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RESUMO: Em 1975, o escritor maranhense José Louzeiro publica o romance Lúcio 

Flávio, o passageiro da agonia, um de seus grandes sucessos editoriais e paradigma do 

chamado romance-reportagem. Baseado em fatos acontecidos na década de 1970 e na 

figura eminente de um famoso bandido (Lúcio Flávio Villar Lírio), Louzeiro revela, 

com essa experiência, o desejo de fazer uma literatura aderente a uma maior massa de 

leitores, que estaria preocupada com o entendimento de um enredo e com as peripécias 

envolvidas na construção do herói. Tendo como ponto de partida a opção do próprio 

Louzeiro, esta dissertação propõe discutir a aderência de Lúcio Flávio, o passageiro da 

agonia à chamada literatura de massa. Para tanto, nossa análise do romance considera 

os seguintes aspectos. Num primeiro momento, examinamos como as marcas formais 

do romance-reportagem, gênero ao qual a crítica associa o livro de Louzeiro, pode 

ajudar a constituir seu caráter popular, visto que aponta para os limites existentes entre o 

factual e o ficcional e como se dá o uso da linguagem no romance que, a despeito de sua 

intenção de simplificação linguística, propõe, em muitos momentos, uma preservação 

da retórica culta, sobretudo quando associada à fala do protagonista Lúcio Flávio. Num 

segundo momento, discutimos como os traços da constituição do romance de aventuras 

ajudam na organização narrativa do texto de Louzeiro, sobretudo no modo como este 

caracteriza e constrói seu herói que, ao contrário do que propõe a narrativa de aventuras, 

é mais complexo na medida em que Lúcio Flávio apresenta traços do herói 

problemático do romance de formação. Por fim, examinamos as oposições míticas 

construídas no romance e como Louzeiro dá a elas um tratamento particular, fugindo e 

aderindo (de maneira dialética) à previsibilidade da literatura de massa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Romance-reportagem. Literatura de Massa. Romance de 

aventuras. José Louzeiro. 
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ABSTRACT: At 1975, the writer native from Maranhão, Jose Louzeiro published the 

romance Lúcio Flávio, The Passenger of Agony, one of his greatest hits editorials and 

paradigm of the called brazilian nonfiction novel. Based on real events and in the 

eminent figure of a famous bandit (Lúcio Flávio Villar Lírio), Louzeiro shows, with this 

experience, the wish of to do a literature for more number of readers, who were 

concerned with the knowledge of the plot and the adventures around the construction 

the hero. Having as a starting point, the Louzeiro’s option, this  dissertation proposed to 

discuss the adherence of Lúcio Flávio, The Passenger of Agony to the called mass 

literature. To this end, our analysis of the romance considers the following aspects. At 

the first time, we examined how the formal marks of brazilian nonfiction novel, gender 

who the critic associates the Louzeiro's book may help to building his popular character, 

once that this to aim limits among fictional and factual and how to use the romance 

language, that despite of his intention to linguistic simplification, in several times, the 

preservation of cultured rhetoric, especially when combined with the protagonist 

speech, Lúcio Flávio. At the second time, we discussed as the traces of the constitution 

of the adventures romances help in the organization narrative of Louzeiro's text, 

especially how he shows features and build his hero, instead of what proposes the 

adventures narrative, and is more complex when Lúcio Flávio shows the problematic 

traces of the hero the novel training .Finally, we examine the mythical oppositions built 

in the romance and how Louzeiro give to them a particular treatment, running away and 

joining (in dialectical way) the predictability of the mass literature. 

 

KEYWORDS: Brazilian nonfiction novel. Mass literature. Adventure romance. José 

Louzeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

SUMÁRIO 

 

 
 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 11 
 

1 O ROMANCE-REPORTAGEM NA CRÍTICA LITERÁRIA BRASILEIRA ... 17 

1.1 Romance-reportagem e a tradição naturalista ....................................................... 19 

1.2 O que dizem os outros .......................................................................................... 25 

1.3 Antonio Candido e “A nova narrativa” ................................................................. 26 
 

2 O QUE É LITERATURA DE MASSA? ................................................................. 29 

2.1 O folhetim: breve histórico e características ......................................................... 40 

2.2 A narrativa de aventuras (e seu herói) ......................................................................... 43 
 

3 O ROMANCE DE MASSA DE JOSÉ LOUZEIRO? ............................................ 52 

3.1 As marcas formais do romance-reportagem e a adesão do público ..................... 52 

3.2 As marcas do romance de aventuras e a construção do herói .............................. 65 

3.3 O “herói problemático” de Louzeiro ................................................................... 87 

3.4 As oposições míticas e seu tratamento (particular) no romance .......................... 95 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 104 
 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[..] pois toda a vida é preciosa e nenhuma pode ser substituída, 

por mais baixa que seja a criatura. 

(Howard Lee) 

 

Não pertencemos a este mundo. Somos todos passageiros da 

agonia, perdidos num vendaval.  

 

(José Louzeiro) 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

Bandido é bandido. Polícia é polícia. 

(Lúcio Flávio Villar Lírio) 

 

 

Em 1975, a Editora Civilização Brasileira lança uma coleção denominada 

Romance-Reportagem. Trata-se da publicação de obras baseadas em casos reais, mas 

moldadas segundo os preceitos da ficção, como O Caso Lou, de Carlos Heitor Cony, 

texto inaugural da série. Mas é com o lançamento do segundo livro da coleção, Lúcio 

Flávio, o passageiro da agonia, de José Louzeiro, no mesmo ano, que a crítica 

reconhece o primeiro romance-reportagem brasileiro, entendendo seu surgimento, na 

década de 1970, como originário do contexto ditatorial brasileiro, que acirrava a censura 

aos órgãos de imprensa, demandando para a literatura a função de denúncia social.  

Antes do lançamento de Lúcio Flávio, Louzeiro já havia escrito quatro livros, 

dentre os quais a novela Acusado de homicídio (1960) e os contos de Judas arrependido 

(1968). Respectivamente, as narrativas revelavam tipos diferentes de literatura, uma de 

maior alcance dada sua construção linguístico-formal; outra com uma escrita mais 

sofisticada. No segundo caso, o objetivo seria, segundo observa Cosson, “um trabalho 

de experimentação formal no qual o escritor tenta reproduzir na linguagem os sons das 

metrópoles, consoante as novidades estéticas do dia” (COSSON, 2007, p. 44). Enquanto 

os leitores receberam de maneira bastante positiva a linguagem mais simples e de fácil 

entendimento de Acusado de homicídio, a crítica considerou a elaboração estilística de 

Judas arrependido mais digna de apreço. Isso porque, conforme observa Regina 

Zilberman, “São valorizadas, em proporções diferenciadas segundo as tendências, a 

singularidade dos textos mais arrojados da vanguarda, que provocam estranheza, e não 

agrado, nos leitores...” (ZILBERMAN, 1987, p. 103). 

A partir dessa experiência, Louzeiro conclui que o principal compromisso do 

escritor é com seu público, passando a dar prioridade à escrita de uma literatura 

aderente a uma maior massa de leitores que, ao contrário dos críticos, não estaria 

preocupada com inovações formais e sofisticação da linguagem, mas com o 

entendimento de um enredo (Cf. COSSON, 2007, p. 44). A respeito de Lúcio Flávio, 

Louzeiro observa, em depoimento de 1978 dado ao jornal Folha de S. Paulo, a 
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preocupação com o alcance de sua obra e sua opção por uma escrita de linguagem mais 

acessível: 

 

 - Este romance [Lúcio Flávio, o passageiro da agonia] é minha 

alternativa literária. Decidi escrevê-lo objetivando tornar-me, através 

de uma linguagem acessível, sem rebuscados, um autor de 

características populares. Cansei de escrever para meia dúzia de 

iniciados; cansei da filosofia de que o povo “deve chegar ao escritor”. 

Hoje eu acho exatamente o contrário: o autor deve contribuir para o 

desenvolvimento cultural do seu país. Em suma: passei de ficcionista 

que perseguia a forma, a escritor que só tem uma preocupação: fixar o 

momento social e político em que vivemos, captar o lamento da 

grande massa sofredora que se arrasta por aí, vítima de uma sociedade 

injusta (LOUZEIRO, 1978, s/p).
1
 

 

 

Louzeiro afirma ter se iniciado na composição de romances unicamente em 

virtude do afã de denunciar os descalabros sociais promovidos no país – dar voz a quem 

não tinha voz, como relata o próprio escritor em entrevista a Cristiane Costa:  

 

Pensei em me tornar escritor graças ao golpe de 64. Saí para fazer uma 

reportagem (Folha de S. Paulo) sobre os meninos de rua “jogados 

fora” pela polícia paulista no município mineiro de Camanducaia. A 

censura reduziu minha matéria a umas vinte linhas. Deixei a redação, 

voltei para o Rio, escrevi Infância dos mortos, de onde foi tirado o 

filme Pixote (COSTA, 2005, p. 155).
2
 

 

 

Enxergando como uma notável composição, de marcante oralidade e 

simplicidade, Silverman entende Louzeiro como um “cordelista urbano”, realista ao 

extremo, “em carne viva”. Seu principal romance relata com crueza e riqueza de 

detalhes a trajetória do mais popular bandido da primeira metade dos anos 1970, Lúcio 

Flávio Villar Lírio. Segundo Silverman,  

 

José Louzeiro [...] um dos autores que mais contribuíram para a 

popularidade do romance jornalístico, não poupa palavras para 

descrever, em termos notavelmente genéricos, como encara a sua 

ficção. Ele se esforça para eliminar os elementos puramente formais e 

elitistas, fazendo com que sua obra, antes de tudo e principalmente, 

seja “útil às camadas socialmente mais baixas do país” [...]. Seu 

objetivo é “quase uma literatura de cordel urbana” [...] 

(SILVERMAN, 2000, p. 40). 

 

                                                           
1
 Em outro momento, o escritor admite: “o que eu escrevo tem o propósito de ser mais popular, a começar 

pela linguagem que uso, existem passagens nos meus livros que são verdadeira literatura oral. E tenho 

absoluta consciência disso” (LOUZEIRO, 1980, p. 2).  
2
 Entrevista publicada no livro Pena de Aluguel, de Cristiane Costa, disponível, segundo nota da autora, 

em www.penadealuguel.com.br. 
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 Considerando este contexto, resumido de maneira bastante rápida acima, e tendo 

como ponto de partida a opção de Louzeiro pela escrita de um romance de apelo 

popular, este estudo propõe discutir se Lúcio Flávio, o passageiro da agonia seria, de 

fato, um romance representativo da literatura de massa. 

 Para localizarmos melhor a discussão é necessário pontuar, já de saída, o 

entendimento que o próprio autor tem de literatura popular, visto que esta seria, para 

ele, aquela que tem um alcance maior das pessoas, capaz de “captar o lamento da 

grande massa”, e não necessariamente a emanada de maneira espontânea do povo.
3
 A 

citação de Louzeiro acima, a respeito de Lúcio Flávio, já nos ajuda a entender sua 

perspectiva: uma literatura popular, nesse sentido, seria aquela de linguagem acessível, 

na qual não só a escrita se faz de fácil compreensão, mas o próprio enredo ganha 

destaque, priorizando, assim, a significação em detrimento da construção, conforme 

observa Graça Paulino a respeito da narrativa popular e da de vanguarda, 

respectivamente (Cf. PAULINO, 2004, p.50).
4
 

 Tal perspectiva de análise não pretende negar a categorização de Lúcio Flávio, o 

passageiro da agonia como romance-reportagem – até porque os estudos empreendidos 

por Rildo Cosson sobre o gênero nos ajudam a revelar aspectos deflagradores de seu 

sucesso editorial e de sua relação com o contexto social da época –, mas também pensar 

esta forma narrativa como um meio de alcance de um público maior, para o qual o 

compromisso com a verdade factual teria grande importância.  

Convém ressaltar que essa literatura de adesão popular requerida por Louzeiro 

não diz respeito a um tipo único de forma literária, mas a um modo que atende a uma 

demanda psicossocial de uma grande camada de leitores em que o aspecto social se 

destaca. Nesse sentido, é importante ressaltar que esta pesquisa toma o termo literatura 

popular como sinônimo de literatura de massa,
5
 referindo-se a um tipo de texto dotado 

de uma linguagem mais próxima do leitor e com temas de interesse, sugerindo uma 

                                                           
3
 “A apreciação negativa da cultura para massas [...] foi chamada de apocalíptica, por Umberto Eco, numa 

divisão de intelectuais em apocalípticos e integrados. Para compensar as críticas mais radicais, há os que 

lembram o caráter socializador dos meios de massa, que dariam a todas as classes o mesmo nível de 

informação e, vez por outra, ministrariam elementos para que o espectador forme um juízo desalienado a 

respeito do sistema em que vive” (BOSI, 1992, p. 321-322). 
4
 Em “Formação de leitores: a questão dos cânones literários”, Graça Paulino discute, por meio da 

observação das escolhas literárias escolares para os jovens, o distanciamento existente entre estas 

escolhas e os cânones, passando pela questão da ascensão dos Estudos Culturais, produção de obras 

populares e recepção dos cânones por estes leitores. 
5
 O termo literatura popular, utilizado por Louzeiro, compreende uma literatura que usa expedientes de 

captação facilitada do leitor. Este tipo de literatura, ao qual o autor se refere, tem, para os críticos, o nome 

de literatura de massa e comporta uma série de expedientes próprios, como veremos.  



 
 

14 
 

adesão facilitada em nível do enredo que, no entanto, como esclarece Sodré, não deve 

ser considerada inferior justamente por sua franca adesão popular, mas como outro tipo 

de literatura, que se volta também para a construção do sujeito. Para Sodré, 

 

A função claramente normativa da literatura de massa é, portanto, 

ajustar a consciência do indivíduo ao mundo (confirmá-lo como 

sujeito das variadas formações ideológicas), mas divertindo-o (ao 

contrário do sermão, da pregação ou da doutrinação direta), como num 

jogo (SODRÉ, 1978, p. 35). 

 

 

Considerando as discussões em torno da opção de José Louzeiro por uma 

narrativa de maior adesão dos leitores, procuraremos observar os aspectos que 

constituem sua popularidade, tais como a construção da figura do “herói solitário”, 

dotado de genialidade intelectual que rompe com as regras sociais; a atualidade 

informativo-jornalística do texto que promove uma margem de credibilidade ao leitor – 

perspectiva que o gênero romance-reportagem ajuda a construir –; as oposições míticas 

e a preservação da retórica culta, segundo aponta Sodré em Teoria da literatura de 

massa (1978, p. 82-84), como elementos caracterizadores deste tipo de literatura. Estes 

elementos, apesar de inscritos na concepção formadora dessa literatura de alcance 

popular, serão problematizados em nossa leitura de Lúcio Flávio, uma vez que a própria 

constituição do “herói solitário”, que entra em choque com a sociedade, revela uma 

complexidade narrativa que não atenderia, a princípio, a ordem formal da literatura de 

massa, associando-se, ao contrário, a um gênero bastante complexo e sofisticado, o do 

“romance de formação”, conforme propõe Cosson em Fronteiras Contaminadas (2007), 

conforme veremos. 

Lúcio Flávio tem, ainda, um aspecto que pode ajudar a entender seu sucesso 

editorial e seu alcance popular: o romance é baseado em fatos reais e na existência de 

um verdadeiro Lúcio Flávio Villar Lírio. Mineiro de nascimento, carioca de criação, 

Lúcio foi um bandido popular, com acesso às mídias e responsável por inúmeras fugas 

de prisões brasileiras, assaltos ousados e arriscados, pela reunião de uma quadrilha 

altamente qualificada e organizada e por denunciar os membros do temido Esquadrão da 

Morte, tudo isso sendo noticiado pela imprensa da época. Dotado de um Q.I acima da 

média, e dissociado do estereótipo do bandido, Lúcio interessava-se também por 

literatura e artes plásticas. Um bandido com ar intelectual poderia ser matéria suficiente 

para a escrita de um romance de interesse daqueles que acompanhavam, pelos 

noticiários policiais, a vida do verdadeiro Lúcio Flávio.  
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 Nesse sentido, é importante pontuar também que o romance de Louzeiro, apesar 

de baseado em fatos reais, constrói um Lúcio Flávio próprio que guarda com o 

verdadeiro um parentesco evidente, mas não necessariamente igual, visto o trabalho 

literário envolto na caracterização não só do protagonista, mas dos demais elementos 

narrativos. A esse propósito ressalta-se o uso de um narrador em terceira pessoa que, 

apesar da focalização central em Lúcio, observa os componentes psicológicos e 

emocionais de toda sua quadrilha e que compõem a trajetória de formação do bandido.  

 Para melhor organização das ideias expostas nesta pesquisa, ela se estrutura em 

três capítulos, dos quais o primeiro, chamado de “O romance-reportagem na crítica 

literária brasileira”, apresenta o gênero romance-reportagem. Não é a intenção, aqui, 

fazer um levantamento minucioso do romance-reportagem como gênero por dois 

motivos: em primeiro lugar, porque Rildo Cosson já fez essa tarefa de maneira bastante 

completa, enriquecendo a discussão com a abertura de um diálogo com a crítica norte-

americana; em segundo, porque não é objeto dessa dissertação apresentar Lúcio Flávio 

como representante exemplar do romance-reportagem, mas pensar como esta forma 

pode, de fato, ajudar na discussão sobre o alcance popular da narrativa de Louzeiro. 

 No segundo capítulo, “O que é literatura de massa?”, as discussões se organizam 

em torno da definição do que seja essa literatura de alcance popular, considerando, para 

isso, as vozes de Muniz Sodré, Antonio Gramsci, Umberto Eco e José Paulo Paes, 

dando especial atenção à construção do herói e a um tipo modular de narrativa de 

adesão popular, a de aventuras. Isso porque tal estrutura narrativa parece servir de forma 

ao texto de Louzeiro, ainda que este estabeleça um diálogo com formas literárias mais 

complexas, como é o caso do “romance de formação”.  

 No terceiro capítulo, “O romance de massa de José Louzeiro?”, empreendemos 

uma discussão sobre Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, observando os aspectos que 

ajudam a construir a adesão de um público leitor mais amplo e aqueles que se mostram 

problemáticos quanto à validade do romance como representante da literatura de massa. 

Será que Louzeiro consegue, de fato, construir um romance com “características 

populares”?  

 Acreditamos que a problemática proposta por um dos romances mais conhecidos 

de José Louzeiro
6
 (e da literatura brasileira da década de 1970) aponta não só a 

                                                           
6
 Outro romance bastante conhecido de José Louzeiro é Infância dos Mortos, publicado em 1977. Assim 

como Lúcio Flávio, o romance foi adaptado para o cinema, em 1981, com o nome de Pixote: a lei do mais 



 
 

16 
 

necessidade de seu estudo, mas se justifica, sobretudo, devido à carência de trabalhos 

voltados para objetos da cultura de massa brasileira. Em Apocalípticos e Integrados, 

Umberto Eco ressalta a importância de nos debruçarmos sobre os objetos da cultura de 

massa como marca de nosso tempo:  

 

O universo das comunicações de massa [começado com o surgimento 

da imprensa de tipos móveis] é – reconheçamo-lo ou não – o nosso 

universo; e se quisermos falar de valores, as condições objetivas das 

comunicações são aquelas fornecidas pela existência dos jornais, 

rádio, da televisão, da música reproduzida e reproduzível, das novas 

formas de comunicação visual e auditiva. Ninguém foge a essas 

condições, nem mesmo o virtuoso, que, indignado com a natureza 

inumana desse universo da informação, transmite o seu protesto 

através dos canais de comunicação de massa, pelas colunas do grande 

diário, ou nas páginas de um volume em paperback, impresso em 

linotipo e difundido nos quiosques das estações (ECO, 1990, p. 11). 

 

 

 Isso não significa que os objetos da cultura de massa possam substituir os da 

cultura de proposta (termo utilizado por Eco para falar de objetos culturais ligados à 

Alta Cultura), mas que eles se difundiram “junto a massas enormes que, tempos atrás, 

não tinham acesso aos bens de cultura”, gerando o que o estudioso italiano identifica 

como uma sensibilidade participativa, já que “as massas submetidas a esse tipo de 

informação parecem-nos bem mais sensíveis e participantes, no bem e no mal, da vida 

associada, do que as massas da antiguidade, propensas a reverências tradicionais face a 

sistemas de valores estáveis e indiscutíveis” (ECO, 1990, p. 44; 48). 

