  

Depois da investigação do material estranho deixado na janela do presidente, 

descobrimos que tal massa amorfa e marrom não passava de matéria fecal. Esse 

humor escatológico, ao estilo rabelaisiano, pode causar certo desconforto ou repulsa 

aos leitores, mas obriga-nos a pensar que o ato de excretar, comum a todos, iguala 

todos os seres humanos, dos poderosos aos miseráveis. A escatologia tanto pode ser 

o estudo dos excrementos quanto o ramo da teologia e da filosofia que se preocupa 

em discutir o destino do homem e do mundo. 

Pensando nestas últimas informações, a matéria não poderia ser mais 

provocadora e crítica. Principalmente, quando colocada no quarto de dormir e nos 

pertences do homem considerado o mais poderoso do mundo. Insistentemente a 

lembrar de sua condição humana e de sua responsabilidade para com o fim do mundo. 

 
18 Referência à ditadura de Ferdinando Marcos nas Filipinas que durou de 1965 a 1986. As 

Filipinas foram um protetorado dos EUA, em razão do tratado de Paris, do final do século XIX até 1945, 
quando conquistou a sua independência. Entretanto, os Estados Unidos mantiveram bases militares 
em território filipino até 1992. 
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Lembrar que, no período em que este conto foi escrito e publicado, vivia-se a guerra 

fria. Na qual, tanto os EUA quanto a antiga União Soviética declararam ter o poder de 

destruir o mundo várias vezes com bombas atômicas.  

Após a identificação da matéria fecal no quarto presidencial, inicia-se 

imediatamente uma rigorosa investigação, à moda dos filmes policiais, chefiada pelo 

detetive obstinado e durão Jeff Camone. A situação se agrava, ocorrem outras 

“cagadas”19 cada vez mais ousadas, no equipamento de golfe do presidente e na 

pasta de documentos. A equipe de investigação do detetive Camone passa a ser 

chamada de Brigada da Merda. Entra em cena o detetive Mike Ailoviú, personagem 

clichê de filmes policiais. Indisciplinado, agressivo e obstinado, elemento que transita 

entre o ridículo, a caricatura e a crítica.  

 
Ailoviú tocou impacientemente e já pensava em pôr a porta abaixo, 
quando Dolores abriu. Suas pernas esculturais se revelavam pela 
abertura do diáfano négligée que usava, como a pedir mãos sequiosas 
que as acariciassem e lhes dessem a destinação que a natureza lhes 
tencionara. O busto levemente ofegante lembrava um vale perfumado, 
onde um mundo de doces aventuras se oferecia ao explorador 
favorecido pelo destino. Ailoviú parou um momento e não pôde conter 
um assovio baixo. “Uáu, uáu”, falou consigo mesmo, “que mercadoria”. 
(RIBEIRO, 1974a, p. 119). 

 

Ubaldo reproduz uma cena comum em filmes do gênero policial, que para 

alguns poderia até lembrar uma cena sensual do agente James Bond (007). O autor 

cria um suspense introduzindo uma personagem feminina sensual, carregando esse 

quadro com forte erotismo, mas que se desmancha quando se verifica que a mulher 

se torna um objeto de desejo ou de adorno e enfeite.  

Apesar das investigações, não há um suspeito. Outras “cagadas” ocorrem 

fazendo com que os detetives batizem a operação de C.C., “Cagada em Cadeia”. A 

combinação sonora dessa sigla, para nós, brasileiros, lembra cecê, mal cheiro vindo 

das axilas, ou seja, duplamente escatológico e humano. É nesse ponto que surge o 

personagem Santos Bezerra do referido conto, apontado como o melhor detetive do 

mundo. 

 
19 Não poderíamos deixar passar uma notícia que faz parecer profética a sátira contida neste 

conto. O repórter Rodrigo Tolotti, no site Infomoney escreveu: “O presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu em seu gabinete [...], um envelope contendo detritos fecais, há cerca 
de dez dias.” As autoridades não localizaram a pessoa que enviou a carta com o nauseabundo 
conteúdo. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/politica/rodrigo-maia-recebe-envelope-com-
fezes-em-seu-gabinete-na-camara/> Acesso em: 15 jun 2020. 