 

 

                                                                                                                                                                          
fraco, por Hector Babenco, tendo em seu elenco Marília Pêra, Tony Tornado, Elke Maravilha e o garoto 

Fernando Ramos da Silva. 
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1 O ROMANCE-REPORTAGEM NA CRÍTICA LITERÁRIA BRASILEIRA 

 

 

Em Romance-reportagem: o gênero, Rildo Cosson observa que o romance-

reportagem continua a circular na cultura brasileira apesar de ser considerado como 

representativo da década de 1970 e, por muitos, definido como elemento cultural restrito 

a esta década. Esta é uma informação importante para iniciar a discussão acerca deste 

gênero, pois reitera sua relevância na literatura brasileira na contemporaneidade, 

considerando a função também empenhada, nos dias atuais, de aludir para questões 

sociais do país, além de demandar reflexão acerca de sua origem paradoxal, já que não 

pode ser entendido como apenas literatura ou registro jornalístico. Cosson esclarece, 

assim, que uma leitura apropriada do romance-reportagem deve considerá-lo como 

gênero autônomo, situado na fronteira entre os dois gêneros inicialmente citados. Mas, 

pergunta o autor, se eles se interpenetram para formá-lo, não deveriam originar um 

terceiro gênero mais facilmente identificável? Cosson responde a esta questão 

afirmando que tal discussão fica presa ao passado, e que o importante não é enquadrar o 

romance-reportagem, mas reconhecer a importância de, na contemporaneidade, discutir 

a dissolução dos limites genéricos tradicionais (Cf. COSSON, 2001, p. 9). Isso porque  

 

em nossos dias [...] o esgotamento das grandes narrativas, a crise da 

representação e outros tantos traços da chamada pós-modernidade 

parecem favorecer a violação, o deslocamento, o descentramento, a 

desconstrução ou a suspensão das fronteiras tradicionais entre os 

discursos (COSSON, 2007, p. 12).  

 

 

A grande discussão sobre o romance-reportagem refere-se à sua origem, pois a 

maioria dos estudos que se ocupam dele preocupam-se mais em debater questões 

sociopolíticas dos anos 1970 que sua poética narrativa. O romance-reportagem pode ser 

tido como paraliterário (paralelo à literatura) e parajornalístico (paralelo ao jornalismo). 

Lendo-o apenas sob uma das vertentes – é o que alerta Cosson – corre-se o risco de 

empobrecimento do texto:  

 

É preciso, então, que se leia e se critique o romance-reportagem a 

partir do que ele é: o resultado do encontro de dois discursos distintos, 

o literário e o jornalístico, ou talvez, até com maior propriedade, o 

produto de fronteiras e de paralelos que, em uma fusão particular, 

confirma sua especificidade de gênero narrativo independente ao 

declarar-se diferente do jornalismo e da literatura pelas semelhanças 
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que cultiva com o romance e com a reportagem (COSSON, 2001, p. 

80-81). 

 

 

As considerações acima já apontam a polêmica relativa à constituição fronteiriça 

do gênero romance-reportagem e deixam em evidência a importância da voz crítica de 

Rildo Cosson, responsável por dois estudos fundamentais sobre o gênero. Além do já 

citado Romance-reportagem: o gênero, Cosson é autor de Fronteiras contaminadas: 

literatura como jornalismo e jornalismo como literatura no Brasil dos anos 1970. 

Publicado em 2007 pela Editora da UNB, o texto é extraído, como ele mesmo afirma, 

de sua tese de Doutorado de dois volumes. Maior estudioso do romance-reportagem no 

Brasil, Cosson será, portanto, um autor bastante referenciado neste capítulo, que tem 

por objetivo apresentar uma exposição do gênero ao qual é sempre associado o romance 

de Louzeiro, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, objeto desta dissertação.  

A crítica vai utilizar a expressão romance-reportagem para definir um modo de 

narrativa praticado na década de 1970 (e espécie de reflexo dessa época), propondo que 

o gênero seja tomado em dois sentidos: forma específica de narrar e decorrência da 

expansão do jornalismo em direção à literatura.
7
 No primeiro caso, teríamos a 

“reportagem romanceada”, união entre a objetividade do jornalismo e o subjetivismo 

próprio da imaginação criadora da literatura. No segundo caso, haveria um tipo de 

migração jornalística para a ficção, e uma “troca de olhares” entre os dois estatutos (Cf. 

COSSON, 2001, p. 13). Em ambos os casos, a história do gênero estaria associada à 

década de seu surgimento e ao período ditatorial brasileiro. Nesse sentido, falar das 

origens do gênero (e de suas particularidades como texto fronteiriço) leva 

necessariamente ao entendimento de como a literatura se relacionava com o jornalismo 

naquela época. Assim, a ditadura militar pode ser tomada por marco histórico da década 

de 1970 e ser dividida em dois períodos: o final de 1968, com a publicação do Ato 

Institucional número 5 (AI-5) e o chamado “milagre econômico brasileiro”; e a segunda 

metade da década, com a crise econômica e fracasso dos projetos governamentais, o 

surgimento dos movimentos populares de anistia e as greves dos sindicalistas do ABC 

paulista (Cf. COSSON, 2007, p. 15). 

                                                           
7
 Em 1978, Davi Arrigucci Jr. vai defender que o romance-reportagem liga-se ao naturalismo por suas 

características de “romance alegórico”. Todavia, Cosson alerta para o fato de essa não ser uma visão 

homogênea, que, na voz de críticos como Heloisa Buarque de Hollanda e Marcos Augusto Gonçalves, 

tomava forma de estilo de produção literária próprio do período (Cf. COSSON, 2001, p. 12-13). 
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Cosson observa que, para aqueles que resistiram a esse momento, a década de 

1970 pode ser dividida em duas metades: o período negro da ditadura, com o governo 

de Médici, em que a intelectualidade era reprimida duramente; e a abertura política que 

gera, então, o fim da repressão na área cultural e fortalece o mecenato. Nesta época, a 

tiragem de livros era pequena e o número de leitores reduzido, revertendo-se em uma 

vantagem para o regime. Pode-se ainda destacar o boom dos contos e o surgimento das 

revistas literárias e de prêmios e concursos literários e resenhas em jornais. Os escritores 

da época apresentam uma literatura engajada e comprometida, o que os destacava como 

representantes da necessidade de relatar a década de 1970. No mercado editorial, 

destacam-se os romances políticos, de complexa elaboração formal, os best-sellers 

internacionais e a explosão da literatura infantil (Cf. COSSON, 2007, p. 25-32). 

 

 

1.1 Romance-reportagem e a tradição naturalista 

 

 

Em Tal Brasil, qual romance?, Flora Süssekind discute a trajetória do 

naturalismo na literatura brasileira, analisando obras que vão de Aluísio de Azevedo até 

o romance-reportagem dos anos 1970, que acredita tratar-se de um expoente mais 

recente do naturalismo.
8
 Para a autora, o naturalismo teria a função de afirmar a 

identidade nacional; no caso do romance-reportagem, demonstraria, através da realidade 

garantida pela faceta jornalística do gênero, o que é ser brasileiro. Süssekind vai, na 

primeira parte da obra, analisar o naturalismo no Brasil e apresentar a analogia entre 

família e estética, que permitiria identificar semelhanças também na literatura, além de 

discutir a questão da nacionalidade implícita no naturalismo. Na segunda parte do livro, 

a autora discute a estética naturalista em si, observando sua relação com a ordem do dia: 

 

Fundamentados numa relação especialmente estreita com o saber 

científico hegemônico na época de sua redação, os textos naturalistas 

acham-se submetidos à História como os enunciados científicos que 

por eles circulam. E precisam estar na ordem do dia, do contrário 

arriscam-se a perder a confiabilidade como retratos-diagnósticos do 

Brasil. E, rompida a credibilidade, ficariam rompidas igualmente as 

identidades estabelecidas nesses textos (SÜSSEKIND, 1984, p. 87). 

                                                           
8
Ainda que Süssekind tenha se baseado no pensamento de que o romance-reportagem seja inspirado no 

modo de narrar americano, conforme observa Cosson (2007, p. 14).  
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Assim como a confiabilidade do jornal, que se perde na medida em que se afasta 

da História real, o texto naturalista precisa manter-se próximo de fatos reais para que 

continue a estabelecer laços identitários com o leitor. Acrescentando a esta discussão o 

romance-reportagem, Süssekind observa uma “circularidade” da estética naturalista: 

 

Romance-reportagem-depoimento para a década de Setenta, romance 

dominado pelo “fator econômico” em Trinta, romance experimental 

do século passado. Repete-se idêntico privilégio da observação, da 

objetividade, do estreitamento das relações entre ficção e ciência. 

Repete-se a tentativa de estabelecer analogias e identidades. O 

naturalismo se repete (SÜSSEKIND, 1984, p. 88). 

 

 

Porém, tal aproximação não ocorre sem percalços, conforme se vê em Tal 

Brasil, qual romance?. Süssekind começa a se referir ao romance-reportagem 

mencionando Aracelli, meu amor (1976), de José Louzeiro, como um tipo de obra com 

garantia de um público certo. Para a autora, tal sucesso de público chega a espantar em 

um Brasil com número de leitores reduzido, e sua significativa penetração popular se 

daria pelo fato de encontrar-se ali grande parcela de identidades e semelhanças com a 

vida da época (Cf. SÜSSEKIND, 1984, p. 97). Buscando uma acomodação do gênero, 

Süssekind entende que o romance-reportagem traria, de certo modo, uma tranquilidade 

aos leitores em relação à realidade ali incutida por meio de seus personagens: 

 

“Romance? Reportagem? Depoimento?”, mas num ponto só existem 

certezas: “somos já um povo”. Talvez por isso predominem, dentre 

seus personagens, “malandros”, “pingentes”, “moleques”, todos sem 

nome, simples generalidades convertidas em ficção. A nacionalidade 

passa a ser outra dessas generalidades produzidas literariamente. Daí, 

a tranqüilidade que tais romances proporcionam a seus leitores. A eles 

se garante a fixidez do “real”, a inclusão numa identidade nacional 

posta fora de discussão. À literatura resta olhar, enxergar, respeitar: 

resta ficar “à sombra” de “fatos” inquestionáveis (SÜSSEKIND, 1984, 

p. 97, grifos da autora). 

 

 

A autora aponta, sobre o público, que este não seria capaz de distinguir o que há 

de ficcional no romance-reportagem, tomando-o como referencialidade pura; este seria, 

para Süssekind, o leitor naturalista do romance-reportagem, preocupado apenas com sua 

veracidade informativo-jornalística (Cf. SÜSSEKIND, 1984, p. 98). Aqui se nota, por 

parte da autora, uma visão generalizada do público, tomando os leitores do romance-

reportagem como leitores médios, incapazes de localizar a ficção dentro do gênero. 
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Considerando a época da emergência do romance-reportagem, a autora observa 

que o que se deseja é obter instantâneos, radiografias do país; na estética naturalista, 

para ela, ler é sinônimo de ver e a “valorização estética de um texto segundo uma 

perspectiva naturalista se faz, portanto, de acordo com sua maior ou menor semelhança 

a um instrumento ótico de precisão” (SÜSSEKIND, 1984, p. 106). Logo, podemos notar 

que a função de uma obra naturalista nos anos de 1970 seria a de retratar a realidade, 

função que está diretamente ligada ao jornalismo, pois, para a estudiosa, “a eficiência de 

um texto naturalista poderia ser medida, portanto, pela maior habilidade em esconder o 

seu caráter literário e adquirir, aos olhos do leitor, a materialidade do visível, do ‘real’” 

(SÜSSEKIND, 1984, p. 110).
9
 

A emergência do romance-reportagem estaria, assim, ligada, para a ensaísta, ao 

momento histórico do país: “Por que, então, a necessidade também de um ‘curativo’ 

romanesco para as divisões e fraturas na sociedade brasileira? Por que o ressurgimento 

do naturalismo sob a forma dos romances-reportagem e contos-notícia tão em voga no 

período?” (SÜSSEKIND, 1984, p. 174). A autora recorre a Gonçalves e Hollanda para a 

resposta. Isso porque ambos os críticos entendem que este gênero seria um 

neonaturalismo, ligado à forte presença jornalística no romance. Assim, ela explica que 

“Por isso os grandes sucessos editoriais são narrativas factuais e não ficcionais” 

(SÜSSEKIND, 1984, p. 174, grifos da autora). 

Cristiane Costa, em Pena de aluguel: escritores jornalistas no Brasil 1904 a 

2004, analisa a produção literária realizada por jornalistas no país e seus principais 

marcos e características. A respeito do sucesso da ficção parajornalística, observa que 

“em meio ao embate com a censura da ditadura militar, a ficção brasileira viveu seu 

melhor momento em termos de vendas. Uma ficção parajornalística de certa forma 

substituiu a imprensa amordaçada em sua missão de informar” (COSTA, 2005, p. 15). 

Assim, quando a autora utiliza o termo “parajornalística”, aliado à ficção, pode-se 

entender que não só de fatos se fazia esta literatura, ao contrário do que coloca 

Süssekind. 

Acerca da diferenciação entre escrita jornalística e literária, Costa observa que: 

 

                                                           
9
 Cabe lembrar, porém, que o romance-reportagem não pode ser analisado apenas sob este viés, visto que 

é um gênero autônomo da literatura e do jornalismo, conforme observa também Neila Bianchin, em 

Romance-Reportagem, quase reproduzindo as palavras de Cosson: “Melhor que se leia e se critique o 

romance-reportagem a partir do que ele realmente é: um produto resultante do encontro de dois discursos 

semelhantes e distintos, o jornalístico e o literário. Um híbrido onde as semelhanças não são meras 

coincidências” (BIANCHIN, 1997, p.141). 
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Se eventualmente a ficção pode compartilhar dos mesmos temas do 

jornalismo, o grande diferencial entre um e outro gênero reside na 

linguagem, apontam os autores que atuam nos dois campos. Na 

literatura, “a palavra não é vista como portadora de informação e sim 

de significação. Ela muda totalmente de estatuto. E a imaginação e a 

memória (pessoal e literária) atuam o tempo inteiro”, diz Heitor Ferraz 

(COSTA, 2005, p. 202). 

 

 

Logo, opondo-se à opinião de Süssekind, Costa explica que não é possível, em 

uma obra representante do romance-reportagem, realizar uma leitura puramente 

jornalística e factual, uma vez que o estatuto da linguagem é distinto.  

A favor da materialização do factual em detrimento do literário, Süssekind 

observa que, no romance-reportagem dos anos de 1970, colocavam-se, inclusive, notas, 

prefácios e avisos sobre a constituição da obra, que seriam, para a autora, recados do 

escritor para o público a fim de que este buscasse o significado do romance não em suas 

páginas, mas nas dos jornais. Para a autora, o romance funcionaria, nesse sentido, 

apenas como complemento do “que já se sabe pela notícia” (SÜSSEKIND, 1984, p. 

175).
10

 

 

Não se encara o romance como ficção, mas como descrição de fatos 

“tirados do nosso amargo cotidiano”. O trabalho do romancista, como 

o do repórter, parece ser apenas recolhê-los. Oculta-se do leitor a 

produção da notícia, da ficção. O que se declara como característica 

desta ficção jornalística é a pouca preocupação com a linguagem, em 

prol de uma busca obsessiva da “realidade” (SÜSSEKIND, 1984, p. 

175). 

 

 

A escolha dos tipos dos personagens da produção da época também vai ser 

apontada por Süssekind como propulsora da identificação do público com o gênero: 

 

Se o leitor sente no escritor, no narrador, no herói do romance, alguém 

que sofre marginalização semelhante à sua a empatia é imediata. Por 

isso se abusou tanto do epíteto “marginal” nos anos Setenta. Tornou-

se coisa tão elogiosa quanto uma tuberculose para os autores 

românticos. Ser marginal parecia implicar uma percepção mais radical 

da sociedade brasileira, ela também marginalizada e exposta à 

violência e à censura (SÜSSEKIND, 1984, p. 179). 

 

                                                           
10

 Tal posicionamento crítico é discutível se recorrermos a outros estudiosos do romance-reportagem, 

como é o caso de Cosson, para quem o romance-reportagem tem uma singularidade narrativa que 

“demanda que seja lido como uma construção específica de sentido do mundo. Como um conjunto de 

narrativas singulares, ele é um gênero que não reconhece as fronteiras discursivas do jornalismo e da 

literatura” (COSSON, 2007, p. 255).  



 
 

23 
 

No entanto, cabe apontar que nem todos os romances-reportagem de amplo 

sucesso da época traziam o marginal como herói, mas apenas o seu expoente mais 

expressivo, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, motivo pelo qual se pode notar na 

posição da autora uma tendência à generalização. Tal generalização pode ser apreendida 

também quando a autora faz a analogia entre o jornal e o Brasil: “Quem tem voz é o 

jornalista e o modelo de romance é a reportagem. Até o país passa a ter por imago uma 

redação de jornal. Onde lê-se jornal, leia-se Brasil. Onde lê-se repórter, leia-se 

sociedade brasileira” (SÜSSEKIND, 1984, p. 180, grifos da autora). A partir dessa 

afirmação, Süssekind analisa a obra de José Louzeiro, Acusado de Homicídio (1960), 

como exemplificadora do tipo de personagem da época, na qual o repórter Marcelino 

Pereira seria, nesse sentido, um herói jornalista paradigmático do que Süssekind 

considera ser o romance-reportagem.
11

 

Insistindo em sua cruzada contra o romance-reportagem (e na tradição 

naturalista), a ensaísta considera que este não estaria rompendo nenhuma barreira 

imposta pela censura aos meios de comunicação, mas apenas escolhendo o caminho de 

mais fácil realização, por meio das notícias policiais, já que essa era uma das áreas 

menos visadas pela censura. Para a autora, Lúcio Flávio teria a função de suprir a 

impossibilidade de ação histórica do povo à época – esta seria a chave de seu sucesso 

(Cf. SÜSSEKIND, 1984, p. 181-182).  

 

Não dá para trazer a História brasileira à cena? Então se fala de alguns 

“casos”. Há desaparecidos, exilados, mortos no país? Então se fala do 

rapto de “Carlinhos” ou de “Aracelli”. A população está 

marginalizada e submetida à violência do regime autoritário? Então se 

fala de Lúcio Flávio, dos presídios e da violência policial 

(SÜSSEKIND, 1984, p. 182).
12

 

 

 

Apesar de observar o romance-reportagem como inscrito na tradição naturalista 

brasileira e filho histórico de sua época, evidenciando sua relação com o factual em 

detrimento do ficcional, Süssekind conclui suas observações sobre o gênero 

considerando-o modelo importado dos Estados Unidos. Nesse sentido, Lúcio Flávio, 

                                                           
11

 Cabe lembrar, no entanto, que Acusado de homicídio não é um romance-reportagem, mas um romance 

ficcional, em que o narrador é um repórter. Da mesma forma que o romance-reportagem não é sinônimo 

de reportagem apenas, e que seus temas passam por diversos acontecimentos da época, não se limitando à 

figura do jornalista, como acontece em Acusado de homicídio. 
12

 Para a ensaísta, o romance-reportagem pode ser considerado apenas um retrato 2x2 da realidade 

brasileira, pois toma “um fato da crônica policial e, ao explorá-lo ficcionalmente, se dá a impressão de 

estar falando sobre toda a organização social e política do país” (SÜSSEKIND, 1984, p. 183). 



 
 

24 
 

romance exemplar do gênero, na esteira de seu irmão norte-americano, apenas 

fotografaria a realidade brasileira sem lentes críticas (Cf. SÜSSEKIND, 1984, p. 188-

189). Nesse caso, o romance-reportagem brasileiro seria derivado da chamada 

nonfiction novel, tipo de literatura norte-americana que tem em Truman Capote e seu In 

Cold Blood (1966) a expressão inicial. A tal “nova forma” logo foi seguida por outros 

escritores e tornou-se alvo de polêmica por parte da crítica, tomando força como novo 

gênero nos Estados Unidos, conforme observa Cosson (2007, p. 18-19). No livro de 

Capote poderia ser encontrado um modelo deste novo modo de narrar, encontro do 

jornalismo e da literatura. 

Cosson observa que o argumento de Süssekind acerca da relação com o gênero 

norte-americano apresenta falhas, sobretudo devido ao fato de que ela não estuda, 

efetivamente, o processo de “importação” do nonfiction novel no Brasil. A maioria dos 

críticos recorre a esta referência para tentar definir origem, modelo e norte para o 

romance-reportagem (Cf. COSSON, 2007, p. 41). Tratando o romance-reportagem 

como influenciado ou simplesmente feito a partir do modelo americano, grande parte 

dos críticos não leva em conta outros importantes pontos valiosos à análise do 

fenômeno. Assim, seria necessário discutir o estatuto do modelo literário, verificar 

outras contribuições para seu surgimento e levar em conta a história do jornalismo no 

Brasil, na qual a literatura sempre ocupou lugar de destaque – crônicas e contos em 

jornais, escritores jornalistas e colunas de críticas literárias são evidências desta 

importância (Cf. COSSON, 2001, p. 21-22). 