 

https://www.infomoney.com.br/politica/rodrigo-maia-recebe-envelope-com-fezes-em-seu-gabinete-na-camara/
https://www.infomoney.com.br/politica/rodrigo-maia-recebe-envelope-com-fezes-em-seu-gabinete-na-camara/
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É curioso o fato de que nesta narrativa, o brasileiro Santos Bezerra seja o 

melhor do mundo já que a polícia americana sempre foi destacada pela sua eficiência. 

O melhor detetive do mundo, funcionário público, num país que vivia uma ditadura no 

qual nada poderia ser investigado a fundo e sofria uma forte influência sócio-político-

cultural dos EUA, era o único capaz de desvendar as “cagadas” ocorridas em solo 

norte americano. Essa alternância de valores é pura ironia denunciadora onde Ubaldo 

lança mão do conceito do “deslocamento” tão bem colocado por DaMatta (1997): a 

transposição de algo de um domínio ao outro e a sua ressignificação. 

Como o melhor detetive brasileiro, Abusado Santos Bezerra, funcionário 

público da secretaria de segurança é convidado a atuar no caso da C.C. Seu destino 

era Washington, mas o detetive convence o agente do governo estadunidense a 

deixá-lo fazer uma “paradinha” em Nova Iorque para compras, a famosa listinha de 

encomendas de parentes e amigos que muitos levavam quando saíam do país. Essa 

situação remete à proibição de importações praticada pelos governos militares, fato 

que criava uma carência de determinados produtos e um certo fascínio por artigos 

estrangeiros. Entre 1966 e 1976 foram aprovados decretos que restringiam as 

importações.20 

Abusado, o detetive, pode ser considerado uma caricatura dos funcionários 

públicos brasileiros e como tal, demonstra, acentuadamente, todos os vícios e 

costumes da administração pública. Como apresentou-se ao trabalho numa sexta-

feira, recusou-se a começar a trabalhar e propôs iniciar na segunda-feira sem falta. 

Pilhéria que faz menção ao conhecido hábito da procrastinação, senso comum no 

Brasil: “Não vou pegar na sexta, já no fim de semana. Eu pego na segunda, que fica 

mais certinho, tudo direito. Pode esperar, segunda-feira sem falta eu estou aqui” 

(RIBEIRO, 1974a, p.127).  

Após sua chegada, assumindo o trabalho na segunda-feira, Abusado 

descobre que os estadunidenses não têm dedos-duros amadores, só informantes 

oficiais “Não! Esses americanos...Vocês querem dizer que fizeram um país destes, 

uma coisa importante destas, sem contar com um grupo de dedos-duros amadores? 

Só têm dedos-duros profissionais? (RIBEIRO, 1974a, p.128). Essa controvérsia 

 
20 Para maior informação sobre os projetos de lei que restringiam as importações pode-se consultar o 
site da câmara dos deputados federais. Disponível em: <https://www.camara.leg.br> Acesso em: 22 jun 
2020. 
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parece-nos referir-se ao fato da polícia da ditadura investigar e prender baseada 

apenas em denúncias muitas vezes sem comprovações.  

Este conto aborda muitos pontos motivadores de críticas e controvérsias a 

respeito da administração pública no Brasil. Em meio a discussões sobre como 

solucionar o caso das cagadas em série em torno do presidente, Abusado faz uma 

proposta ousada e ilegal: arranjar um bode-expiatório, ou seja, conseguir convencer 

a alguém a assumir os crimes. Na verdade, poderia ser considerado até um ato 

patriótico. “A nação precisa de uma resposta e nós vamos dar essa resposta. O que 

interessa é a segurança do presidente e dar uma resposta à nação. Isso é o que 

interessa.” (RIBEIRO, 1974a, p. 133).  

Os detetives estadunidenses assustam-se e, de início, recusam. O brasileiro 

os pressiona afirmando que deixar o caso sem solução pode pôr em risco os 

empregos de Camone e Ailoviú. Ele em si não temia a demissão pois era efetivo. 

Nesse momento Ubaldo toca numa questão delicada - a estabilidade dos funcionários 

públicos - largamente discutida na atualidade. A ideia de que o funcionalismo é 

acomodado, indolente e aproveitador veio ganhando força nas últimas décadas e hoje 

o emprego público é alvo de políticas restritivas como plano de demissão voluntária, 

contratações precárias oferecendo fundamentos para as privatizações.  

Os detetives acabam concordando com a proposta de abusado e um crime é 

cometido para solucionar outro. O escolhido foi o agente Phil Guivimi que por livre e 

espontânea pressão aceitou. Fica clara a crítica ao mecanismo ideológico do estado 

que justifica crimes usando uma ideia conveniente de patriotismo, moral ou religião 

como prender, torturar e matar presos políticos porque estes seriam inimigos da 

nação, subversivos perigosos.  

No fechamento do conto, quando Abusado é cumprimentado pelo presidente 

dos EUA e o detetive, funcionário brasileiro, diz algo que pode ser tomado como uma 

advertência não só ao imperialismo estadunidense como a todos os presidentes: “Mas 

o senhor deve ter sempre cuidado: por mais presidente que o sujeito seja, tem sempre 

alguém cagando para ele. Este mundo é muito incerto." (RIBEIRO, 1974a, p. 135).  
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa que se iniciou em uma sala de aula, despertada pelo interesse 

demonstrado por alunos do ensino médio sobre a leitura de um livro de João Ubaldo 

Ribeiro da década de 70, acabou por revelar muitas surpresas.  

A primeira delas foi a descoberta de que este texto, mesmo sendo de um 

consagrado autor e tendo sido lançado entre a publicação de duas de suas grandes 

obras (Sargento Getúlio e Viva o povo brasileiro), é muito pouco conhecido pelo 

público. Até entre aqueles que gostam e leem João Ubaldo encontram-se muitos que 

desconhecem esta obra. Alguns, sequer, sabiam da existência dela. Outra surpresa 

foi a de perceber que a coleção de contos aqui em questão foi a que inaugurou o estilo 

de sátira bem-humorada e extremamente crítica de Ubaldo, fortemente influenciado 

pelo jornalismo, mais especificamente do exercício na construção das crônicas que 

afiou o olhar do autor sobre o Brasil e suas mazelas. 

A observação atenta da construção da sátira ubaldiana nos levou à última 

surpresa: a profundidade do engajamento político nos contos apresentados. Essas 

constatações conduziram-nos a repensar o objetivo inicial que era estudar apenas o 

riso e o humor nos cinco contos. Mas, ao longo do trabalho, foi se tornando evidente 

que o humor advinha da construção da sátira, ou melhor, do processo de confrontação 

por criação de imagens, palavras e jogos de ideias próprio desse gênero.  

Sendo assim, descobrimos que, nos contos analisados, é quase inexistente a 

possibilidade de riso descontraído ou descomprometido. Nestas sátiras não há 

ingenuidade, todos os movimentos são engajados na construção da crítica. O riso, o 

humor contido nos textos, estão diretamente subordinados à questão da construção 

de um olhar contestador sobre a realidade histórica que se vivia na época de sua 

feitura e publicação.  

Em Vencecavalo e o outro povo, Ubaldo navegou alongando as possibilidades 

permitidas pelo gênero sátira. Usou e abusou de recursos como neologismos, 

regionalismos, estrangeirismo, fortes contrastes, ironia, paródia, inversões de ideias e 

posições. Descobrimos nos textos um riso arquitetado cuidadosamente, pleno de 

significados. Nada é gratuito, cada virgula, cada palavra é cuidadosamente pensada. 