Pode-se inferir que Flora Süssekind disserta sobre o romance-reportagem 

tomando como análise uma obra de José Louzeiro, Acusado de homicídio, que não é 

representante do gênero, o que nos leva a considerar que suas afirmações podem ser 

discutíveis, assim como faz Cosson ao notar que “o romance-reportagem não cabe na 

moldura do romance naturalista porque ele não é de fato um romance, mas sim um 

gênero com uma história própria na cultura brasileira” (COSSON, 2007, p. 245), 

propondo “uma nova maneira de narrar que retoma positivamente o discurso social na 

literatura”, não sendo “nem naturalista, nem realista, mas sim uma narrativa em que se 

realiza uma síntese entre a necessidade de interpretação do romance e a necessidade de 

informação da reportagem” (COSSON, 2001, p.14).  
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1.2 O que dizem os outros 

 

 

A despeito da posição que se tome (derivada da tradição naturalista ou originária 

da densidade e fluidez genérica dos tempos contemporâneos), Cosson observa que a 

discussão sobre o romance-reportagem tem dois vértices principais: um que reflete 

sobre seu modo de narrar e outro que aborda as condições socioliterárias da época como 

justificativa para tomá-lo como gênero representativo deste tempo. A relação temática 

e/ou formal que o romance-reportagem manteve com o jornalismo pode ser considerada 

a maior marca literária da década de 1970, através de seu desejo de representar o real, 

ligado às formas instituídas no/pelo jornal. Para a maioria dos críticos, este “clima” da 

literatura foi determinado pela ditadura militar que, principalmente após o Ato 

Institucional n.º 5, mergulhou o país em um período de forte censura a todos os tipos de 

produção cultural (Cf. COSSON, 2001, p. 14-15).  

Marcos Augusto Gonçalves e Heloisa Buarque de Hollanda refletem sobre esta 

possível função do romance-reportagem em A ficção da realidade brasileira: 

 

Num momento em que o jornal parece não poder mais informar, 

noticiar e muitos menos se pronunciar, cresce por toda parte o desejo 

aguçado do testemunho, do documento, da exposição da realidade 

brasileira, o que de, certa forma, promove uma quase insatisfação com 

a narrativa literária. O discurso jornalístico, enquanto técnica de 

referir-se ao fato, de oferecer para o leitor a realidade imediata, os 

esquemas de linguagem mais próprios para dizer as urgentes verdades 

da história recente do país parecem agora uma saída para a literatura 

(GONÇALVES; HOLLANDA, 2005, p. 119).
13

 

 

 

Outro fato, talvez mais expressivo ainda, diz respeito à migração de vários 

jornalistas para a literatura, devido à perseguição que sofriam em seus antigos postos 

nos jornais. A literatura aparecia, assim, como uma alternativa de expressão e que 

propiciava a denúncia da própria censura (Cf. COSSON, 2001, p. 17). Assim, o vínculo 

do romance-reportagem com a censura torna-se mais forte, no sentido de “driblá-la”; e 

mais efetivo com a literatura, quando se utiliza dela para romancear um fato daquele 

tempo. 

                                                           
13

 Porém, Hollanda alerta para o fato de que tal devassa à produção cultural também tinha função de 

abrandar a visão social que se pudesse ter da época, tornar o “mundo cor-de-rosa”, na medida em que 

evitava a realidade, em prol do milagre econômico, que se pretendia afinal (Cf. COSSON, 2001, p. 16).  
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Para Silviano Santiago, porém, não se poderia delegar unicamente à ação da 

censura o nascimento de tal fenômeno, visão também compartilhada por Flora 

Süssekind, que afirma que outros elementos de controle, como os prêmios literários, a 

pressão econômica a certas editoras e até mesmo o alto preço do papel deveriam 

igualmente ser somados à causa inicialmente tomada como definidora (Cf. COSSON, 

2007, p. 17-18). 

Como precursores do romance-reportagem podemos considerar, nessa ordem de 

ideias, também a revista Realidade, que trazia reportagens pouco convencionais e uma 

maneira de “apresentar os fatos por meio dos caminhos técnicos da literatura” 

(COSSON, 2001, p. 23). A revista teve grande repercussão à época, inaugurando o 

“conto-reportagem” no Brasil de 1968, também citado por Muniz Sodré e Maria Helena 

Ferrari em Técnica de Reportagem, texto no qual destacam que os repórteres da revista 

praticavam a “reportagem-conto”, em que o último é condutor do primeiro. Ambos os 

críticos a filiam ao neorrealismo, praticado pelo cinema italiano do pós-guerra: nele 

estavam imersos personagens populares, anti-heróis e temas ligados ao cotidiano dos 

mais humildes. (Cf. COSSON, 2001, p. 24). Aspectos elencados por Süssekind, como 

vimos, para justificar a inserção do romance-reportagem à tradição naturalista.  

 

 

1.3 Antonio Candido e “A nova narrativa” 

 

 

Antonio Candido, em “A nova narrativa”,
14

 discute a tradição realista na 

literatura brasileira, da qual o romance-reportagem seria um dos gêneros. Já de saída, o 

crítico ressalta a inegável influência dos Estados Unidos na narrativa brasileira 

contemporânea, não a relacionando estritamente ao gênero: 

 

No campo cultural, ocorre em todos os nossos países a influência 

avassaladora dos Estados Unidos, desde a poesia de revolta e a técnica 

do romance até os inculcamentos da televisão, que dissemina o 

espetáculo de uma violência ficcional, correspondente à violência 

real... (CANDIDO, 1989, p. 201). 

 

 

                                                           
14

 No ensaio, Candido se reporta à narrativa das décadas de 1960 e 1970. 
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Segundo Candido, ganha força, nessa narrativa, o gosto pela linguagem 

considerada baixa, que passa a simbolizar o natural e acessível a todos. Na década de 

1960,  

 

Na fase inicial, período Goulart, houve um aumento de interesse pela 

cultura popular e um grande esforço para exprimir as aspirações e 

reivindicações do povo – no teatro, no cinema, na poesia, na 

educação. O golpe não cortou tudo desde logo, mas aos poucos. E 

então surgiram algumas manifestações de revolta, meio caóticas, 

berrantes e demolidoras como o Tropicalismo. Na verdade, tratava-se 

de um processo transformador que teve como eixo os movimentos 

estudantis de 1968 e desfechou num anticonvencionalismo que ainda 

hoje orienta a produção cultural – a par e a passo com a mudança dos 

costumes, a dissolução da moda no vestuário, a quebra das hierarquias 

convencionais, a busca entre patética e desvairada de uma situação de 

catch-as-catch-can em atmosfera de terra de ninguém (CANDIDO, 

1989, p. 208). 

 

 

O texto de Candido, além de destacar pontos centrais dessa nova ficção, na 

esteira de uma tradição literária realista e documental, ressalta algo que é fundamental 

para entendermos o romance-reportagem, a fronteira entre gêneros, quando observa que, 

no fim da década de 1970, deu-se a legitimação da pluralidade. Assim, não existiam 

mais “gêneros”, mas uma grande incorporação de técnicas e linguagens nunca 

experimentadas. O autor cita o romance-reportagem como um desses “textos 

indefiníveis”: 

 

romances que mais parecem reportagens; contos que não se 

distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais e 

fotomontagens; autobiografias com tonalidade e técnica de romance; 

narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a justaposição de 

recortes, documentos, lembranças, reflexões de toda sorte. A ficção 

recebe na carne mais sensível o impacto do boom jornalístico 

moderno, do espantoso incremento de revistas e pequenos semanários, 

da propaganda, da televisão, das vanguardas poéticas que atuam desde 

o fim dos anos 50, sobretudo o Concretismo, storm-center que abalou 

hábitos mentais, inclusive porque se apoiou em reflexão teórica e 

exigente (CANDIDO, 1989, p. 209, grifos nossos). 

 

 

Para Candido, baseado em opinião recorrente sobre a literatura da época, o conto 

é o melhor representante dessa literatura. Isso se deve à penetração do real: um 

ultrarrealismo sem preconceitos aparece, por exemplo, em Rubem Fonseca, deixando a 

violência em primeiro plano na narrativa, “agredindo” o leitor (CANDIDO, 1989, p. 

210). Tal necessidade de provocar o leitor pode ser entendida como produto dos grandes 
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acontecimentos históricos da época de que o escritor não podia esquivar-se: “Guerrilha, 

criminalidade solta, superpopulação, migração para as cidades, quebra do ritmo 

estabelecido de vida, marginalidade econômica e social – tudo abala a consciência do 

escritor e cria novas necessidades no leitor, em ritmo acelerado” (CANDIDO, 1989, p. 

211). Completando a ideia de estranhamento do leitor, Candido alerta para a mudança 

de paradigmas literários, nos quais categorias como Belo e Emoção não estariam mais 

em evidência: 

 

nos vemos lançados numa ficção sem parâmetros críticos de 

julgamento. Não se cogita mais de produzir (nem de usar como 

categorias) a Beleza, a Graça, a Emoção, a Simetria, a Harmonia. O 

que vale é o Impacto, produzido pela Habilidade ou a Força. Não se 

deseja emocionar nem suscitar a contemplação, mas causar choque no 

leitor e excitar a argúcia do crítico, por meio de textos que penetram 

com vigor mas não se deixam avaliar com facilidade (CANDIDO, 

1989, p. 213). 

 

 

Ao final de seu ensaio, Candido considera que nesta literatura é notável o desejo 

de sair das normas rígidas de gênero, assimilando novos discursos (como é o caso do 

jornalístico): “na literatura brasileira atual, há uma circunstância que faz refletir: a 

ficção procurou de tantos modos sair das suas normas, assimilar outros recursos, fazer 

pactos com outras artes e meios” (CANDIDO, 1989, p. 215). O ensaio de Candido, 

fundamental para que se entenda a pluralidade de formas literárias nas décadas de 1960 

e 70, enfatiza um discurso que ajuda a entender a estrutura do romance-reportagem 

como gênero, uma vez que este é constituído como gênero fronteiriço entre o jornalismo 

e a literatura que não deriva um novo gênero, mas que precisa ser entendido a partir 

dessa relação dialética, em que algumas marcas formais são importantes.  
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2 O QUE É LITERATURA DE MASSA? 

 

 

Literatura de massa, de consumo e de entretenimento são definições, neste texto, 

que se referem a um mesmo fenômeno que coloca a literatura como objeto de consumo, 

“produzida a partir de uma demanda de mercado, para entreter literariamente um 

público consumidor” (SODRÉ, 1978, p. 80). Nesse sentido, Sodré define o leitor da 

literatura de massa como um consumidor, para o qual:  

 

O livro e suas personagens devem ser consumidos como uma cerveja 

ou um enlatado qualquer: usa-se logo, jogando fora depois a 

embalagem, porque o produto é quase perecível. Esta característica 

faz com que a literatura de massa renove constantemente as suas 

regras de verossimilhança e os seus conteúdos, readaptando-os às 

novidades, às modas, às mutações ideológicas (SODRÉ, 1978, p. 93-

94). 

 

 

Dessa identificação leitor-consumidor deriva, assim, uma espécie de 

dinamicidade própria dessa literatura que precisa estar atenta ao gosto de seu público, 

assim como às modificações históricas impressas neste gosto.   

Em “Literatura Popular”, o sociólogo Antonio Gramsci observa, a respeito da 

literatura popular italiana, que o escritor busca se aproximar de seu leitor a partir de uma 

linguagem próxima da fala, revelando um desejo de rompimento linguístico. Isso 

significa que o escritor tenderia a falar a linguagem do povo, contrapondo-se à ideia de 

uma “língua literária” pura. Gramsci já concebia o fenômeno do consumo (que chamava 

de “comércio”) e alertava para o fato de que certos folhetins por volta de 1848 já eram 

escritos com temas que procuravam abranger o maior público possível e para que, por 

sua orientação político-social, pudessem se tornar perenes. Para ele, no entanto, este fato 

não seria negativo,
15

 visto que os autores deste tipo de literatura prestariam ainda um 

serviço que se poderia considerar público: o de abastecer infinitas massas de leitores e 

editores, para os quais são essenciais, inclusive para trazer lucro (Cf. GRAMSCI, 1978, 

ps. 111; 125; 110). 

                                                           
15

 Ainda que se condenem, muitas vezes, obras voltadas puramente para o mercado, esta é uma 

necessidade de sobrevivência de qualquer área de trabalho: o que não se difunde está fadado ao 

ostracismo e, consequentemente, ao desaparecimento.  
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Em “Por uma literatura brasileira de entretenimento”, José Paulo Paes explica 

como o desenvolvimento econômico subsidiou a expansão da literatura de massa, 

evidenciando que o desenvolvimento da indústria levou 

 

ao aperfeiçoamento dos processos tipográficos, barateando custos e 

alargando o mercado de consumo de publicações. O desenvolvimento 

desse capitalismo é responsável também pela consolidação de uma 

classe média a cujas necessidades culturais, ainda não tão apuradas 

pela tradição quanto as da aristocracia onde artistas e poetas iam 

outrora buscar os seus mecenas, a literatura de entretenimento vinha 

expressamente atender (PAES, 2001, p. 30-31). 

 

 

Na obra As musas sob assédio: literatura e indústria cultural no Brasil, Walnice 

Nogueira Galvão explica a relação existente entre literatura e consumo nos seguintes 

termos: 

 

paralelamente à lenta degradação da alta cultura, desde os tempos em 

que ela era fruto do mecenato da aristocracia – antes da constituição 

de um mercado de trabalho para os artistas e da transformação da obra 

de arte em mercadoria –, houve sem dúvida um alargamento de 

acesso, antes restrito às cortes dos nobres e aos salões dos mecenas 

(GALVÃO, 2005, p. 16). 

 

 

Pode-se inferir que a degradação da alta cultura não é consequência da 

ampliação do acesso aos bens culturais, visto que ocorria em paralelo a este declínio. 

Galvão continua a explicar a situação da cultura brasileira diante deste cenário: 

 

O que se passou com a cultura e a literatura brasileiras nas últimas 

décadas é parte integrante desse processo [...]. Com efeito, a partir da 

virada da década de 1960 para a de 1970 o mercado foi ampliando 

seus domínios, mesmo se, como se sabe, a cultura tende a ser mais 

independente que o restante, e dentro dela a literatura mais ainda 

(GALVÃO, 2005, p. 18). 

 

 

A autora traça um ponto de partida para o exame da indústria cultural brasileira, 

o ano de 1968, quando o totalitarismo e a repressão funcionaram como propulsores da 

defesa de posições utópicas e alternativas: “Verificou-se uma floração artística 

extraordinária, marcada pelo signo do engajamento político de esquerda. Um intenso 

debate sobre o papel da arte, dos intelectuais, dos artistas, bem como sobre as maneiras 

de combater a ditadura, permeia a fase” (GALVÃO, 2005, p. 22). 

Ir contra o sistema vigente era o espírito da literatura no início da década de 

1970. Podemos entender este afastamento do sistema como um elemento de 
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aproximação com o povo, que buscava na literatura aquilo que era muitas vezes negado 

na vida social. Para Galvão,  

 

Na literatura, alguns autores se destacaram, marcando época 

justamente os romances que discutiam a tirania e como derrubá-la. O 

mais constante cronista das metamorfoses da esquerda brasileira no 

período veio a ser Antônio Callado, que abriria um ciclo com Quarup 

(1967), pregando a luta armada, livro que conheceu uma popularidade 

sem precedentes (GALVÃO, 2005, p. 24). 

 

 

Assim, aquele livro que atingia popularidade era também um produto valoroso 

da indústria cultural.
16

 Com essa adequação literária, muitos escritores deixaram a 

preocupação estética de lado, como observa a autora: 

 

Os resultados da transformação cabal da literatura em indústria 

cultural se constatam no temor à experimentação formal, mediania do 

discurso, no recuo da preocupação estética. Jamais se esperaria a 

predominância em literatura de uma tal heresia conteudística. Pelo 

contrário, era de pensar que as vanguardas tinham liquidado o 

discurso realista-naturalista e que, na crítica, os formalismos, 

incluindo-se aí o estruturalismo, tinham decretado a supremacia da 

forma. Também a crítica literária militante definhou, e o press release 

tendeu a expulsá-la dos periódicos, com a consequência de que ela 

acabou por se refugiar na universidade, resultando numa produção 

ensaística sem precedentes na história do país (GALVÃO, 2005, p. 

29).  

 

 

A respeito disso, Sodré lembra que o artista pode representar momentos 

ideológicos diversos dentro de sua obra, sem, no entanto, causar estranhamento, ainda 

que de posições de classe distintas e combinações formais diferentes. Assim, a indústria 

cultural alarga os horizontes criativos do produtor de cultura ao mesmo tempo em que 

pode delimitar um lugar social pouco confortável: ora ele é um multiartista admirado, 

ora um artista considerado menor justamente por conta de sua vendagem (Cf. SODRÉ, 

1978, p. 99). 

Para José Paulo Paes, literatura de massa seria aquela voltada ao entretenimento 

do público. Para uma discussão sobre este tipo de literatura, Paes recupera as ideias de 
                                                           
16

 Termo utilizado por Adorno ao constatar, de maneira crítica, que a substituição da expressão “cultura 

de massa” por “ indústria cultural” se dá “a fim de excluir de antemão a interpretação [...] [de] que se trata 

de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, da forma 

contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte a indústria cultural se distingue radicalmente. [...] Em 

todos os seus ramos, fazem-se, mais ou menos, segundo um plano, produtos adaptados ao consumo das 

massas que em grande medida determinam esse consumo. Os diversos ramos assemelham-se por sua 

estrutura, ou pelo menos ajustam-se uns aos outros. [...] A indústria cultural é a integração deliberada, a 

partir do alto, de seus consumidores” (ADORNO, 1971, p. 287).  
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Umberto Eco, que diferencia “cultura de massa” de “cultura de proposta”, tendo esta, 

entre outros aspectos, compromisso com a originalidade e com a oferta de uma visão de 

mundo singular e inconfundível. Em relação aos objetos pertencentes à “cultura de 

massa”, esse compromisso é muito menor, já que é fundamental estar próximo do gosto 

médio, isto é, daquele que agrada, em termos estéticos, a uma grande massa de pessoas 

por meio do uso de formas/fórmulas prontas e já experimentadas, construindo, segundo 

Alfredo Bosi, uma adesão emocional do leitor:  

 

Os processos psicológicos envolvidos [nos objetos da cultura de 

massa] [...] são, em geral, os de apelo imediato: sentimentalismo, 

agressividade, erotismo, medo, fetichismo, curiosidade. Há uma 

dosagem de realismo e conservadorismo que, ao mesmo tempo, excita 

o desejo de ver, mexe com as emoções primárias e as aplaca no happy 

end. Tudo o que é posto em crise no decorrer do programa ou do texto 

ilustrado é reestruturado no final (BOSI, 1992, p. 321). 

 

 

Na “cultura de massa”, justamente decorrente de sua isenção de originalidade, 

tem-se a repetição e o menor esforço como elementos de facilitação e assimilação do 

gosto do leitor médio (Cf. PAES, 2001, p. 25-26).  

Essa oposição entre “cultura de massa” e de “proposta” e sua relação com a 

formação de um gosto médio está associada os conceitos de masscult e midcult como 

níveis culturais, conforme observa Umberto Eco a partir do pensamento de Dwigth 

MacDonald, que entende o primeiro como aquele que chega às massas pronto para ser 

consumido e que objetiva atender a uma maior demanda, e o segundo, como “gosto da 

classe média”, supostamente mais sofisticado por estar inscrito em um contexto 

econômico mais elevado. Neste caso, o que temos são obras que “parecem possuir todos 

os requisitos de uma cultura procrastinada, e que, pelo contrário, constituem, de fato, 

uma paródia, uma depauperação da cultura, uma falsificação realizada com fins 

comerciais” (ECO, 1990, p. 37). 

Ilustrando com objetos culturais estes dois níveis de cultura, José Paulo Paes se 

reporta, respectivamente, ao rock e aos quadrinhos, de um lado, e a uma falsificação 

comercial da Alta Cultura de outro, dando origem ao chamado Kitsch literário. Todavia, 

Paes reconhece não ser totalmente assertiva esta visão, que, para ele, apoia-se em juízos 

de valor (o que não valida análises teóricas) (Cf. PAES, 2001, p. 26-27). Essa é também 

a posição de Umberto Eco (que é recuperada no texto de Paes citado) ao dizer que os 

níveis de cultura propostos por MacDonald “não correspondem a uma nivelação 
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classista” e “não representam três graus de complexidade
17

 (pedantemente identificados 

com o valor)”, uma vez que “existem produtos que, nascidos a certo nível, resultam 

consumíveis a nível diverso, sem que o fato comporte um juízo de complexidade ou de 

valor” (ECO, 1990, p. 54-55).
18

 

Eco explica que a intolerância contra a cultura de massa tem raiz na elitização da 

cultura e na  

 

desconfiança ante o igualitarismo, a ascensão democrática das 

multidões, o discurso feito pelos fracos para os fracos, o universo 

construído não segundo as medidas do super-homem, mas do homem 

comum. [...] há sempre a nostalgia de uma época em que os valores da 

cultura eram um apanágio de classe e não estavam postos, 

indiscriminadamente, à disposição de todos (ECO, 1990, p. 36). 

 

 

Por este motivo devemos olhar para as posições críticas de maneira relativizada, 

não traçando julgamentos de valor que desmereçam algum tipo de escrita. O autor faz 

esta relativização ao afirmar que MacDonald censura “ao midcult o ‘desfrutar’ das 

descobertas da vanguarda e ‘banalizá-las’ reduzindo-as a elementos de consumo” (ECO, 

1990, p. 38).  

Paes reconhece, no entanto, que os termos masscult e midcult 

 

são úteis para distinguir, dentro da literatura de entretenimento, aquilo 

que, por sua elaboração mais rudimentar, visa a um público menos 

discriminativo, daquilo que, por sua fatura mais elaborada, pretende 

atingir leitores de maiores exigências (PAES, 2001, p. 28, grifos 

nossos). 

 

 

Para exemplificar, no campo da produção literária especificamente, cada tipo, 

Paes lembra os livros da coleção Sabrina e aqueles de bancas de revista, no nível 

popular, e os best-sellers e figurantes das listas de mais vendidos, no nível médio. O 

crítico também explica que a literatura de entretenimento é capaz de aliciar tantos 

leitores pelo fato de que seus gêneros têm dimensão arquetípica, demonstrada na 

recorrência de motivos e procedimentos fixos (Cf. PAES, 2001, ps. 28; 30). Justamente 

por isso, “a literatura dita popular, popularesca ou ainda de massa é sistematicamente 

excluída do discurso consagrador das instituições que mantém a salvaguarda da cultura 

                                                           
17

 Em seu texto, MacDonald fala em três níveis culturais. O terceiro seria o ligado à Alta Cultura.  
18

 Fenômeno interessante é o de certos autores que ao escreverem obras com características e intenções de 

alcance popular passam a figurar como representantes da alta literatura, como o caso de Charles Dickens 

(Cf. SODRÉ, 1988, p. 13).  
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erudita” (SODRÉ, 1978, p. 15). Para Sodré, o conceito de literatura de massa impõe, 

portanto, uma oposição expressa ao “discurso literário culto”, já que aquela é vista 

como   

 

a totalidade do discurso romanesco tradicionalmente considerado 

como diferente e opositivo ao discurso literário culto, consagrado pela 

instituição escolar e suas expressões acadêmicas. Incluem-se, assim, 

no universo da literatura de massa, o romance policial, de ficção 

científica, de aventuras, sentimental, de horror, a história em 

quadrinhos, o teledrama, etc. (SODRÉ, 1978, p. 17-18).  

 

 

Acerca da literatura de alcance popular, Eliane H. Paz reconhece que se trata de 

livros campeões de vendas e fortes estimuladores da leitura, visto que tocam a 

imaginação do que chama de “leitor-consumidor”. Sabendo que este tipo de escrita 

causa fascínio não há pouco tempo, a autora considera que não se pode entendê-lo a 

partir de uma visão simplista, pois não é apenas construção mercadológica nem 

subproduto da literatura culta (Cf. PAZ, 2004, p. 2). Paz chega a propor uma mudança 

de visão a partir da questão central da crítica: o que é literatura deveria então ser 

substituído pelo questionamento de “o que é considerado literário, quando, em que 

circunstâncias, por quem e por quê?” (PAZ, 2004, p. 2). Tal reflexão nos leva a pensar 

sobre como é importante analisar o lugar de origem da crítica aos romances de alcance 

popular, além de considerar sua função social em um determinado momento. Para a 

autora, é importante considerar, ainda, que 

 

... nos vemos em meio a uma discussão em torno do valor de mercado 

versus o valor literário que em nada contribui para a questão 

fundamental: a de que não é a existência da literatura trivial que gera 

pessoas sem senso crítico, mas sim uma má formação educacional, 

familiar e cidadã (PAZ, 2004, p. 5). 

 

 

O que teria contribuído para esta visão redutora, segundo Paz, foi a divisão entre 

literatura de consumo e literatura que “se consagra à arte”. A autora explica que este 

erro de divisão (já anunciado por José Paulo Paes) “forneceu munição para que os 

defensores do cânone literário conceituassem literatura de entretenimento como produto 

de estratagemas mercadológicos e subproduto da literatura culta, destituída de qualquer 

valor que não seja o comercial” (PAZ, 2004, p. 8).  

Em seu texto “Quem se importa com os gêneros da literatura de massa”, Regina 

Zilberman reflete sobre a dificuldade em aceitar a escrita popular. Já na Poética, de 
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Aristóteles, as novelas de aventuras foram deixadas de lado em suas citações e até o 

século XVIII, a literatura popular circulava nas camadas mais humildes da população. É 

a partir de 1750 que a noção de popular passa a se referir ao modo de consumo, 

importando a quantidade, como princípio da Revolução Industrial. A estética romântica 

e a crítica literária do século XIX vão contra as obras populares, mesmo que já 

consolidados o folhetim sentimental, o relato de aventuras, a história policial e outros 

gêneros de alcance popular (Cf. ZILBERMAN, 1987, p. 100-101). 

A autora elenca aspectos que estariam presentes no que se chama de best-seller: 

a criação motivada pela venda, a pouca durabilidade do produto livro (tomando-se como 

base a expansão do folhetim) e a falta de ímpeto artístico, tendo este sido engolido pela 

necessidade de agradar e repetir uma fórmula de sucesso (Cf. ZILBERMAN, 1987, p. 

102). Para Zilberman, a Teoria da Literatura serviria como termômetro para separar, 

entre muitas obras produzidas para o mercado, o joio do trigo. A autora reconhece que, 

na maioria das vezes, sobrou à literatura para as massas o papel de joio (mesmo que por 

vezes injustamente atribuído) (Cf. ZILBERMAN, 1987, p. 103).
19

  

É fundamental ressaltar, todavia, que não se deve condenar a literatura de 

alcance popular, pois isso caracteriza uma postura reacionária e que coloca a literatura 

no patamar de ciência (algo que ela não é), além de ignorar as preferências do público e 

fortalecer a dicotomia moralista de bem/mal (Cf. ZILBERMAN, 1987, p. 104). 

Em resposta à pergunta por que estudar gêneros de alcance popular?, Zilberman 

defende que eles revelariam a falência de uma concepção literária consolidada, global e 

rígida, que não leva em consideração as muitas expressões artísticas e sociais do povo 

(Cf. ZILBERMAN, 1987, p. 104). A ensaísta alerta para o fato de que autores como 

Walter Benjamin e Christa Burger e Peter Burger abrem novos caminhos para a questão 

do popular. O primeiro dá subsídios para o reconhecimento dos gêneros populares como 

possibilidade de reflexões sobre a arte contemporânea, enquanto os outros dois “alertam 

para a necessidade de se pensar dialeticamente as relações entre a cultura erudita e a 

cultura de massa, substituindo a postura idealista e moralista antes citada” 

(ZILBERMAN, 1987, p. 106). 

Regina Zilberman ainda pontua que as preocupações da Teoria da Literatura 

precisam, urgentemente, incorporar a literatura comercial, pois ela tem a capacidade de 
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 A esse respeito completa que “A sociologia da literatura, capitaneada por Georg Lukács e, depois, por 

Lucien Goldman, nega qualquer validade à literatura de massa, na medida em que carece do caráter 

representativo mais abrangente que desejam encontrar na narrativa por eles considerada modelar, qual 

seja, o romance realista” (ZILBERMAN, 1987, p. 104). 
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desmascarar a forjada ciência literária, além de representar a palavra como instrumento 

de expressão social, que ajuda a “definir a situação daquela no mundo dos objetos e dos 

seres humanos”. É importante lembrar, também, que nem todos os gêneros de alcance 

popular têm as mesmas leis de criação, por não se encaixarem em modelos. Também 

por este motivo, exercem função desmistificadora e devem ser avaliados “pelo que são e 

não pelo que deixam de ser” (ZILBERMAN, 1987, p. 107). 

Na concepção de Gramsci, a existência de diversos tipos de romance popular 

gozando de certa difusão e êxito diante de um público bastante amplo é a prova de que 

há “diversas ‘massas de sentimento’ preponderantes numa e noutra camada, diversos 

‘modelos de heróis’ populares” (GRAMSCI, 1978, p. 112-113). Nesse sentido, o autor 

lista sete tipos de textos literários que podem ser considerados populares: o ideológico-

político (com tendências democráticas); o sentimental não político (no qual se expressa 

uma democracia sentimental); o de puro enredo (com conteúdo ideológico conservador 

e reacionário); o romance histórico (que tem, além de base histórica, conteúdo 

ideológico-político menos rígido); o romance policial (como em Sherlock Holmes); o 

romance tenebroso (com seus castelos misteriosos e fantasmas) e o romance científico 

de aventuras, geográfico (que pode ou não ser ideologicamente tendencioso); cada um 

com diferentes aspectos nacionais. Há ainda um último e mais recente tipo: a biografia 

romanceada que, segundo Gramsci, seria uma tentativa de satisfazer exigências culturais 

de um estrato popular com mais experiências de leitura (Cf. GRAMSCI, 1978, p. 112-

113).  

Considerando o contexto teórico apresentado acima, a literatura de massa pode 

ser definida, em termos gerais, como aquela voltada para um público mais amplo que 

pretende demandar menos esforço em sua leitura e que tem, muitas vezes, a fruição 

como fonte de entretenimento apenas. Para isso, utilizam-se estratégias narrativas 

comuns a diversos gêneros, numa espécie de padronização de formas, assuntos e 

personagens na tentativa de alcançar um gosto e leitor médios que estariam distantes 

(e/ou não interessados) em uma literatura mais experimental e/ou elitizada – e isso, 

conforme dissemos, não pode ser tratado na escala de valores apenas.  

A favor da literatura de massa, Gramsci observa que seu   

 

caráter mercantil (comercial) nasce do fato de que o elemento 

interessante não é ingênuo, espontâneo, originado por uma concepção 

artística, mas é procurado de fora, mecanicamente, industrialmente 

dosado, como elemento certo de um sucesso imediato. De qualquer 

forma, isso significa que nem mesmo a literatura comercial deve ser 
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desdenhada pela história da cultura: pelo contrário, ela tem, 

precisamente desse ponto de vista, um grandíssimo valor, porque o 

sucesso de um livro comercial indica (e muitas vezes é o único 

indicador que existe) qual é a filosofia da época, isto é, qual é a massa 

de sentimentos e de concepções do mundo preponderantes na 

multidão silenciosa (GRAMSCI apud MEYER, 2005, p. 412, grifos 

do autor).  

 

 

Isso implica pensar que essa literatura, do ponto de vista da história da cultura, 

revela as marcas de uma época e explica, em parte, uma concepção de mundo, os 

valores e as experiências de uma parcela significativa de determinada sociedade. 

Gramsci observa ainda que por detrás do narrador da literatura de massa há de se 

reconhecer as intenções e posicionamento do autor, visto que ele estaria ligado, em sua 

origem, ao povo. Isso porque, para o sociólogo italiano, não são os intelectuais que 

comungam os valores do povo por meio da literatura: 

 

Os intelectuais não saem do povo, ainda que acidentalmente algum 

deles seja de origem popular; não se sentem ligados ao povo 

(deixando de lado a retórica), não o conhecem e não percebem suas 

necessidades, aspirações e seus sentimentos difusos; em relação ao 

povo, são algo destacado, solto no ar, ou seja, uma casta, não uma 

articulação – com funções orgânicas – do próprio povo (GRAMSCI, 

1978, p. 106-107). 

 

 

 Nesse sentido, o escritor popular compartilharia com seu público algo mais do 

que a linguagem, conforme observou Gramsci, já que sua ligação se daria também no 

plano ideológico.  

Lígia Dumont lembra que a evasão causada pela literatura de massa no leitor 

certamente é direcionada à liberdade, uma vez que o romance “organiza, harmoniza, 

ressocializa, realiza o desejo, o prazer e, sobretudo, a imaginação” (DUMONT, 2000, p. 

169). Assim, podemos inferir que o romance de alcance popular também está inserido 

neste contexto, sendo importante influenciador da visão de mundo que o povo tem em 

determinado tempo. A autora completa este raciocínio, afirmando que “Tal observação 

se fundamenta na constatação de que o romance mantém-se atado ao discurso social, 

seja este qual for, conservando como unidade de medida a lógica dos acontecimentos da 

sociedade” (DUMONT, 2000, p. 169), reforçando a ligação direta que a literatura de 

alcance popular tem com os acontecimentos históricos, sendo influenciada por eles, e 

podendo influenciar seus leitores em relação a tais movimentos. 
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Outro ponto destacado por Dumont diz respeito ao fato de que o leitor incorpora 

o papel do protagonista em muitas leituras, tendo suas emoções cortadas por alegria, 

dor, piedade ou revolta: ele experimenta as emoções do herói como se isso fosse 

representativo da realidade (Cf. DUMONT, 2000, p. 170). Sobre tal afirmativa é 

possível inferir que a identificação do leitor com o herói confere uma nuance positiva 

para a literatura de alcance popular, sendo um indício de sua capacidade de fazer 

imaginar e penetrar na trama, tanto quanto em grandes histórias. Esta literatura 

afirmaria, também, a democratização dos objetos culturais, uma vez que “em se tratando 

de produtos mais baratos e acessíveis, podem promover a cultura e a instrução, além de 

proporcionar lazer e descontração para uma grande parte da população” (DUMONT, 

2000, p. 171). É justo dizer, conforme já percebido por Louzeiro, que a percepção do 

leitor é diferente da do crítico, pois ambos captam o discurso literário de maneiras 

distintas e às vezes opostas, sendo o leitor, de fato, aquele que decide sobre a “validade” 

da obra, de sua capacidade transformadora, pois, ainda que ela tenha sido construída de 

acordo com a Teoria Literária, com intenção “modelar”, pode não atingi-lo em seu 

desejo de identificação, momento histórico-social e universo de leitura. 

Muniz Sodré vai apontar quatro elementos temáticos comuns às narrativas da 

literatura de massa:
20

 o herói, a atualidade informativo-jornalística, as oposições míticas 

e a preservação da retórica culta.   

Sobre o herói, cabe considerar que ele não está mais adequado ao estereótipo do 

passado (um homem de gênio superior), não fugindo à verossimilhança humanista. 

Sobre esse herói da literatura de massa, Sodré destaca as seguintes características: 

 

O herói dos romances policiais, de aventuras, etc., tem, do herói 

tradicional, algo de solaridade (a invencibilidade, o triunfo ‘solar’ 

sobre as sombras), de supra-humanidade (a mística da demiurgia e 

salvação do mundo), de misoginia (a mulher se apresenta 

frequentemente como um obstáculo para a ação grandiosa) e do 

companheirismo heroico (a temática do ‘duplo’, do amigo que 

funciona como alter-ego do herói). Mas todo esse heroísmo, 

diferentemente do tradicional, se apoia numa consciência exaltada e 

solitária, modelada pelo Romantismo literário. O herói folhetinesco 

disputa o exercício de um poder investido das características 

românticas que acentuavam a ideia de destino e de uma especial 

rejeição às regras sociais (SODRÉ, 1978, p. 83). 
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 Para ele, esses quatro elementos “podem facilmente passar de um gênero para outro. Assim, é possível 

ver a ficção científica com características temáticas do romance de aventuras ou do enigma policial, ou 

então o romance policial com características da narrativa de terror, etc.” (SODRÉ, 1978, p. 82).  
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Sobre o herói dessa literatura de adesão popular, Martin aponta que, 

 

Em suma, e sem exagero, pode-se dizer que o romance popular 

representa por si só uma vasta Comédia Humana cujos heróis 

pertencem com frequência às classes trabalhadoras. Ele é portador das 

esperanças, das indagações, das reivindicações frequentemente 

discretas das camadas populares (MARTIN apud SODRÉ, 1978, p. 

81). 

 

 

Assim, não seria sem razão o interesse do público pela personagem da literatura 

de massa que, ao invés de ser simplesmente o herói romanesco mitificado, é “alguém” 

que atravessa situações humanas complicadas e ligadas, de algum modo, com a sua 

realidade. 

Acerca da atualidade informativo-jornalística Sodré explica que, apesar de a 

literatura de massa ter a função de divertir, ela também se presta à informação, baseando 

os acontecimentos imaginários em fatos, doutrinas ou descobertas científicas, por 

exemplo. Daí a natureza por vezes “datada” deste tipo de texto, já que a informação 

perde atualidade com o tempo (Cf. SODRÉ, 1978, p. 83). 

As oposições míticas representam dois polos antagônicos (por exemplo, Deus e 

o Diabo) e, na literatura de massa, têm a função de fazer com que o herói prove sua 

força e capacidade de resolução dos conflitos:  

 

À tensão dos contrários (sendo um termo a contraparte do outro, como 

o bem é do mal, o sol é das sombras), em luta pelo exercício de um 

poder, sucede-se o equilíbrio precário de uma identificação: a unidade 

dos opostos, realizada pela onipotência narcísica do herói (SODRÉ, 

1978, p. 83).  

 

 

Por fim, Sodré trata da preservação da retórica culta, que pode ser entendida 

como um “dar de ombros” para a problemática de estilo. Assim, “a retórica” empregada 

“é simples e não tem pretensões de elaboração estilística, mas de composição da 

sequência de acontecimentos fictícios da narrativa” (SODRÉ, 1978, p. 84), dando mais 

importância ao modo de construção (de preferência marcado por inúmeras peripécias) 

que para certo rebuscamento linguístico ou conceitual que, quando ocorre, dá-se no 

nível da imitação, valendo-se de recursos como o de citações de autoridade e literárias, 

estereótipos da literatura romântica e de um esquema narrativo básico 

(tensão/afrouxamento/nova tensão/afrouxamento) com o propósito visível de 

prolongamento do saber.   
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2.1 O folhetim: breve histórico e características 

 

 

Para entender a literatura de massa é essencial a exposição daquele tipo de 

romance que Gramsci e Paes consideram como seu embrião: o romance de folhetim.  

Em Folhetim, uma história, Marlyse Meyer explica que o romance-folhetim 

nasceu da necessidade de se aumentar o número de vendas dos jornais. A inserção de 

uma parte de um romance, ao fim da página do jornal, em seu rodapé, seria um atrativo 

para a ampliação de suas assinaturas (Cf. MEYER, 2005, p. 59). Fato curioso sobre este 

tipo de escrita, que também o torna mais facilmente identificável com a literatura de 

massa, é o seu “modo de produção”, não só fatiado, mas também industrial, no qual se 

forma uma rede colaborativa de escritores associada a um único produto literário: 

 

o que acontecera era que Dumas estava trabalhando ao mesmo tempo 

na redação da Dama de Mosoreau, para o Constitutionnel, continuava 

o Chevalier de maison-rouge, começava Les quarante-cinq e cobrava 

o seu nègre Maquet, um de seus redatores auxiliares, que se 

apressasse em fornecer “mais trinta ou quarenta páginas de Chicot” 

(MEYER, 2005, p. 62). 

 

 

 No modo de produção industrial há uma sequência de atividades a cumprir, e as 

tarefas são divididas. Assim, Dumas, ao repassar a escrita a seus assistentes, estava 

aumentando a capacidade de produção, característica do mercado de massa. 

Paes reconhece este modo de construção folhetinesco como responsável por uma 

grande produção e consumo, que mais tarde seria responsável pelo sucesso também dos 

livros: 

 

Fosse a princípio através do folhetim semanal ou do conto 

esparsamente publicado na imprensa, fosse mais tarde sob a forma 

permanente do livro, o certo é que os vários gêneros da literatura de 

entretenimento tiveram, na segunda metade do século XIX, uma 

legião de autores e uma vasta produção, avidamente consumida por 

um público cada dia maior (PAES, 2001, p. 31). 