Ficamos perplexos ao perceber que as críticas colocadas pelo autor são 

absolutamente pertinentes ao momento político-social atual. À medida que a pesquisa 
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se aprofundava, a semelhança, o pareamento com a situação enfrentada em 

2019/2020, ficava mais consistente e clara. Considerando que o governo atual 

defende muitas ações e posturas adotadas pelos governos militares, as sátiras de 

Vencecavalo e o outro povo voltam a soar como um grito de denúncia e revolta. 

O livro em questão está dividido em cinco contos com certa independência, 

cada um deles apresenta um enredo diferente, acontecido em tempo impreciso e lugar 

distante. Entretanto, podem ser analisados como um texto único não só pelo fato dos 

personagens terem o mesmo sobrenome, mas também, como já observado neste 

estudo, por constituírem cinco partes de uma reflexão sobre o Brasil.  

Assim, o primeiro conto “Vencecavalo Santos Bezerra” discute a estrutura do 

poder governamental através de um presidente ditador; no segundo “Tombatudo 

Santos Bezerra” numa sátira ao descobrimento do Brasil, a formação de nossas 

estruturas conceituais e governamentais é posta em questão; no terceiro conto com o 

personagem “Rombaquirica Santos Bezerra”, um cangaceiro que luta em prol de seus 

direitos de trabalhador, prosseguimos a discussão observando a manipulação do 

poder sobre o trabalhador e o povo; o quarto conto traz como personagem “Sangrador 

Santos Bezerra” um candidato a santo, mas que se torna o demônio quando 

presidente, propõe uma observação sobre a relação do poder com a religião; e o 

quinto  e último conto tem como personagem “Abusado Santos Bezerra” um detetive 

com procedimentos ilegais e espúrios que coloca em questão a dependência cultural 

e a deslealdade dos representantes do poder público.        

Nesta observação na construção dos personagens nos damos conta da 

incrível atualidade dos textos ubaldianos e o comportamento repetitivo da história 

política brasileira. Os contos, escritos durante o período da dominância militar no 

Brasil, são marcados por uma vontade de ruptura com o status quo reinante. O autor 

criou um texto que não pode ser dissociado de seu contexto, mas que se tornou 

atemporal à medida que contextos semelhantes ressurgem. Há nele luta e 

provocação, um murro no estômago do leitor, causando a dor da conscientização da 

necessidade de busca de algo melhor.  

João Ubaldo Ribeiro, um homem simpático, de modos simples, sempre de 

bermuda e camisa colorida, sem dispensar os chinelos, parece-nos trazer em si uma 

figura satírica, pois, por trás dessa imagem bem-humorada e relaxada produz uma 

literatura extremamente crítica sobre a sociedade brasileira e sua relação com o 
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poder. Ubaldo, conhecedor dos usos e desusos de seu povo, certamente, encontrou 

uma forma de literatura capaz de traduzi-lo com propriedade. 

 

 

 

Figura 7: Adeus de João Ubaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOUSA, Carlos Henrique Latuff de. Disponível em: <https://www.brasil247.com/cultura/a-literatura-se-
despede-de-um-dos-seus-mestres> Acesso em: 20 julho 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brasil247.com/cultura/a-literatura-se-despede-de-um-dos-seus-mestres
https://www.brasil247.com/cultura/a-literatura-se-despede-de-um-dos-seus-mestres


70 
 

6.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AMADO, Jorge. Um verdadeiro romancista. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 
Suplemento do livro 20. 22 set. 1968. 

 
_____________. Romancista Maior. O Pasquim. Rio de Janeiro. Ano 1971, nº.128, 
pp.3, 14-20 dez. 1971.  

 
_____________. Dois renovadores. A Tarde. Salvador. 21 out.1973. 
 

BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal. Tradução Maria Ermantina Galvão. 
2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 
_________________. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O 
contexto de François Rabelais. Tradução Yara Frateschi. São Paulo/ Brasília: Hucitec, 
1996.  
 
BARBOSA, Karina Ramos. Passos iniciais do cronista João Ubaldo Ribeiro: Riso no 
contexto da ditadura Militar. In Revista Litterata, Ilhéus, vol. 5, nº. 2, jul. dez. 2015. 