 

 

Marlyse Meyer divide a história do folhetim em três fases. Na primeira, de 1836 

a 1850, o folhetim ocupava o rodapé das primeiras páginas de jornal e tinha a finalidade 

de apenas tomar um espaço vazio destinado ao entretenimento. Nascido, assim, de 

necessidades jornalísticas, o folhetim acabou tornando-se indispensável à existência do 

próprio jornal. Nesta fase, algumas características configuram o gênero, das quais se 
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destacam as cenas de aberturas esplendorosas, diálogos vivos e bem marcados, 

personagens tipificadas e cortes precisos.  

 

Em Capitão Paulo, Dumas oferece um estonteante diálogo entre dois 

impertinentes jovens que amarra de saída o leitor já enfeitiçado com a 

esplendorosa descrição da abertura: um misterioso veleiro que 

ancorou da noite para o dia num porto da Bretanha pré-revolução de 

1789. Combates marítimos, piratas, exotismo, tudo é ao gosto do dia, 

aliado aos temas de sempre: a mãe culpada e o filho regenerado à 

procura de identidade, altaneira marquesa, irmã da burguesa e 

atormentada Helena. O enredo se desenvolve com uma série de coups 

de théâtre (MEYER, 2005, p. 60-61).  

 

 

Através da obra de Eugène Sue, Les mystères de Paris (1842), Rodolfo torna-se 

uma espécie de modelo do herói folhetinesco, que começara a ser desenvolvido quatro 

anos antes, na obra Arthur, de 1838, em que um dandy, cínico e romântico, ganha vida e 

as páginas dos jornais: um prenúncio do sucesso que Rodolfo atingiria, antevisto pelo 

mercado da época (Cf. MEYER, 2005, p. 69-71). 

Na segunda fase (1851-1871), o folhetim é definido por Meyer como “uma 

formidável máquina narrativa, repleta de lugares-comuns, de hilariantes fórmulas, 

repetições, mas na qual explodem esplêndidos fogos de artifício ficcionais, um delírio 

imaginativo, um surrealismo da invenção” (MEYER, 2005, p. 104).
21

 Meyer explica 

que o “rocambolesco” não é só um estereótipo criado para uma aventura “descabelada”, 

mas um “conjunto de ações, conspirações, planejamentos, por uma cabeça muito fria, de 

inteligência ímpar” (MEYER, 2005, p. 120).
22

 A fragmentação narrativa, que já era uma 

marca do folhetim, torna-se mais complexa com a criação da série: 

 

As múltiplas e contraditórias facetas de Rocambole devem-se 

evidentemente às específicas condições de publicação do folhetim, o 

seu modo externo de produção, que se complicam pelo acréscimo da 

modalidade que seria uma das características do folhetim de segunda 

fase: a série. Para lá da fragmentação cotidiana de um enredo, que 

obviamente tampouco se apresenta como um todo na cabeça de seu 

                                                           
21

 A autora chega a citar o personagem de literatura contemporânea Lúcio Flávio (herói-bandido do 

romance Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, de José Louzeiro, de 1975), ao falar que ainda na 

contemporaneidade existem vestígios de produções (e de realidade) rocambolescas: “Época dos 

escândalos das lojas maçônicas e dos bas-fons financeiros do Vaticano, tráfico de cocaína, máfias etc. E, 

na pátria amada, cada vez mais fortes os contraventores do bicho, as sociedades secretas nem tão secretas, 

bandos da droga e o Comando Vermelho nas penitenciárias, bandido bandido como Lúcio Flávio, que não 

queria conversa com outro bandido, o belo Mariel Mariscot, porque acreditava na pureza bandital [...]” 

(MEYER, 2005, p. 119). Tal citação pode ser tomada como mais um indicativo da aproximação da 

história do bandido com o romance popular vindo do folhetim. 
22

 Meyer observa que o rocambolesco ainda hoje “nomeia com pertinência muito do que vem 

acontecendo num mundo que continua em polvorosa...” (MEYER, 2005, p. 187).  
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autor, introduz-se o novo fragmento que acabará por constituir o 

imprevisível toda uma vez chegado seu desfecho. Quando se fecha a 

aventura servida em fatias, entra a exigência do público (o qual já 

interviera no decorrer da narrativa), a querer mais uma fatia do bolo 

finalmente constituído (MEYER, 2005, p. 104-105).  

 

 

Nesta fase, uma série de procedimentos se adensa, pois a trama ganha maior 

movimentação e diversidade de espaços e temas ao mesmo tempo em que a estrutura 

narrativa torna-se tentacular, derivando infinitas histórias. Um ponto de destaque, no 

entanto, é a constituição do herói da segunda fase do romance-folhetim, que deixa a 

estrutura tipificada para ganhar densidade psicológica, não sendo mais enquadrado em 

padrões convencionais (Cf. MEYER, 2005, p. 124). O herói dessa fase tem um nome, 

Rocambole; mas a despeito da caracterização de Rodolfo, de Os mistérios de Paris, 

aquele não pode ser definido com precisão, visto seu caráter complexo e mutável: “E 

Ele, quem é? Justiceiro? Bandido? Gentleman-ladrão? Traidor, assassino, redimido? É 

de tudo um pouco e cada leitor conserva uma imagem distinta na memória...” (MEYER, 

2005, p. 105).  

Na terceira fase do folhetim (1871-1914),
23

 acontece “a banalização do grande 

folhetim romântico, do folhetim do imaginário puro, com essa mudança de monta: 

acabou-se o Herói, aquele herói positivo ou negativo, aquele ‘indivíduo erguido contra a 

coerção social’” (MEYER, 2005, p. 218). Em suma, na terceira fase, que Meyer define 

como “desgraça pouca é bobagem” (2005, p. 65), o folhetim segue o naturalismo, 

imitando a vida - visto que ela imita também o folhetim -, embora revisitando o 

melodrama: “a coisa em ação, coberta apenas por alguns trapos, tremendo de fome, de 

frio, com o inverno, a injustiça, o horror, o cárcere, o algoz!” (MEYER, 2005, p. 233). 

Isso porque o folhetim se associa à realidade conforme nos fait divers
24

 e no discurso 

médio dos jornais, tendo como matriz o erro judiciário e as histórias de sedução.
25

 

                                                           
23

 Ao passar à história da terceira fase do folhetim, Meyer busca em Gramsci (1976) conceitos valiosos, e 

define como componente fundamental o tempero democrático, ligado à necessidade de ouvir e “ir ao 

povo” (Cf. MEYER, 2005, p. 213). 
24

 “Sob essa rubrica [de fait divers] os jornais agrupam com arte e publicam regularmente as mais 

diferentes notícias que correm pelo mundo: pequenos escândalos, acidentes de carro, crimes hediondos, 

suicídios de amor, pedreiro caindo do quinto andar, assalto a mão armada, chuva de gafanhotos ou de 

sapos, naufrágios, incêndios, inundações, aventuras divertidas, raptos misteriosos, execuções capitais, 

casos de hidrofobia, de antropofagia, de sonambulismo e de letargia; salvamentos e fenômenos da 

natureza, tais que o bezerro com duas cabeças, gêmeos grudados pelo ventre, anões extraordinários, etc. 

etc.” (GRAND LAROUSSE UNIVERSEL – XIX apud MEYER, 2005, p. 99).  
25

 No Brasil, o folhetim foi introduzido por Pereira da Silva e Justiniano José da Rocha (a partir de 1839), 

e foi chamado de “estética do dramalhão”, impregnando toda a vida social, do teatro à ficção e à política. 

Os ingredientes típicos deste tipo de narrativa eram os ataques de loucura, as mortes violentas, os amores 

infelizes e outros acontecimentos igualmente catastróficos (Cf. PAES, 2001, p. 32). Mas “Não tardou que 
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2.2 A narrativa de aventuras (e seu herói) 

 

 

Considerando o conceito de literatura de massa, deter-nos-emos em um tipo 

específico de narrativa que tem por base a aventura, visto ser esta a força motriz de 

vários textos que visam ao entretenimento do leitor. Paes afirma que este tipo de 

narrativa tem compromisso com a verossimilhança, tendo suas raízes no realismo da 

novela toscana do século XIV e que está a meio caminho do mito e do naturalismo, 

fundindo a idealização do real ao cultivo do verossímil e plausível.
26

 (Cf. PAES, 2001, 

p. 12-13). 

No Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia, o romance de aventuras é 

definido como aquele que se desenvolve em espaços como ambientes hostis e locais 

exóticos, sendo um tipo de literatura considerada inferior por ser popular. Assim, o 

público a que o romance de aventuras se destinaria seria o de jovens mais interessados 

no desenrolar da história do que em aspectos complexos como os psicológicos, 

estruturais ou verbais do texto. O personagem principal seria um jovem movimentando-

se pelo espaço (viajando), em perigo, e que encontra, ao fim da jornada, uma 

recompensa espiritual ou material. Ainda neste verbete do dicionário, afirma-se que este 

tipo de narrativa “partilha, porém, com o mito, a epopeia e o romance medieval, a ação 

heroica e cavalheiresca de um herói errante, envolvido na aventura que é a sua auto-

descoberta, deslocando-se geograficamente no mundo concreto, detalhadamente 

descrito” (MORGADO, 2010, s/p). 

Logo, o romance de aventuras “seria uma espécie de tataraneto das grandes 

sagas: encontram-se nele elementos como situações de perigo e características como a 

coragem e a habilidade do herói” (PAES, 2001, p. 29-30). A coragem e habilidade do 

herói podem aqui ser entendidas como faltosas ao homem real, que, por conseguinte, 

                                                                                                                                                                          
o folhetim se preocupasse em nacionalizar os seus temas, os seus personagens e os seus propósitos, dando 

origem a um romance reconhecidamente brasileiro. A primazia disso cabe a Joaquim Manuel de Macedo, 

cujo A Moreninha inaugurou entre nós o romance de costumes, de que a obra-prima são as Memórias de 

um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, publicadas em folhetins do Correio Mercantil, 

do Rio, entre 1852 e 1853” (PAES, 2001, p. 32-33). Como uma prova de que a mais importante 

característica para alguma obra ser considerada popular é sua aproximação ao gosto da massa, Paes 

comenta que a ficção romântica brasileira nunca se afastou deste princípio, tendo o propósito de mero 

entretenimento claramente perceptível (Cf. PAES, 2001, p. 33). 
26

 O compromisso da narrativa de aventura era com a verossimilhança, “tendo suas raízes no realismo da 

novela toscana do século XIV” (PAES, 2001, p. 12). Logo, deixam-se um pouco de lado características 

definidoras como o romantismo exacerbado e a fantasia, buscando a interpenetração, na obra, de traços do 

naturalismo, de modo a construir enredos mais plausíveis (Cf. PAES, 2001, p. 13). 
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busca um meio de encontrá-las e sanar sua carência de aventura e emoção na vida 

cotidiana. 

Em Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance, Bakhtin discute, 

no capítulo “Formas de Tempo e de Cronotopo no Romance (Ensaios de poética 

histórica)”, a base do desenvolvimento de variadas formas de romance europeu, do qual 

teria origem, inclusive, o romance de aventuras e de costumes, que mais nos interessa 

aqui. Bakhtin começa por analisar o romance grego, no qual o tempo de aventuras 

acontece fora das dimensões humanas: o mundo pouco se altera, as pessoas não 

envelhecem e não há vestígio de sua passagem. O autor explica que tal tempo de 

aventuras é formado por 

 

[...] uma série de breves segmentos que correspondem às aventuras; 

dentro de cada uma delas o tempo está organizado exteriormente, 

tecnicamente: é importante conseguir fugir; conseguir alcançar, 

ultrapassar, estar ou não estar justamente no momento dado, no lugar 

determinado, encontrar-se ou não, etc. Nos limites de cada aventura, 

os dias, as noites, as horas, até mesmo os minutos e os segundos, 

contam como em qualquer luta e em qualquer empreendimento ativo e 

exterior. Esses segmentos temporais se inserem e se cruzam pelos 

temas específicos de repente e justamente (BAKHTIN, 2010, p. 217, 

grifos do autor). 

 

 

No romance grego é essencial destacar a importância do acaso. Nesse sentido, 

Bakhtin explica que em todo o tempo de aventuras as concomitâncias e contratempos 

fortuitos cortam os acontecimentos na vida dos personagens. Tal tempo é também o 

tempo da intrusão do destino, dos deuses e demônios e dos vilões que espreitam, 

contemporizam e investem no momento certo (Cf. BAKHTIN, 2010, p. 220). 

Traçando algumas conclusões sobre o tempo de aventuras, o autor destaca a 

importância, neste tipo de romance, do motivo do encontro. Tal motivo, cronotópico, é 

um dos mais antigos formadores do romance e liga-se, ainda, à separação, à fuga, ao 

reencontro, à perda, ao casamento, etc. (Cf. BAKHTIN, 2010, p. 223). Faz referência ao 

cronotopo da estrada, no qual 

 

[...] a unidade das definições espaço-temporais revela-se também com 

excepcional nitidez e clareza. É enorme o significado do cronotopo da 

estrada em literatura: rara é a obra que passa sem certas variantes do 

motivo da estrada, e muitas obras estão francamente construídas sobre 

o cronotopo da estrada, dos encontros e das aventuras que ocorrem 

pelo caminho (BAKHTIN, 2010, p. 223). 
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Assim, podemos considerar a importância da estrada no romance de aventuras, 

pois é o lugar em que, em determinado tempo, as coisas mais importantes da vida do 

herói em direção ao seu amadurecimento acontecerão. É onde enfrentará os desafios 

impostos pelo acaso, lutará e, ao final, encontrará seu destino (mesmo que este seja a 

morte). Bakhtin lembra ainda que o herói do romance grego é um homem vivo, porém 

passivo em relação ao seu destino e sofredor enquanto o atravessa, constituindo, assim, 

uma identidade consigo mesmo (Cf. BAKHTIN, 2010, p. 229). 

Passando ao segundo tipo analisado, o romance de aventuras e de costumes, o 

autor analisa especificamente dois romances: Satiricon, de Petrônio, e O Asno de Ouro, 

de Apuleio. Neste tipo de romance aparecem os momentos extraordinários da vida 

humana, fora do comum e que determinam “tanto a imagem definitiva do próprio 

homem, como o caráter de toda sua vida subsequente [...]” (BAKHTIN, 2010, p. 238, 

grifos do autor). É interessante pontuar também como é caracterizado o homem deste 

segundo tipo de romance:  

 

[...] é um indivíduo privado e isolado. A culpa, o castigo, a 

purificação e a beatitude têm, por isso, caráter individual e privado: é 

problema particular de cada homem. Sua atividade está isenta de 

caráter criativo: ela se manifesta negativamente, num ato 

intempestivo, no erro, na culpa. Daí a eficácia de toda a série limitar-

se à imagem do próprio homem e do seu destino. Essa série temporal, 

tal qual a série de aventuras de tipo grego, não deixa quaisquer traços 

no mundo circundante. Por isso mesmo, a ligação entre o destino do 

homem e o mundo tem caráter exterior. O homem se transforma, sofre 

uma metamorfose totalmente independente do mundo; o mundo em si 

permanece imutável. Daí a metamorfose assumir caráter particular e 

não criativo (BAKHTIN, 2010, p. 241, grifos do autor). 

 

 

Segundo Bakhtin, este homem passa sozinho pela dor e pela redenção, e o 

mundo não muda para acompanhá-lo ou suavizar sua jornada: ele deve passar, 

independentemente do que ocorra, pelas séries de acontecimentos de sua vida.  

Outro fator apontado pelo autor como diferença do romance grego é o 

deslocamento pelo espaço. Se no primeiro caso analisado ele era técnico-abstrato, no 

romance de aventuras e de costumes ele passa a ser concreto, “preenchido pelo sentido 

real da vida e entra numa relação essencial com o herói e com o seu destino” 

(BAKHTIN, 2010, p. 242). Além do deslocamento, a relação do herói com o cotidiano 

também tem uma substancial importância: o personagem principal nunca participa da 

vida cotidiana, ao contrário, atravessa-a como um ser de outro mundo. Pode ser visto 
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como “[...] um ator ambulante, um aristocrata disfarçado, um nobre de nascença, mas 

que não conhece sua origem (‘enjeitado’)” (BAKHTIN, 2010, p. 243). Assim, para este 

herói, o cotidiano é algo de que ele precisa se libertar, pois está na mais baixa esfera da 

vida, diferente de seu caminho, sempre insólito. 

Bakhtin passa, então, ao terceiro tipo de romance antigo: a biografia e 

autobiografia, que, basicamente, pode ser entendido como imagem especificamente 

construída do caminho de vida percorrido pelo herói. Neste homem biográfico “[...] não 

havia e não podia haver nada de íntimo-privado, de sigiloso-pessoal, de introvertido, 

nenhuma privatividade. Esse homem é aberto de todos os lados, ele está todo do lado de 

fora [...]” (BAKHTIN, 2010, p. 252). Assim, conclui-se que o homem da biografia e 

autobiografia é o oposto daquele que vem desde o romance grego, lutando solitário e 

preservando sua vida, enquanto sofre sozinho todos os acontecimentos de seu destino. 

O quarto tipo de romance analisado é o de cavalaria, que também guarda 

interessantes aspectos sobre a construção do personagem principal. Bakhtin explica que 

neste tipo de escrita 

 

[...] realizam-se atos heróicos que glorificam os próprios heróis e 

pelos quais eles glorificam os outros (os suseranos, a dama). O ato 

heróico distingue nitidamente a aventura do romance de cavalaria da 

aventura do romance grego, aproximando-a da aventura épica. O 

elemento glória e glorificação era também absolutamente estranho ao 

romance grego e do mesmo modo aproxima o romance de cavalaria ao 

epos (BAKHTIN, 2010, p. 269, grifos do autor). 

 

 

Aqui também fica clara uma evolução do herói, que, mais do que ter sua história 

exposta, como no romance de biografia, deseja realizar algo grandioso em glorificação a 

algum outro personagem, tornando-se um herói épico, exemplar e que tem a coragem 

exaltada.
27

 

                                                           
27

 Neste texto, Bakhtin ressalta a relevância de três figuras no romance antigo: o trapaceiro, o bufão e o 

bobo. Eram figuras comuns na literatura voltada para as camadas sociais mais baixas. Têm como 

características o fato de não seguirem a mesma lógica de comportamento, sendo “estrangeiras” neste 

mundo (com exceção do trapaceiro, que ainda tem, segundo o autor, um fio que o liga à realidade). O 

autor completa que “Estas figuras que riem, elas mesmas são também objeto de riso. Seu riso assume o 

caráter público da praça do povo. Elas restabelecem o aspecto público da representação, pois toda a 

existência dessas figuras, enquanto tais, está totalmente exteriorizada, elas, por assim dizer, levam tudo 

para a praça, toda a sua função consiste nisso, viver do lado exterior (é verdade que não é a sua própria 

existência, mas o reflexo da existência de um outro; porém elas não têm outra). Com isso cria-se um 

modo particular de exteriorização do homem por meio do riso paródico” (BAKHTIN, 2010, p. 276). 
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Tomando como base o estudo meticuloso empreendido pelo autor, podemos 

pensar que o romance antigo, em seus diversos tipos (tendo sido abordados aqui apenas 

alguns que se ligam ao mote da aventura), deixou um legado para o romance 

contemporâneo, que absorveu os aspectos acerca do herói e seu caráter aventuroso, dado 

pelo motivo da viagem e pela lembrança constante de que ele está também sob a 

vontade do acaso, não sendo o único responsável pelo seu destino. 

Aventura é definida, por Paes, como “fado, destino, sorte” (PAES, 2001, p. 19), 

ou, ainda, imprevisibilidade e surpresa (para o bem) e azar, perigo e risco (para o mal). 

Em suma, tudo o que afaste o protagonista do cotidiano, de sua vida normal. O que 

daria a carga de atração ao romance de aventura seria, para o protagonista e para o 

leitor, a possibilidade da morte (Cf. PAES, 2001, p. 19). Contudo, o propósito do 

romance de aventura é, acima de tudo, entreter seu leitor:  

 

O propósito confesso do romance de aventuras é, afinal de contas, 

menos o de, através do poder persuasivo da literatura, despertar a 

consciência crítica do leitor para a problemática do mundo e da vida, 

do que entreter-lhe a imaginação, fazendo-o esquecer a banalidade do 

cotidiano para reviver as proezas dos heróis de ficção. Daí que ao 

romance de aventuras caia como luva uma observação de Tzvetan 

Todorov a respeito do romance policial, a de que quem quer 

‘embelezar’ este acaba fazendo ‘literatura’ e não romance policial. Daí 

também que a crítica bem-pensante costume relegar ao plano da 

subliteratura – eufemisticamente chamada de “paraliteratura” pelos 

franceses – a ficção aventureira, tão popular no século XIX e nos 

primeiros decênios do nosso século... (PAES, 2001, p. 15). 

 

 

Este tipo de romance trataria ainda das “experiências que sofrem as personagens 

durante os anos de formação ou de educação, rumo à maturidade” (PAES, 2001, p.17). 

Nesse sentido, o herói aventureiro enfrenta sempre situações arriscadas (com risco de 

morte) que despertam no leitor a ansiedade pelo seu desfecho (Cf. PAES, 2001, p. 17-

19). 

Em “O romance de aventura colonial europeu e o rito de iniciação do herói”, 

Márcia Iwai observa que a narrativa de aventura persiste até nossos dias em meios que 

vão além da literatura: há aventura em quadrinhos, televisão, cinema e meios de 

comunicação de massa em geral, voltados para leitores/espectadores populares (na 

maioria das vezes). Para a autora, é importante frisar a figura do aventureiro (ou herói) 

homem e jovem, que vive a aventura como um rito de passagem para a vida adulta, 
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caracterizando, por este fato, também uma espécie de romance de formação (Cf. IWAI, 

2011, p. 119-121).  

O caráter iniciatório do romance de aventuras, dado pelo amadurecimento do 

herói, seria constituído, segundo Brion (apud IWAI, 2011, p. 121), pelo tema da 

viagem. Este aspecto é discutido por Mikhail Bakhtin, em Estética da criação verbal, 

em capítulo dedicado ao romance de educação na história do realismo. Para Bakhtin, o 

herói, sendo um ponto móvel no espaço, não carrega sozinho toda a atenção do autor: 

este precisa construir também o espaço por onde o herói se desloca em viagens. Este 

deslocamento é que permite ao autor demonstrar “a diversidade estática do mundo 

através do espaço e da sociedade (países, cidades, etnias, grupos sociais, condições 

específicas de vida)” (BAKHTIN, 2000, p. 223). Bakhtin afirma, sobre o papel da 

viagem, que este princípio se encontra nas narrativas de aventura do século XIX, e que 

se pode notar uma justaposição de contrastes nas histórias de viagem: sucesso-

insucesso, felicidade-infelicidade, vitória-derrota, etc. (Cf. BAKHTIN, 2000, p. 224).  

Essa afirmação é retomada por Maria Alzira Seixo, em Poéticas da Viagem na 

Literatura, para a qual “a ideia da viagem integra potencialmente um conjunto nocional 

de componentes enraizadas na existência humana (v.g. partida, chegada, projeto, 

realização, caminho, travessia, finalização e retorno)” (SEIXO, 1998, p.12). 

A viagem de aventura do protagonista, apesar de heroica, passa por episódios em 

que ele tem de enfrentar o medo, o pavor, o pânico e o perigo, além de, muitas vezes, 

estar perto da morte. Aí se dá o aprendizado: passar por este sofrimento sozinho e 

aprender a ser senhor de si (Cf. IWAI, 2011, p. 128). Uma descrição feita por Iwai, a 

partir do livro O mundo perdido, exemplifica estas dificuldades: 

 

A queda o leva a um lugar de morte: simbolicamente um local de 

horror, de putrefação, com pedaços de carne morta, sangue e gordura 

podres, como numa imagem do inferno. Até o seu desmaio, uma 

morte temporária, reforça essa simbologia. Em contrapartida, seu 

despertar e sua saída da armadilha subterrânea, de volta à superfície e 

à luz do dia nascendo, são seu renascimento simbólico, sua 

ressurreição (IWAI, 2011, p. 129). 

 

 

Sobre a estrutura do romance de aventuras cabe ressaltar, conforme observa 

Iwai, que há um repertório reconhecível, no qual se encontram as etapas do ritual de 

passagem: o iniciador ou mestre que orienta o herói, a pretensão de caracterizar um 

meio de divulgação da virilidade aventureira e força física dos personagens masculinos. 

Além, é claro, da declaração do autor afirmando sua oferta de entretenimento e alimento 
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ao espírito do leitor (Cf. IWAI, 2011, p. 122-125). Por saírem de casa, os heróis dos 

romances de aventuras teriam a ausência da figura masculina como indicação do fim da 

infância ao mesmo tempo em que seria esta ausência porta de entrada para descobertas 

do mundo. Para a autora, essa saída também acaba por transformar o herói em “filho 

sem pai” (IWAI, 2011, p. 125).
28

 

Em O herói de mil faces, Joseph Campbell traça um perfil do herói mitológico, 

passando por todas as etapas de sua constituição. Assim, esta obra pode nos auxiliar no 

entendimento da formação de um herói aventureiro que dará suporte à criação deste tipo 

de personagem no romance de aventuras moderno. É sobre a aventura do herói que trata 

a primeira parte da obra de Campbell, relatando as principais fases de sua vida: a 

partida, a iniciação e o retorno. Tal processo implicaria, no romance de aventuras, um 

amadurecimento do herói.  

Esta aventura pode começar, segundo Campbell, com um erro ou mero acaso, 

que irá revelar um novo mundo e colocar o protagonista em um jogo de forças 

desconhecidas (Cf. CAMPBELL, 1999, p. 60). Este acaso pode ser entendido como um 

chamado, que descerra as cortinas da passagem espiritual do herói; neste momento, “o 

horizonte familiar da vida foi ultrapassado; os velhos conceitos, ideais e padrões 

emocionais, já não são adequados; está próximo o momento da passagem por um 

limiar” (CAMPBELL, 1999, p. 61). O chamado da aventura se dá quando o destino 

convoca o herói e transfere para ele “o centro de gravidade do seio da sociedade para 

uma região desconhecida” (CAMPBELL, 1999, p. 66). Nesse sentido, a viagem adquire 

importância fundamental, pois  

 

na medida em que viaja, o viajante se desenraiza, solta, liberta. Pode 

lançar-se pelos caminhos e pela imaginação, atravessar fronteiras e 

dissolver barreiras, inventar diferenças e imaginar similaridades. A 

sua imaginação voa longe, defronta-se com o desconhecido, que pode 

ser exótico, surpreendente, maravilhoso, ou insólito, absurdo, 

terrificante. Tanto se perde como se encontra, ao mesmo tempo que se 

reafirma e modifica (IANNI, 2003, p.31). 

 

 

Nesta jornada, o herói contará com uma figura protetora que, muitas vezes, é um 

ancião e que irá fornecer a ele um amuleto contra as forças do mal. O autor destaca que 

“o herói ao qual esse tipo de auxiliar aparece é, tipicamente, o herói que atendeu ao 

                                                           
28

 Em paralelo (e oposição) à ausência masculina, destaca-se falta da figura feminina, que aparece, 

quando muito, chorando a partida do filho: “A mãe, se de fato tem algum papel no rito de iniciação, quase 

sempre é justamente o de chorar pelo afastamento e pela morte simbólica do menininho...” (IWAI, 2011, 

p.127). 
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chamado. O chamado foi, na verdade, o primeiro anúncio do aparecimento desse 

sacerdote iniciatório” (CAMPBELL, 1999, p.77),
29

 que se revela sempre no encontro 

com o outro:  

 

O outro enquanto entidade torna-se elemento constituinte fundamental 

da noção de travessia (e desejo dela, necessidade de imersão), que sem 

ele poderia restringir-se a um simples alargamento ou difusão. 

Também a entidade outro começa quando a travessia acaba, e por isso 

participa na configuração da mudança como outra face da travessia, 

coparticipante da determinação do espaço na sua contaminação 

temporal, uma vez definida a dêixis integral (espaço x tempo) que faz 

desaparecer a margem quando se atingiu o seu termo (SEIXO, 1998, 

p.24). 

 

 

É ainda importante considerar, para o entendimento da saga do herói, o 

momento do desapego ao ego, conforma observa Campbell: 

 

O herói, deus ou deusa, homem ou mulher, a figura de um mito ou o 

sonhador num sonho, descobre e assimila seu oposto (seu próprio eu 

insuspeitado), quer engolindo-o quer sendo engolido por ele. Uma a 

uma, as resistências vão sendo quebradas. Ele deve deixar de lado o 

orgulho, a virtude, a beleza e a vida e inclinar-se ou submeter-se aos 

desígnios do absolutamente intolerável. Então, descobre que ele e seu 

oposto são, não de espécies diferentes, mas de uma mesma carne 

(CAMPBELL, 1999, p. 110). 

 

 

A aventura se desenvolve por meio das dificuldades enfrentadas por seu herói, as 

quais dizem respeito também à necessidade de ultrapassar seus limites pessoais, 

indicando seu amadurecimento. Considerando a construção cíclica da jornada do herói 

(partida-iniciação-retorno), seu retorno pode ser visto como uma volta do além, já que 

ele vivenciou as aventuras em terras desconhecidas (Cf. CAMPBELL, 1999, p. 213). 

Nesse sentido, o retorno equivale, em essência, a uma ressurreição, na qual “a benção 

que ele [o herói] traz consigo restaura o mundo (elixir)” (CAMPBELL, 1999, p. 241-

242). 

Desde que sai e recebe o chamado da aventura, o herói enfrenta, conforme 

vimos, várias intempéries, desafios e muitas provações, em que deve mostrar sua 

coragem e força, lutando, muitas vezes, contra o mundo e contra seu medo em busca das 

experiências libertadoras e reveladoras de si mesmo. Todo este processo, rumo à 

maturidade e à revelação de sua identidade, é descrito a partir de alguns pontos comuns: 

                                                           
29

 Tendo encontrado seu guia, o herói segue rumo ao limiar, uma porta que marca os limites das trevas, do 

perigo. Por lá terá de passar todo herói que se arrisca fora da tradição (Cf. CAMPBELL, 1999, p. 86).   
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o tema da viagem ou do deslocamento, a ideia de amadurecimento e da construção 

humana do herói, ainda que este seja coroado, em muitos momentos, por uma coragem 

e habilidade além do humano em seu confronto com o mundo. O seu percurso é 

marcado, nesse sentido, pelo enfrentamento constante da morte e pelo afastamento da 

vida cotidiana, aspectos estes que, conforme observou Paes, podem levar a uma 

identificação entre o herói e o leitor, visto que contribuiria para “preencher” a falta de 

aventura e emoção na vida diária deste.  
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3 O ROMANCE DE MASSA DE JOSÉ LOUZEIRO? 

 

 

 Neste capítulo, iremos analisar o romance Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, 

considerando quatro aspectos necessários para discutir sua adequação à chamada 

literatura de massa. Num primeiro momento, veremos como as marcas formais do 

romance-reportagem, gênero ao qual a crítica associa o livro de Louzeiro, pode ajudar a 

constituir seu caráter popular, visto que aponta para os limites existentes entre o factual 

e o ficcional. Analisaremos também como se dá o uso da linguagem no romance que, a 

despeito de sua intenção de simplificação linguística, propõe, em muitos momentos, 

uma preservação da retórica culta, sobretudo quando associada à fala do protagonista 

Lúcio Flávio, constituindo o que Sodré (1978) identificou como marcas da literatura de 

massa. O romance de aventuras, conforme o delineamos no capítulo anterior, comparece 

nesta análise por se evidenciar traços de sua constituição na organização narrativa do 

texto de Louzeiro, sobretudo no modo como este caracteriza e constrói seu herói, tendo 

o motivo da viagem/do deslocamento como ponto de partida para seu crescimento 

interno. Nesse sentido, a construção do herói de Louzeiro é mais complexa na medida 

em que Lúcio Flávio apresenta traços do herói problemático do romance de formação, 

conforme propõe a leitura de Rildo Cosson (2007). Por fim, nossa leitura de Lúcio 

Flávio, o passageiro da agonia examina as oposições míticas construídas no romance e 

como Louzeiro dá a elas um tratamento particular, fugindo e aderindo (de maneira 

dialética) à previsibilidade da literatura de massa.  

 

 

3.1 As marcas formais do romance-reportagem e a adesão do público 

 

 

 

Lúcio Flávio, o passageiro da agonia conta a história do bandido homônimo 

responsável não só por uma série de crimes audaciosos, mas também por denunciar o 

temido Esquadrão da Morte, grupo policial que atuava na década de 1970, ligado a 

práticas de corrupção, violência, abuso do poder, tráfico de drogas e associação com 

grupos criminosos, como o do jogo do bicho. O romance de Louzeiro, dada sua relação 

com a realidade da época e a prática jornalística do autor, sempre foi associado ao 
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romance-reportagem.
30

 Dentre os críticos que se dedicaram a estudar este gênero, 

ressaltamos, mais uma vez, a importância do trabalho de Rildo Cosson (2007) por 

apresentar uma leitura eficaz e apropriada da obra de Louzeiro. Vejamos como o crítico 

apresenta Lúcio Flávio, o passageiro da agonia: 

 

A vida e a morte violenta do chefe de uma quadrilha de assaltantes de 

bancos e ladrões de carros, seus métodos de trabalho, sua prisões, suas 

fugas espetaculares e a corrupção que mistura criminosos e policiais, 

tornando-os indiscerníveis uns dos outros, é a história de Lúcio Flávio, 

o passageiro da agonia. Esses dados poderiam compor a diegese de 

um romance caso Lúcio Flávio, o chefe da quadrilha, não fosse uma 

pessoa com identidade e rosto estampado nos jornais e o autor da 

narrativa não a apresentasse como um relato verdadeiro dos 

acontecimentos (COSSON, 2007, p. 168-169). 

 

 

Considerando o resumo acima, que destaca o lado aventureiro do bandido, seus 

feitos e façanhas, poderíamos tomá-lo como um romance policial do tipo noir, em que 

se evidencia a violência e protagonização do mundo marginal. Porém, o bandido em 

questão sai das páginas dos jornais, da vida real,
31

 relacionando-se, portanto, à 

factualidade sempre associada ao gênero romance-reportagem. 

Para a análise do gênero romance-reportagem, Cosson propõe uma leitura em 

três níveis: semântico, sintático e pragmático, segundo as considerações de Tzvetan 

Todorov, para quem “o gênero é a codificação historicamente atestada das propriedades 

discursivas” (TODOROV apud COSSON, 2001, p. 29). A chamada propriedade 

discursiva é cada traço característico de um discurso, nos três níveis propostos acima. 

Os níveis semântico e pragmático dizem respeito, respectivamente, à verdade factual e à 

denúncia social
32

 impressa no romance de Louzeiro. No nível da diegese (da história), o 

romance-reportagem é verdadeiro, pois constitui fatos do mundo concreto, assim como 

a reportagem. No nível do discurso (da sequência de signos pela qual o narrador conta a 

história), os fatos são ordenados respeitando a coerência da narrativa, assumindo sua 
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 É interessante pontuar que como o romance de Louzeiro foi escrito a partir de uma história verídica, 

mostrada nos noticiários e amplamente divulgada pelos jornais da época, há uma informatividade real que 

a atualiza, mesmo depois de quatro décadas. 
31

Em reportagem da Revista Veja de 6 de fevereiro de 1974 tem-se uma descrição de Lúcio Flávio, 

ressaltando seu QI acima da média e quantidade de “feitos”: “Onze dias após a espetaculosa evasão da 

Penitenciária Milton Dias Moreira, no Rio de Janeiro, o criminoso Lúcio Flávio Villar Lírio voltou a 

sentir o incômodo e familiar sabor da prisão, vítima de uma operação que desmereceu o seu elogiado QI 

(segundo ele, 132) e a divulgada imagem de superbandido construída durante dez anos e um contraditório 

número de detenções e fugas (dezessete só nas penitenciárias cariocas)”  (Revista Veja, 1974, p. 42). 
32

 O nível pragmático, que diz respeito à denúncia social do romance, será tratado no item 3.4, quando 

falaremos sobre o modo particular de Louzeiro de apresentar as oposições míticas.  
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ficcionalidade. A teia da faticidade dá lugar a mímeses da representação, controlada 

pela verossimilhança.  

Para Cosson, Lúcio Flávio é o representante maior dessa verdade factual 

(identificadora semântica) do romance. O protagonista não pode ser descrito como um 

tipo comum de marginal brasileiro, dadas suas características físicas, representando, por 

isso, um herói contracultural de reconhecimento público em todo o país. Uma carga de 

factualidade extratextual encontra força em uma rede contextual da época, na qual o 

Esquadrão da Morte tem grande representatividade. Nas passagens em que são 

descritas, por exemplo, torturas sofridas pelos marginais têm-se clara alusão àquelas 

proferidas pelos agentes do regime militar, trazendo significação externa para a obra 

(ligação com os acontecimentos da época), além de marcas de sua denúncia social, que 

ocorrem no nível pragmático do texto (Cf. COSSON, 2007, p. 170). Cabe lembrar que, 

como já apontado por Süssekind (1984) no primeiro capítulo desta dissertação, o 

personagem Lúcio Flávio teria uma função social importante: a de representar a ação 

desejada pelo povo, que se encontrava, à época, calado pela repressão do governo. Isso 

não significa dizer que haja, no âmbito semântico da verdade factual, objetividade pura, 

uma vez que a emergência da voz autoral é carregada de particularidades, de 

subjetividades, que exercem certo controle sobre o status da verdade. Assim, como os 

fatos retirados das manchetes dos jornais são a fonte dos romances-reportagem, a sua 

verdade é factual e apoia-se na verossimilhança e no cruzamento de fatos, convivendo, 

no gênero, “lado a lado a escamoteação da subjetividade do narrador, subjetividade que 

poderia perturbar a premissa básica de factualidade da narrativa, e a afirmação 

peremptória de uma verdade inteira que não foi, mas precisava ser dita”, como observa 

Cosson (2001, p. 36). 

Estes dois aspectos (níveis semântico e pragmático), marcas formais do gênero 

no qual se inscreve o romance de Louzeiro, ajudam a compor uma espécie de 

cumplicidade entre matéria narrada e leitor, tomado este no sentido geral, sem 

marcações de classe e gostos. O que Louzeiro oferece a seu leitor é um romance de 

ação, baseado em fatos reais próximos (Lúcio Flávio morre no ano de lançamento do 

romance), em que o bandido não é exatamente o bandido mediante uma polícia 

corrupta, encenando, via denúncia social, um espelhamento com a condição social de 

um país.  
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Dentre as marcas formais mais importantes do romance-reportagem estão 

aquelas que dizem respeito à organização dos processos narrativos realistas,
33

 chamada 

por Cosson de nível sintático. Estes processos não só garantem a adesão do público-

leitor (seu efeito de leitura) como atuam na construção da atualidade-jornalística do 

romance, conforme observa Sodré (1978) como um dos elementos temáticos definidores 

da literatura de massa.  

No romance-reportagem, esses processos de construção realista da narrativa 

podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro procura dar coerência global à 

narração – o tal “efeito do real” observado por Roland Barthes. Aqui se encontram 

processos como o pressentimento, o projeto, a recordação, o flashback e as descrições 

extensas. Já o segundo grupo está inserido no que Hamon chama de “história paralela”, 

quando a história é imersa em outra maior, que cria no leitor caminhos de menor 

resistência, como a previsibilidade e as expectativas. Processos como a localização 

espacial, a datação, a utilização de documentos e as entidades e referências históricas 

estão neste grupo. É importante destacar que processos de ambos os grupos são 

componentes recorrentes e essenciais no romance-reportagem, e ajudam a caracterizá-lo 

como tal, sustentando a verossimilhança e a verdade factual (Cf. COSSON, 2001, p. 45-

48). 

O primeiro processo é a recordação, que possui funções variadas como a de 

referendar o discurso de outra personagem que não a principal, realçar o estado interior 

da personagem, introduzir o flashback sem a suspensão explícita do presente diálogo, 

além, é claro, de ser o fio condutor do discurso narrativo. A recordação também 

introduz na obra a obsessão, as predições e pressentimentos. Já a motivação psicológica 

é utilizada, no romance-reportagem, para refletir fatos exteriores que atingem ou até 

mesmo determinam a existência do personagem (Cf. COSSON, 2001, p. 48-50). 

A circulação de informação tem o objetivo de preencher, no romance-

reportagem, os espaços narrativos com o máximo possível de informações e evitar os 

riscos de uma subjetividade inconveniente. Assim, é entregue a uma personagem a 

função de fazer circular ou transmitir determinada informação para garantir a coerência 

interna do texto e a autenticidade da informação. Vejamos o trecho seguinte, no qual 
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 Para explicar como tal processo ocorre no romance-reportagem, Cosson (2007)  refere-se ao texto “Um 

discurso determinado”, de Phillipe Hamon, no qual este elabora algo como uma tipologia do discurso 

realista, organizando seus processos narrativos. 
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Dondinho apresenta informações sobre o passado de Lúcio, inclusive seu apelido de 

infância: 

 

Foi dona Zulma que não procurou Iemanjá. Foi seu Osvaldo Lírio que 

muitas vezes brigava com os garotos. Principalmente o Noquinha, que 

sempre teve um gênio danado. E saía correndo atrás da criança, 

gritando insultos. Seu Osvaldo me perdoe, mas ele pecou feio contra 

Deus e os meninos (LOUZEIRO, 1987, p. 32). 