 
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Dialogismo, polifonia e enunciação. In: BARROS 
Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luiz (Org.). Dialogismo, polifonia, 
intertextualidade: em torno de Bakhtin. São Paulo: Edusp, 1994. (Coleção Ensaios de 
Cultura), pp.1-9. 

 
__________________________. Ubaldo ficção, confissão, disfarce e retrato. Rio de 
Janeiro: Vieira & Lent Casa Editorial, 2016. 
 
BERGSON, Henri. O riso: ensaio sobre a significação da comicidade. Trad. Ivone 
Castilho Benedetti. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 
BEZERRA, Paulo. Polifonia. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin; conceitos-chave. São 
Paulo: Contexto, 2005, pp. 191-200. 

 
BOSI, Alfredo. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix, 1975. 

 
BURKE, Peter. Cultura popular na idade moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989. 

 
BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica. Campinas: Editora da UNICAMP,1996. 
 
COUTINHO, Wilson. João Ubaldo Ribeiro: Um estilo de sedução. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2005. 
 
DALCASTAGNÉ, Regina. Literatura brasileira contemporânea: Um território 
contestado. São Paulo: Editora Horizonte, 2012. 

 
DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema 
brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Rocco Digital, 1997. 



71 
 

 
DE BONO, Edward. A criatividade levada a sério. São Paulo: Pioneira. 1997. 

 
DOREA, Luiz Eduardo. Vencecavalo e o outro povo. Diário de Notícias. Salvador. 07 
jun.1974. 
 
DRIESSEN, Hank. Humor, riso e o campo: Reflexões da antropologia. In: BREMMER, 
Jan; ROODENBURG, Herman (Org.). Uma história cultural do humor. Rio de Janeiro: 
Record, pp. 251-276, 2000. 

 
DUARTE, Lélia Parreira. Ironia, humor e fingimento literário. Belo Horizonte: NAPq 
/FALE/UFMG, 1994. (Cadernos de pesquisa; v. 15) 
 
FALCÃO, João. Não deixe essa chama se apagar. História do Jornal da Bahia. Rio de 
Janeiro: Revan, 2006 

 
GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
 
______________. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002(a). 

 
___________. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002 (b). 

 
GIACON, Eliane Maria de Oliveira. A imagem de povo via romance. In: Revista Litcult, 
Ano VI, nº 6, 2006. Disponível em: <http:www.letras.ufrj.brlitcult> Acesso em: 26 jun. 
2019. 
 
___________________________. Acervo Capiroba (1968-2008): um estudo da 
fortuna crítica de João Ubaldo Ribeiro. São Paulo: UNESP, Assis, 2011 
 
GOMES, João Carlos Teixeira. Literatura Morta. Jornal da Bahia. Salvador. 16 
nov.1975. 

 
__________________________. Memórias das trevas. São Paulo: Geração Editorial, 
2001. 
 
GOTLIB, Nádia Batella. Teoria do conto. 10ª ed. São Paulo: Ática, 2002. 

 
HUTCHEON. L. Teoria e política da ironia. Trad. Júlio Jeha. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2000. 
 
KUPERMANN, Daniel. Perder a vida, mas não a piada: o humor entre os 
companheiros de descrença. In: SLAVUTZKYi, A.; KUPERMANN, D. (Org.). Seria 
trágico... se não fosse cômico: humor e psicanálise. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005. p.19-49. 
 
___________________. Ousar rir: humor, criação e psicanálise. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
 
MACHADO, Ida Lucia. A ironia como estratégia comunicativa e argumentativa. In: 
Bakhtiniana, São Paulo: Jan./Jul. 2014. Número 9 (1): pp. 108-128. 



72 
 

MENDONÇA, Fernando Batinga de (org.). Personagens humanos. In: Jornal da 
Bahia, ano 1969. Página Literária. 15 jun.1969. 
 