 

 

Dondinho é, na economia do texto, fundamental para a inscrição do texto 

naquilo que Cosson chama de “sintaxe” do romance-reportagem, em sua referência ao 

mundo real. Para compor esse princípio realista da obra, o processo da recordação é o 

mais frequente,
34

 visto que ocorre com quase todas as personagens do romance. Para 

reconstruir, para o leitor, a infância do protagonista, por exemplo, Louzeiro se vale das 

reminiscências de Dondinho:  

 

Ele sempre foi respeitado pelos outros. Quando se enfezava, brigava 

com menino bem maior. E levava a melhor. Em outras vezes trazia um 

livro com figuras e vinha me mostrar. Olhava aquelas gravuras de 

cidades distantes, dizia que um dia ia até lá. E me convidava também 

para ir. Era assim o Noquinha. Um menino sonhador. Queria ir a 

lugares distantes, desses que a gente vê nas revistas (LOUZEIRO, 

1987, p. 32). 

 

 

Esta personagem também tem a função de “neutralizar” o narrador em relação 

ao relato. Entretanto, Cosson afirma que tal personagem não é dono da “verdade 

absoluta” do texto, isso porque ele desconhece, muitas vezes, grande parte do que narra 

e se reconhece como sabedor incompleto. Essas personagens são, normalmente, pessoas 

do povo, secundárias na narrativa, leitoras de jornal (de onde tomam conhecimento da 

informação) (Cf. COSSON, 2001, p. 53-54). 

O autor de um texto realista sempre busca na origem a tentativa de validação de 

seu discurso, tendo algo seguro e confiável a preceder a história que irá contar, 

garantindo sua legibilidade e autenticidade. Esta origem, no romance-reportagem, está 

na reportagem, mas ainda assim há vários artifícios de validação do discurso que podem 

ser identificados dentro da diegese, como ocorre no romance Porque Cláudia Lessin Vai 

                                                           
34

 A personagem Lígia, por exemplo, lembra-se de um episódio em que Lúcio Flávio prega uma peça nos 

policiais do presídio em que estava preso (Cf. LOUZEIRO, 1987, p. 82). Lúcio Flávio sempre se lembra 

das falas de Dondinho, quando ele lhe havia pedido cuidado com Moretti (Cf. LOUZEIRO, 1987, p. 102). 

No entanto, o maior responsável pelo uso estratégico das recordações como composição da diegese é 

próprio Lúcio que, por meios delas, justifica suas ações e insere outros processos narrativos como o 

flashback e os pressentimentos (Cf. COSSON, 2007, p. 176-177).  
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Morrer, também de Louzeiro, em que o narrador-personagem é um repórter que revela, 

conforme em um romance-policial, como os fatos vão acontecendo. A validação do 

discurso é feita pelo “eu” que narra e pela estruturação do discurso em dois grandes 

grupos de linhas de diegese: um no qual o narrador é outro simples registrador de 

informações e um que relata como ele chegou até aquelas informações (Cf. COSSON, 

2001, p. 52-53). 

A descrição é importante para o realismo para afirmar que, apesar de complexo, 

o mundo é passível de classificação e explicação. Este discurso não toma a descrição 

como ornamento da narração, mas exige que ela seja implicitamente introduzida na 

trama para que o leitor a considere, de algum modo, natural. O narrador do romance-

reportagem pode ser definido como “amoral”, já que encara o universo da diegese como 

seu objeto de descrição, aliado ainda ao desejo de chocar o leitor por meio das 

passagens em que descreve em detalhes fortes cenas de violência, crimes e miséria, 

além das de sexo (Cf. COSSON, 2001, p. 56). 

O tema do romance, centrado na vida de um bandido, privilegia a eleição de um 

espaço ligado a este mundo, onde a crítica social do narrador pode ser ainda mais 

visível. Contrastando com este universo, muitas vezes espaços de luxo são usados como 

contraponto, para aumentar a visibilidade da crítica. A localização espacial (recurso 

espacial) é importante para a análise quando apresenta precisão, descrição de locais e 

sua nomeação. Tem funções como marcar posições sociais, indicar estado interior das 

personagens ou ainda fazer com que o narrador teça observações acerca do rumo da 

narrativa. A datação (recurso temporal), sempre precisa e segura, é responsável pela 

coesão temporal da narrativa. A datação da diegese é necessária e obrigatória para o 

bom desenvolvimento da cronologia do romance-reportagem (Cf. COSSON, 2001, p. 

57-60). 

O sistema de localização temporal utilizado por Louzeiro, segundo a análise de 

Cosson, é precário, pois apenas um episódio em todo o livro apresenta precisão de data. 

Em uma das fugas descritas, o narrador observa que era 9 de novembro de 1971. Sobre 

a localização da narrativa, esta é um pouco mais presente e a história alterna-se entre 

Brasília, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Belo Horizonte, incluindo dados topográficos, 

endereços e pontos de referência descritos com nomeação (bar Lamas, Largo do 

Machado, Avenida Portugal). O mesmo índice de descrição já não aparece quando as 

ações ocorrem em delegacias, esconderijos e prisões: a localização, neste caso, é omissa 

e disso pode-se também depreender uma intenção de demonstrar tal “clandestinidade” 
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(Cf. COSSON, 2007, p. 171-172), tanto do ponto de vista da polícia (e de suas casas de 

tortura) quanto dos bandidos. 

Lúcio Flávio mantém estreita relação com o espaço físico pelo qual circula, 

sendo este agente propiciador dos momentos de maior reflexão do protagonista, 

revelando parte de seu conhecimento interno. Nesse sentido, destaca-se o espaço social 

da(s) prisão(ões), legais ou clandestinas, como nos trechos abaixo, os quais mostram o 

protagonista em uma prisão forjada na Baixada Fluminense: 

 

Recordava a tortura no tonel d’água, o espancamento com cassetetes. 

Após isso não sabia de mais nada. Como saiu daquela sala? Para onde 

tinham ido os homens com capuz negro na cabeça? Como chegou à 

solitária? Não sabia sequer em que lugar estava (LOUZEIRO, 1987, p. 

52). 

 

- É um filho da puta esse Bechara. Tudo mentira. Não fugi de 

delegacia porra nenhuma. O sacana mandou me meter numa privada, 

na Baixada Fluminense (LOUZEIRO, 1987, p. 69). 

 

 

É nestes espaços que o protagonista mergulha em seu próprio interior, que passa 

por situações desesperadoras e reveladoras e morre. Para Osman Lins, entender o 

espaço em uma obra significa mesmo entender a personagem. Diz o crítico: “Ora, como 

devemos entender, numa narrativa, o espaço? Onde, por exemplo, acaba a personagem e 

começa o seu espaço? A separação começa a apresentar dificuldades quando nos ocorre 

que mesmo a personagem é espaço” (LINS, 1976, p.69). Vivendo acontecimentos tão 

importantes para a narrativa e para a formulação da imagem da personagem dentro da 

prisão, Lúcio Flávio chega mesmo a se confundir com esse espaço, que passa a ser seu 

reflexo. Assim, para Lins,  

 

o espaço, no romance, tem sido – ou assim pode entender-se – tudo 

que, intencionalmente disposto, enquadra a personagem e que, 

inventariado, tanto pode ser absorvido como acrescentado pela 

personagem, sucedendo, inclusive, ser constituído por figuras 

humanas, então coisificadas ou com a sua individualidade tendendo 

para zero (LINS, 1976, p. 72).
35
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Considerando o espaço natural e o social, a obra de Louzeiro, representante que é de uma urbanidade 

brasileira, revela uma predominância deste, constituído pela interferência humana, como casas, prisões, 

delegacias, etc. (Cf. LINS, 1976, p. 74). Quando aparecem, os espaços naturais são apenas locais por 

onde Lúcio Flávio e seu bando passam, como no trecho que inicia o romance: “Marco Aurélio assumiu a 

direção. Rodou pela W-3, tomou a estrada de acesso à L-2. Enquanto Lúcio falava, explicando detalhes 

do plano que deveria se completar em Goiânia e Goiás Velho, ele admirava os volumosos flocos de névoa 

desfiando-se na galharia seca dos arvoredos” (LOUZEIRO, 1987, p. 15). 
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Essa relação da personagem com o espaço pode levar a que este propicie ou 

provoque a ação. Em Lúcio Flávio, o espaço pequeno da cela, dividido entre presos, 

propicia algumas cenas de brigas e violência, como na passagem em que o protagonista, 

provocado por Simão, acaba por arrastá-lo à “boca-de-boi”, tipo de vaso sanitário 

cravado no chão da cela. Em outro momento, quando Lúcio cava um buraco na cela 

imunda da solitária, alcançando a liberdade, o espaço aparece como agente iniciador da 

ação.  

 

Nessa noite não teve sono. Cavou, cavou. Ouvia vozes, rumor de 

pessoas, parava. Já havia tanta terra dentro da cela que mal conseguia 

mover-se. Experimentou mover-se na cratera. Mais um pouco e seria 

suficiente. Lamentou não ter como deixar uma resposta a Bechara, as 

mãos feridas de tanto escavar, pensamento longe. Na escuridão em 

que não podia determinar as horas, iniciou lentamente a fuga. 

Mergulhou de cabeça pelo buraco, cheio de terra invadindo-lhe as 

narinas, depois as folhas de capim e ervas miúdas emaranhando-se nos 

cabelos. O homem saído do fundo da terra, fedendo a fezes, urina e 

suor. O homem renascendo do último instante da promiscuidade, 

vindo das entranhas do solo, ele que podia ter se confundido com os 

vermes, avolumados na matéria pútrida. A cabeça ergueu-se, as ervas 

afastadas, o ar daquela noite proporcionando-lhe alento (LOUZEIRO, 

1987, p. 61). 

 

Para Lins,  

 

aparece o espaço como provocador da ação nos relatos onde a 

personagem, não empenhada em conduzir a própria vida – ou uma 

parte da sua vida -, vê-se à mercê de fatores que lhe são estranhos. O 

espaço, em tal caso, interfere como um libertador de energias secretas 

e que surpreendem, inclusive, a própria personagem (LINS, 1976, p. 

100). 

 

 

O espaço ocupado pelo protagonista, além de misturar-se a ele, é também 

construído pela oscilação entre sínteses e minúcias de detalhes (Cf. LINS, 1976, p. 90). 

No trecho abaixo, vemos a descrição minuciosa do espaço da prisão clandestina, por 

exemplo: 

 

A cela era minúscula. Mal podia mexer-se. A luz e o ar entravam pelo 

retângulo, do tamanho de um tijolo, aberto na parte inferior da porta. 

Apalpou as paredes semi-escurecidas, examinou os cantos, não 

encontrou a roupa (LOUZEIRO, 1987, p. 52). 

 

 

Em outros momentos, a descrição do espaço é feita pela síntese – isso porque o 

leitor já teria um prévio conhecimento dos detalhes descritivos já evidentes em outras 
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cenas do romance: “Era uma cela menor que as outras. Havia o lugar do colchão, a 

boca-de-boi e nada mais” (LOUZEIRO, 1987, p. 110); “Depois da morte de Nelson 

Caveira, Lúcio foi transferido para outra cela. Era grande, com beliches de um lado.” 

(LOUZEIRO, 1987, p. 125). 

No trecho seguinte, vemos um exemplo que ilustra bem a síntese promovida por 

Louzeiro que opta apenas por pontuar aspectos da ação, evidenciando o uso de seu 

narrador observador e de uma objetividade jornalística – visto que está reproduzindo o 

olhar de Lúcio ao ler a notícia do jornal: “Lúcio abre o jornal. No alto de uma página 

estava a fotografia e o título falando na sua oitava fuga. Leu a matéria, ficou revoltado” 

(LOUZEIRO, 1987, p. 69). Não se tem, no trecho, informações sobre o espaço ou o 

tempo em que se situa a matéria, nem maiores detalhes como seu título ou descrição da 

fotografia.  

Da mesma forma que Louzeiro opta por essa descrição sumariada (evitando até 

mesmo o espaço), revela, em outros momentos da narrativa, um vagar maior, 

preocupado com a contextualização local (apartamento), com os gestos das personagens 

(deitar no sofá; acender a luz; entrar no banheiro; arrumar a mesa), com seu 

posicionamento na cena:  

 

O dia clareava quando retornaram ao apartamento. Lígia continuava 

deitada no sofá, camisola suspensa de um lado, deixando ver o pedaço 

alvo da coxa. Liece acendeu a luz, ela acordou. Eram quase cinco 

horas. Arrumou os cabelos, meteu-se no banheiro. Ao sair disse que ia 

preparar café. Lúcio concordou rindo que era boa ideia. Liece tratou 

de colocar toalha na mesa e distribuir as xícaras, a manteigueira, 

biscoitos e torradas. Lúcio abriu a boca de sono (LOUZEIRO, 1987, 

p. 80). 

 

 

Essa demora nos atos fixa uma rotina na vida dos bandidos, revelando, nesse 

cotidiano absolutamente normal, uma normalidade aproximativa do leitor, constituindo 

também uma forma de identificação, como nas cenas em que Lúcio se encontra no 

ambiente familiar: 

 

Janice desliga a televisão, vai à cozinha preparar um lanche. Bota a 

toalha em metade da mesa, põe os pratos, os talheres, um copo com 

leite, um pedaço de melancia.  

[...] 

Estirou-se no sofá, ouvindo a voz de Janice, o tilintar da louça, a 

torneira da pia abrindo e fechando, o rádio do vizinho tocando a 

música antiga de Nelson Gonçalves, a criança chorando àquela hora 

da noite. (LOUZEIRO, 1987, p. 187). 
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Lúcio pegou as roupinhas de Leo, estendeu-as no sofá. Admirava os 

pequenos pedaços de couro lustroso, o bonezinho de lã, as calças. 

(LOUZEIRO, 1987, p. 191). 

 

 

Essa construção cotidiana e rotineira ajuda a retirar o bandido de um lugar social 

incomum, da mesma forma que o detalhamento das cenas de fugas e prisões revela sua 

distinção frente ao cidadão ordinário. Um modo de neutralização dessa 

excepcionalidade marginal está no uso da repetição, processo narrativo realista 

importante para um romance que objetiva se aproximar de um público mais amplo. Em 

Lúcio Flávio, repetem-se temas e figuras, das quais as inúmeras fugas do protagonista 

exercem um duplo efeito: ao mesmo tempo em que destacam Lúcio entre os demais 

bandidos (bandido diferente), provocam uma normalidade do ponto de vista da leitura, 

que incorpora a excepcionalidade do bandido como usual (bandido diferente é normal). 

Assim, aliada à estratégia de repetições, outro recurso aparece, o da sumarização: 

 

Nijini tinha vontade de saber logo se Lúcio estava de fato entre os 

prisioneiros, mas era impossível. Na Rua Assunção, de pouco 

movimento, o camburão parou. Abriram-se as portas traseiras. Ali 

estava Lúcio Flávio. Sorridente, olhar confiante (LOUZEIRO, 1987, p. 

156). 

 

 

Na cena acima, a fuga de Lúcio, com a ajuda de seu bando, é descrita 

rapidamente, e tem-se, ao final, uma simples menção à liberdade do bandido, bem 

diferente da cena em que Lúcio cava o buraco para fugir, no início da narrativa, que 

conta com inúmeros detalhes do plano, do espaço e das sensações que ele sente naquele 

momento. 

A nomeação das personagens acontece de maneira irregular, com a utilização de 

apelidos, primeiros nomes e nomes completos, comprometendo a existência factual das 

pessoas, já que nomes reais muitas vezes não poderiam ser citados. Isso porque, como 

observa Cosson,  

 

devemos lembrar o risco de vida que corria o escritor ao divulgar a 

história de Lúcio Flávio a partir da perspectiva do bandido e não 

daquela desejada por seus comparsas policiais. O Esquadrão da Morte 

não era uma fantasia. Isso para não falar de processos judiciais por 

injúria e difamação, quando não fosse o autor enquadrado na 

legislação repressiva da ditadura militar (COSSON, 2007, p. 173). 
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A voz narrativa em terceira pessoa tem papel importante para a verdade factual 

do romance, “seja como uma testemunha dos fatos que relata, seja como autor-

transcritor anônimo do acontecido” (COSSON, 2007, p. 174). Para Beth Brait, o 

narrador em terceira pessoa “pode apresentar-se como um elemento não envolvido na 

história, portanto, uma verdadeira câmera” (BRAIT, 1990, p. 54) que registraria, sem 

tecer comentários ou sugestões, a ação desenvolvida pelas personagens. No romance de 

Louzeiro, apesar da focalização centrar-se no protagonista Lúcio, o narrador não se 

envolve na história, mantendo-se distante e imparcial. Tal recurso, como observa Brait, 

é bastante comum na construção narrativa, servindo como um índice de adesão do leitor 

ao narrado:  

 

A apresentação da personagem por um narrador que está fora da 

história é um recurso muito antigo e eficaz, dependendo da habilidade 

do escritor que o maneja. Num certo sentido, é um artifício primeiro, 

uma manifestação quase espontânea da tentativa de criar uma história 

que deve ganhar a credibilidade do leitor [...] (BRAIT, 1990, p. 56). 

 

 

No entanto, em muitos momentos da narrativa, por meio da utilização do 

monólogo interior, são revelados os pensamentos do protagonista do romance, com a 

intenção de expressar sua interioridade. Assim, “o leitor se instala, por assim dizer, no 

fluir dos ‘pensamentos’ do ser fictício, no fluir de sua ‘consciência’” (BRAIT, 1990, p. 

63). Tem-se um exemplo deste recurso no trecho em que Lúcio pensa na proposta de 

Hélio Mendonça em ajudá-lo. Hélio é um coronel que trabalha (perto de se aposentar) 

na prisão em que Lúcio se encontra. Ele tem um projeto de “conseguir ocupação 

artística para alguns prisioneiros. Os mais competentes e bem dotados” (LOUZEIRO, 

1987, p. 136). Lúcio reflete: 

 

Não há mais tempo de prosseguir, amigo. A moral que não sei se é 

correta ou não, prende-me aos fatos. Não posso deixar Nijini cair 

numa emboscada. Nem que tivesse certo de ser o maior pintor do 

mundo (LOUZEIRO, 1987, p. 149). 

 

 

Outro importante processo da construção (sintática) realista do romance é a 

“descrição pormenorizada”, que tem seu ponto alto nas cenas da prisão. Ali, utiliza-se a 

linguagem popular, de baixo calão, e aparecem elementos que evocam a degradação e o 

aprisionamento humano, como celas solitárias, armas improvisadas, ratos e formigas em 

meio a fezes e sangue, assassinatos e torturas (Cf. COSSON, 2007, p. 177-178). O 
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trecho abaixo, em que Lúcio encontra-se preso e passa a evitar a comida que recebe, 

ilustra bem como se dá esse processo descritivo pormenorizado:  

 

Lúcio Flávio despertou para uma conclusão que o encheu de medo. 

Era aquilo! Aumentavam a comida maquiavelicamente. E vinha 

sempre feijão com carne de porco, arroz e muito azeite. Era clara a 

intenção deles. Lúcio ficou pensando naquela forma nojenta de tortura 

e tomou uma decisão. Não comeria mais. Assim, evitaria o trabalho 

dos intestinos, o volume de merda na cela (LOUZEIRO, 1987, p. 55). 

 

 

O registro da fala das personagens, recurso muito usado no romance-reportagem, 

tem a função de instaurar a coloquialidade para naturalizar os diálogos - para isso deve 

ser o mais natural possível, apesar de utilizar a linguagem escrita.  

Considerando a linguagem coloquial da obra (autenticação realista que confere 

aproximação entre público e mundo da personagem e que revela um desejo de 

simplificação linguística como marca de uma literatura de massa), com destaque para a 

fala dos marginais, nota-se a função de localizar espacialmente a narrativa num 

ambiente de violência, miséria, desolação e degradação humana. Em Lúcio Flávio, 

quando o protagonista se encontra com 132, tenta extrair-lhe informações sob ameaças e 

de arma em punho, trecho em que Louzeiro faz uso da linguagem marcada pelos 

palavrões:  

 

Vou querer coisa pior: vamos ter reuniões semanais e todos os 

policiais que estão na jogada comigo vão estar presentes. E tu vai ficar 

encarregado disso. Se roer a corda, vou te estourar os miolos, mas 

antes mato a puta que tu come (LOUZEIRO, 1987, p. 79).  