MEZAN, R. A Ilha dos tesouros: relendo a piada e sua relação com o inconsciente. In: 
SLAVUTZKYI, A.; KUPERMANN, D. (Org.). Seria trágico... se não fosse cômico: 
humor e psicanálise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.129-198. 

 
MINOIS, Georges. História do riso e do escárnio. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 
 
MOREIRA, Maria Eunice e outros. Leituras de literatura brasileira contemporânea. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015 
 
MUECKE, D. C. Ironia e o irônico. Trad. Geraldo Gerson de Souza. São Paulo: 
Perspectiva, 1995. 

 
_____________. Marcas da Ironia. Trad. Márcio Serelle. Cadernos CESPUC de 
Pesquisa. Belo Horizonte: 1996. 

 
NAME, Daniela. João Ubaldo fica na Editora Nova Fronteira. O Globo. Rio de Janeiro, 
09 jun. 1997. 
 
____________. As ilhas de Ubaldo. O Globo. Rio de Janeiro. Segundo Caderno, pp. 
1-2, 03 ago. 1997. 

 
NOGUEIRA Jr, Arnaldo. Projeto Releituras Resumo Biográfico e Bibliográfico: João 
Ubaldo Ribeiro. Disponível em: <http://www.releituras.com/joaoubaldo_bio.asp> 
Acesso em: 26 jun. 2019. 

 
NAVARRO FILHO, Carlos. João Ubaldo Ribeiro. Bahia Notícias. 16 jul. 2016. 
Disponível em: <https://www.bahianoticias.com.br/cultura/noticia/25014-coluna-
literatura-leia-uma-entrevista-com-joao-ubaldo-ribeiro.html> Acesso em: 26 jun. 2019. 

 
OLIVEIRA, Juvenal Batella de. Este lado para dentro: ficção, confissão e disfarce em 
João Ubaldo Ribeiro. Dissertação de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, PUC-RIO, 2006. Disponível em : 
<https://www.maxwell.vrac.pucrio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8053
@1>  Acessado em: 25 jun. 2019. 
 
___________________________. Ubaldo ficção, confissão, disfarce e retrato. Rio de 
Janeiro: Vieira & Lent Casa Editorial, 2016. 
 
PÁDUA, João Carlos. Alegoria debochada. Jornal Opinião. Rio de Janeiro, 05 
ago.1974. 

 
PEN, Marcelo. João Ubaldo coloca jagunço na encruzilhada da História. Folha de São 
Paulo. São Paulo, Ilustrada. 20 dez. 2003. 
 
PEREDA, L. C. Humor e psicanálise. In: SLAVUTZKY, A.; KUPERMANN, D. 
(Org.). Seria trágico... se não fosse cômico: Humor e psicanálise. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. p.111-128. 

http://www.releituras.com/joaoubaldo_bio.asp
https://www.bahianoticias.com.br/cultura/noticia/25014-coluna-literatura-leia-uma-entrevista-com-joao-ubaldo-ribeiro.html
https://www.bahianoticias.com.br/cultura/noticia/25014-coluna-literatura-leia-uma-entrevista-com-joao-ubaldo-ribeiro.html
https://www.maxwell.vrac.pucrio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8053@1
https://www.maxwell.vrac.pucrio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8053@1


73 
 

POSSENTI, Sírio. Os humores da língua: análises linguísticas de piadas. Campinas: 
Mercado das Letras, 2000. 

 
PROPP, Vladimir. Comicidade e riso. São Paulo: Ática, 1992. 

 
REIMÃO, Sandra Lucia Amaral de Assis. Repressão e resistência: censura a livros na 
ditadura militar. Tese (Livre Docência em Comunicação e Cultura) – Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2011. 
 
RIBEIRO, João Ubaldo. Apollo vista daqui. Jornal da Bahia, Salvador. Ano 1969. 11 
jan. 1969. Caderno 2, Satyricon, p. 1. 
 
__________________ . Está muito fraca hoje. Jornal da Bahia. Salvador. Ano 1970, 
Caderno 2, Satyricon, p.1, 12 jul.1970. 
 
__________________. Vencecavalo e o outro povo. Contos. Rio de Janeiro: Editora 
Record, 1974. 
 
__________________. Vencecavalo e o outro povo. Contos. Rio de Janeiro: Editora 
Artenova, 1974a. 
 
__________________. Vencecavalo e o outro povo. Contos. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1984. 
__________________. Viva o povo brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
 
__________________. Sargento Getúlio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 
 
_________________. Arte e ciência de roubar galinhas. Crônicas. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2000.  
 
__________________. O feitiço da ilha do pavão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2000. 
 
__________________. A Casa dos budas ditosos. São Paulo: Objetiva, 2005. 
 
__________________. Vencecavalo e o outro povo Contos. Rio de Janeiro: Editora 
Alfaguara/Objetiva, 2013. 
 
ROLLEMBERG, Manuel. Hamlet o tema eterno Hamlet e Getúlio Santos Bezerra –
dramas iguais. Jornal da Tarde. Salvador. 31 jan. 1976. 

 
SÁ, Jorge de. A crônica. São Paulo: Ática, 1985. Série Princípios. 
 
SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  

 
_________________. Nas malhas da letra. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.  
 
_________________. Uma literatura nos trópicos. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.  
 
_________________. Em liberdade. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 



74 
 

SCHWARZ, Roberto. Sequências brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999. 
 
SILVA, Gerson Márcio da. Comparações entre a realidade e ficção no livro 
Vencecavalo e o outro Povo de João Ubaldo Ribeiro. In Web Revista Linguística e 
linguagem, ed. nº 06, junho, 2009. ISSN-1984-5227. Disponível em: 
<http://www.linguisticaelinguagem.cepad.net.br/EDICOES/06/Arquivos/08.pdf> 
Acesso em: 10 jun. 2019.  

 
________________________; GIACON, Eliane Maria de Oliveira. Vence, Vence 
Santos Bezerra. Revista digital Avepalavra, Ed. 12, 2º semestre, UEMS 2011. 
Disponível em: <http://www2.unemat.br/avepalavra/EDICOES/12/artigos/gerson.pdf > 
Acesso em: 10 jun. 2019.  
 
SOETHE, Paulo Astor. Sobre a sátira: Contribuições da teoria literária na década de 
60. In Revista Fragmentos, Universidade Federal do Paraná, vol. 7, 1998. 
 
SOUZA, Martha Cristina de Almeida. Você é o tal que não usa laifibói! Ironia, humor e 
riso – uma estratégia plurivocal em arte e ciência de roubar galinha e já podeis da 
pátria filhos, de João Ubaldo Ribeiro. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2011. 
 
SÜSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária. Polêmicas, diários & retratos. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2004. 
 
TELAROLLI, S. (org.) Faces do narrador. Araraquara: Laboratório Editorial/ 
FCL/UNESP. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2003. pp. 151-172. (Série Estudos 
Literários) 
 
TEZZA, Cristovão. Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o formalismo russo. Rio de 
Janeiro: Editora Rocco, 2003. 
 
TOLOTTI, Rodrigo. Rodrigo Maia recebe envelope com fezes em seu gabinete na 
Câmara. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br> Acesso em: 05 de nov. 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linguisticaelinguagem.cepad.net.br/EDICOES/06/Arquivos/08.pdf
http://www2.unemat.br/avepalavra/EDICOES/12/artigos/gerson.pdf
https://www.infomoney.com.br/


75 
 

ANEXO 1 - Primeria edição. Editora Record, 1974, Capa dura, Coleção Mestres da 
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ANEXO 2 – Segunda edição, Editora Artenova, 1974. 
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ANEXO 3 - Orelha da segunda edição de 1974 
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ANEXO 4 – Terceira edição. Nova Fronteira, 1984.  
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ANEXO 5 - Orelha edição de 1984 

 



80 
 

ANEXO 6 - Quarta edição. Editora Alfaguara/Objetiva, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