 

 

Esta linguagem pode ser entendida não como específica de um grupo social, mas 

como uma espécie de código particular que, além de expressar a agressividade do 

mundo do bandido, destaca a raiva de Lúcio neste momento.  

É interessante pontuar que ao mesmo tempo em que Louzeiro preserva uma 

retórica culta em relação à caracterização de Lúcio Flávio (no uso de metáforas 

reflexivas e na inserção de uma linguagem carregada), atendendo, assim, a uma das 

características da literatura de massa, segundo observa Sodré, ele descomplica o fluxo 

de consciência de sua narrativa, direcionando seu leitor para o que é exatamente o 

pensamento do protagonista (marcação com aspas) e a fala do narrador.   

 

- Saber pintar não sei. Tenho vontade de tentar. 
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Bastava esse desejo para que tivesse à sua disposição todo o material 

necessário. Muitos pintores não contaram com a menor oportunidade e 

se fizeram. Alguns não conseguiam o dinheiro das tintas, nem tinham 

compradores para seus quadros. 

[...] 

“Não posso, bom velhote. A roda não pode parar. Vem atravessando 

ruas e praças, passará por cima de mim e continuará, marcando nossa 

destruição.” 

Os olhos avermelharam. Em silêncio, pôs-se a chorar (LOUZEIRO, 

1987, p. 138-139). 

 

O homem gordo botou a prancheta por baixo das laudas, assinou de 

forma vaga. Aquilo implicava novo julgamento, novas acusações, o 

promotor exaltando-se em coisas que não tinham significação, o juiz 

aproveitando para, das culminâncias de sua autoridade, distribuir 

justiça àquele pobre pecador, cego e doido, que não tinha jeito de 

atinar com o caminho que a sociedade lhe apontava. 

“Que venha mais esse julgamento. Sou o cristão mais julgado da face 

da Terra. Só Lúcio Flávio tem pecados, só ele pratica desmandos, só 

ele merece a punição em grau máximo.” (LOUZEIRO, 1987, p. 217). 

 

 

Essa relação entre o uso de uma sofisticação da linguagem e o abrandamento de 

seu entendimento (origem dessa fala) revela ainda um ponto importante da literatura de 

massa quanto à sua configuração linguística, uma vez que tal processo permite a 

simulação de uma fala de requinte (similar ao que a massa de leitores espera da 

literatura) que, no entanto, passa a ser suavizada pelo narrador ao marcar seu lugar de 

origem. Lúcio Flávio é a personagem que não só protagoniza o romance, mas que se 

distancia do estereótipo do bandido, reforçando a relação entre ficção (personagem) e 

realidade (pessoa) a partir da atestada inteligência do bandido real.   

Nesse sentido, os processos narrativos realistas são, segundo Cosson, 

importantes para organizar a verdade factual do romance, mas não garantem, no nível 

da sintaxe, o discurso realista. O autor observa que, como gênero autônomo, o romance-

reportagem “desafia a lógica que opera união simples ou identidade imediata entre 

factualidade e discurso referencial” (COSSON, 2007, p. 178-179). Assim, também a 

organização dos processos narrativos realistas faz-se através de padrões narrativos que 

funcionam como molduras enquadrando o romance.  

A crítica apontou dois padrões narrativos para o romance em questão: o policial 

e a biografia de um herói romântico. O primeiro padrão narrativo acaba por desfazer-se, 

já que apenas a existência de personagens bandidos e policiais não é suficiente para 

caracterizar o gênero policial, mesmo se recorremos à caracterização do romance noir, 

feita por Todorov, para o qual o gênero noir, ou romance negro, caracteriza-se pela 
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ausência de mistério e pela prospecção (ao invés de retrospecção) – o que não diminui o 

interesse do leitor. Para o crítico, nesse tipo de narrativa tudo é possível, encontra-se a 

violência, a imoralidade e, inclusive, os bons sentimentos (Cf. TODOROV, 2006, p. 98-

99). Porém, em Lúcio Flávio, processos narrativos como a recordação e os fluxos de 

consciência, por exemplo, afastam-no da narrativa policial noir que, muitas vezes, 

concentra-se ainda na figura do detetive durão que, por mais que expresse a violência e 

pratique ações em desacordo com a ordem, está colocado ao lado dela.  

O segundo padrão narrativo, que vê Lúcio Flávio como um Robin Hood 

brasileiro, também se mostra inválido, pois a obra tem pouquíssimo de biografia, 

limitando-se a breves relatos sobre a infância do protagonista, concentrando-se, 

sobretudo, nos anos de sua vida (conforme reportagens da época), marcada pela 

ausência de compaixão pelos pobres (Cf. COSSON, 2007, p. 179). De fato, Lúcio 

Flávio, a despeito de poder simbolizar a luta do pequeno contra o sistema, não se coloca 

ao lado dos desprotegidos sociais.  

Estes processos narrativos realistas, apontados aqui, têm a função principal de 

garantir a este tipo de discurso uma aparência de verdade que neutralize, de certo modo, 

a subjetividade que escapa ao jornalismo. A confiança do leitor na narrativa é o objetivo 

final da utilização destes processos.  

 

 

3.2 As marcas do romance de aventuras e a construção do herói 

 

 

Conforme dissemos na introdução deste estudo, antes do lançamento de Lúcio 

Flávio, Louzeiro já havia escrito quatro livros, dentre os quais a novela Acusado de 

homicídio (1960) e os contos de Judas arrependido (1968), revelando, respectivamente, 

tipos diferentes de literatura. Nos contos de 1968, Louzeiro apresentava um “trabalho de 

experimentação formal” (COSSON, 2007, p. 44) que teria agradado a crítica e 

desgostado os leitores, que receberam de maneira bastante positiva a linguagem mais 

simples e de fácil entendimento de Acusado de homicídio. Acreditando no compromisso 

do escritor com seu público, Louzeiro opta por uma literatura mais popular,
36

na qual 

                                                           
36

José Louzeiro teve, em sua carreia, seu nome muitas vezes ligado à sua origem simples, de que ele 

compartilha em entrevista de 1982: “Meu pai tem um nome estranhíssimo: Aproniano. Era pedreiro e, 

depois, tornou-se mestre-de-obras, uma evolução natural dentro da profissão. Era um ótimo pedreiro, mas 

isso não dava muito orgulho ao meu avô... já imaginou um pescador ter um filho pedreiro? É realmente 

um absurdo!” (LOUZEIRO, 1982, p. 3). 
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Lúcio Flávio seria um paradigma importante por ser um romance construído a partir do 

desejo de atingir um número maior de leitores por meio de uma série de expedientes 

próprios de uma literatura de massa, reconhecendo que, conforme observa Gramsci,   

 

proletariado e burguesia, em sua grande maioria, são ainda tão 

ingênuos (!) que tem necessidade dos intermináveis relatos 

emocionais e sentimentais, horripilantes ou larmoyants, como 

alimento cotidiano de sua curiosidade e de sua sentimentalidade, tem 

ainda necessidade de tomar partido entre os heróis da justiça e da 

vingança (GRAMSCI, 1978, p. 111). 

 

 

Para Gramsci, portanto, os expedientes da literatura de massa, conforme já 

identificados no capítulo anterior, não alcançariam apenas os menos abastados, como se 

poderia supor em uma leitura ingênua, mas todos, justamente porque se embasariam, 

sobretudo, na construção de um tipo de herói formatado pelo senso de justiça e pela 

ativação de processos psicológicos imediatos no leitor, conforme observado por Alfredo 

Bosi (1992) acerca da cultura de massa.  

Nesse sentido, o alcance popular da obra de Louzeiro estaria na construção de 

um herói midiático que se rebela (apesar de seus atos ilegais) contra a corrupção da 

polícia e vive aventuras e amores em meio a dilemas pessoais. Lúcio Flávio teria, assim, 

algo do “super-homem” identificado por Gramsci: 

 

No caráter popularesco do “super-homem” estão contidos muitos 

elementos teatrais, exteriores, mais de “primadonna” do que de super-

homem; muito formalismo “subjetivo e objetivo”, ambições juvenis 

de ser o “primeiro da classe”, mas sobretudo de ser considerado e 

proclamado como tal (GRAMSCI, 1978, p. 128).
37

 

 

 

No entendimento do sociólogo italiano, o público que consome literatura de 

massa importa-se com a pessoa do protagonista, fazendo com que o herói acabe por 

fazer parte de sua vida, tornando-se mais que personagem de ficção, um personagem 

(quase) histórico. (Cf. GRAMSCI, 1978, p.131). No caso do romance de Louzeiro, a 

questão é mais complexa na medida em que Lúcio Flávio existiu de fato, 

correspondendo, em parte, à descrição do bandido dada pelo autor. Essa vulgarização 

feita pela mídia da figura do bandido, transformado em herói romântico por Louzeiro, 

ajudou a popularizar o romance, lançado no ano da morte de Lúcio. A própria adaptação 

                                                           
37

 Segundo Eco, “Gramsci insinuava que o modelo do super-homem nietzchiano poderia ser individuado 

nos heróis do folhetim oitocentista...” (ECO, 1990, p. 9).  
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do livro para o cinema, ajudaria nessa construção identitária do herói, representado, na 

versão de Hector Babenco, pelo galã das telenovelas globais Reginaldo Faria. 

 

Para a realização de Lúcio Flávio, primeiro trabalho de expressão do 

diretor Hector Babenco, o cineasta solicitou prontamente a presença 

de José Louzeiro como roteirista. Supõe-se que ninguém seria mais 

adequado que o próprio Louzeiro: repórter romancista que teve 

contato com Lúcio Flávio Villar Lírio, seria a pessoa mais indicada 

para “moldar” num roteiro fílmico o bandido com suas características, 

seu estilo pessoal, suas especificidades. Se nos atentarmos para os 

personagens, podemos ressaltar semelhanças fundamentais na 

tentativa de tradução do texto escrito do romance reportagem para o 

texto fílmico (EDUARDO, 2013, p. 98). 

 

 

Tal recrutamento, por parte do diretor, deixa clara não só a vontade de 

preservação da retórica impressa no livro, mas a importância da memória do escritor 

para a construção da personagem fílmica. É possível perceber, entre o texto do romance 

e o filme, que a história fundamental permanece, visto que, como explica Muniz Sodré, 

“A passagem para outros meios implica outros códigos (regras de organização dos 

conteúdos), mas não muda a estrutura básica da literatura de massa. No cinema ou no 

livro, uma história permanece fundamentalmente a mesma, porque o mais importante 

são os conteúdos (mito e informações)” (SODRÉ, 1978, p. 17). 

Neste processo de adaptação percebem-se, também, as marcas da indústria 

cultural que se aproveita da imagem do ator global para compor a capa do romance, 

publicado na coleção Grandes Sucessos da Editora Abril Cultural em oposição à edição 

do Círculo do Livro, em que o destaque é dado à própria imagem do bandido, rasgada, 

indicativa de que haveria, no texto, uma reconstrução ficcional. Enquanto uma capa 

mostra o bandido real em pose serena; a outra, reprodução de imagens do filme, produto 

derivado do sucesso do livro, revela um Lúcio Flávio raivoso e perigoso, de arma em 

punho, e cercado por seus torturadores e inimigos. De certo, a capa que reproduz a 

imagem do filme sugere, já de saída, a relação da obra de Louzeiro com o aspecto 

aventuroso da vida do bandido, na qual cenas de fugas, assassinatos, traições e 

armadilhas tomam uma proporção importante da obra.  
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Figura 1: Capas dos romances das Editoras Abril Cultural (1982) e Círculo do Livro 

(1987), respectivamente.  

 

 

Considerando a tipologia de narrativa popular de Gramsci, sumariada no 

capítulo anterior, pode-se dizer que Louzeiro dialoga com o romance de aventuras na 

medida em que seu protagonista é apresentado como uma espécie de aventureiro, que 

teria no herói épico seu antepassado mais antigo, visto que ali se observam 

características como a coragem, a retidão, o gosto pela justiça e o amor ao perigo, 

conforme observa José Paulo Paes. (2001, p. 12). Ainda que não possa ser tido como 

um herói épico,
38

 Lúcio Flávio apresenta algumas semelhanças com este, pois é 

destemido e está em constante movimento geográfico real na narrativa, em crimes ou 

fugas, perpassando parte do território do país. Apesar da insígnia de bandido, Lúcio 

parece crer na justiça (na medida em que também é denunciante do Esquadrão da 

Morte) e nutre amor pelo perigo, pois se reconhece dentro de um jogo do qual tem 

certeza de que não pode sair ileso.  

                                                           
38

 Não só porque o romance não é uma epopeia, mas, sobretudo, porque uma das distinções entre estes 

dois gêneros está assentada no caráter concluso e totalizante da épica; ao passo que o romance é, 

conforme nos ensina Bakhtin, um gênero aberto à contemporaneidade. 
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É interessante como a própria crítica jornalística associa o romance de Louzeiro 

ao de aventuras, conforme resenha da Revista Veja, de 21 de janeiro de 1976: 

 

A primeira cutelada foi desferida na jugular. As seis seguintes, no 

coração. Lúcio Flávio Villar Lírio estrebuchou e morreu. Fechava-se 

um dos mais fornidos prontuários da polícia brasileira, quase cinco 

centenas de processos por homicídio, assalto a mão armada, suborno, 

estelionato, grandes e pequenos roubos, acusações suficientes para 

condená-lo a mais de 300 anos de pena de reclusão. Encerrava-se a 

carreira do bandido charmoso, olhos ora verdes ora azuis, 29 anos, pai 

de dois garotos, o mais alto QI da marginalidade carioca (132, 

segundo ele), pintor, escultor, poeta, recordista de fugas espetaculares 

de quinze presídios do Rio. Finalmente, calava-se a única voz que 

ousava soletrar os nomes dos policiais que integravam o famigerado 

“esquadrão da morte”. 

Livro de aventuras – Em seu romance/reportagem dedicado ao 

marginal, o contista e ex-repórter de polícia José Louzeiro, 

maranhense de 43 anos, não descuida dos pormenores atinentes a cada 

uma das faces do entrevistado. Em linguagem de chocante 

neutralidade, por exemplo, relata bárbaros assassinatos e 

inimagináveis torturas. Diálogos exatos e ritmo certeiro tornam a 

leitura extremamente envolvente. E curiosa. Pois a vida de um chefe 

de quadrilha capaz de perpetrar 53 assaltos em dezoito dias está 

necessariamente recheada de velocidade, perigo e surpresa – não 

seriam estes os predicados de um bom livro de aventuras? 

Vez por outra, porém, o autor permite que o ficcionista suplante o 

repórter, introduzindo em sua narrativa extemporâneas divagações 

sobre os mecanismos cerebrais e sentimentais de suas personagens – 

abstrações que certamente não viu formuladas, apenas imaginou. Tal 

tipo de invenção compromete a frieza das escandalosas denúncias que 

o livro contém, contra marginais e, mais incrível, contra o sistema 

policial e penitenciário do país. Compreensivelmente Louzeiro não dá 

nome a todos bois. E investigar as identidades escondidas por 

pseudônimos acaba se tornando o derradeiro prazer do livro. 

“Bandido é bandido. Polícia é polícia.” Dessa frase Lúcio Flávio se 

valia para explicar sua aversão à comparsaria com homens da lei e seu 

inconveniente propósito de denunciar agentes corruptos. E como eles 

não são poucos, muitos e poderosos foram seus inimigos. O mérito 

maior do livro de José Louzeiro consiste em fazer ressuscitar certas 

verdades que se supunham sepultadas para sempre a 30 de janeiro de 

1975 no carneiro número 173, quadra 5, do cemitério do Catumbi, no 

Rio de Janeiro onde jaz o marginal (PENIDO, 1976, p. 96, grifos 

nossos). 

 

 

A considerar a resenha acima, bastante sumária em relação aos elementos do 

livro, Lúcio Flávio é um romance feito para agradar àqueles que se interessam pelo 

caráter aventuroso da história, concentrado em um texto que privilegia o enredo em 

detrimento da trama, no qual o recheio deve conter uma rapidez na sucessão dos 

acontecimentos, cenas de perigo e reviravoltas. Tudo isso num texto ritmado com 
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diálogos que prefiguram as personagens e seu mundo social e em uma linguagem que 

não leve o leitor ao dicionário. Dá-se, como é esperado, destaque à figura de Lúcio 

Flávio, em sua capacidade de liderar uma quadrilha que, em dezoito dias, consegue 

efetuar cinquenta e três assaltos sem ser detida pela polícia (justamente porque em 

colaboração com a polícia – informação que a resenha implicitamente dá ao leitor).  

Em resenha também de 1976, publicada no Jornal das Letras (texto que serve de 

prefácio para a edição do Círculo do Livro), o escritor Ildásio Tavares reflete sobre o 

romance-reportagem e a recepção do romance à época.  

 

Ao lermos Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, de José Louzeiro, 

sentimos no livro a forte presença do romancista Louzeiro. Parca 

fiadora do destino do bandido, que, participando de uma estória real, 

contribuiu tanto para enriquecê-la que deu ao romance personalidade 

nova e autônoma. Lúcio Flávio ganha uma objetividade própria 

através da ótica subjetiva de Louzeiro, que soube pegar um 

personagem real e definido, decompô-lo e criar um novo personagem, 

exteriormente semelhante a Lúcio Flávio, o assaltante, daí o valor do 

repórter Louzeiro, mas interiormente engrandecido e dignificado, daí 

o valor do ficcionista Louzeiro (TAVARES, 1987, p. 10). 

 

 

Não negando o contato com a realidade impressa no romance, Tavares prefere 

observar a verve ficcionista de Louzeiro, atribuindo a ele a capacidade de construção de 

uma personagem, sendo, nesse sentido, “[...] indiferente que um assunto esteja na mente 

do autor como mero fruto de sua imaginação [...] ou que o autor recolha fatos verídicos 

e cosendo-os construa um romance.” (TAVARES, 1987, p. 9).  

Em sua resenha, Tavares destaca o trabalho de Louzeiro em apresentar os 

companheiros de Lúcio, os episódios de aventura pelos quais passa sua quadrilha 

durante a história e seus feitos corajosos e a oposição entre polícia e bandidos. Tavares 

observa, oportunamente, que a violência, no livro, é bem dosada, na medida em que 

“não se desencadeia à toa sobre um elemento qualquer da população. Quando matam, 

são soldados de uma perpétua guerra, que no livro não tem um momento sequer de 

trégua e nos leva do princípio ao fim num embalo só” (TAVARES, 1987, p. 11).  

Tal análise reforça a ideia de velocidade e fluidez próprias do romance de 

aventuras que, entretanto, não se dissocia da construção complexa da alma do herói que 

é comparado, pelo resenhista, a Dom Quixote: 

 

Com todos os ingredientes que se podem exigir de uma narração que 

não se prende à superficialidade intrínseca dos fatos e mergulha neste 

emaranhado de conflitos que é a alma humana, daí retirando lições e 
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revelações que poderiam passar despercebidas. Dizer que Lúcio 

Flávio assume no livro dimensões de um Quixote poderia parecer 

ousado, não fora a intenção do autor em vê-lo como tal (TAVARES, 

1987, p. 11). 

 

 

Para o crítico, a imagem do moinho de vento é a metáfora fundamental do livro, 

pois ela carrega o protagonista para a aventura. Como numa saga heróica, iniciada a 

jornada de Lúcio, “Depois vem o grande cansaço que se abate sobre o sagaz assaltante 

que já não pode segurar o fio de Ariadne no labirinto do crime” (TAVARES, 1987, p. 

12). A analogia mítica também reforça a ideia do crítico em reconhecer o aspecto 

aventuroso da obra de Louzeiro. Mas é importante observar que Tavares não lê Lúcio 

Flávio como um herói mitológico, refletindo sobre a impossibilidade de classificá-lo de 

maneira maniqueísta (assim como os outros bandidos da obra): “Quem são os bandidos, 

quem são os mocinhos? Não há no livro nenhum desses heróis mitológicos forjados por 

Hollywood” (TAVARES, 1987, p. 12).  

A partir do exposto, é possível perguntar qual seria, de fato, o elemento principal 

da adesão do público ao romance. Concordando que todos os aspectos esboçados pelos 

resenhistas estão mesmo em Lúcio Flávio, parece-nos que o maior deles, para o qual 

apontam todos os outros, estaria no próprio protagonista do romance, um simpático 

ladrão de carros
39

 que trava, no romance, uma luta emblemática contra o sistema, 

representado, nesse momento (em menor escala), por uma lei e por agentes da ordem 

(corruptos). Assim, é possível pensar que essa constituição popular do romance tenha 

uma clara relação com a construção de seu herói, sobretudo nessa emergência de uma 

voz em contraposição ao sistema.  

Lúcio Flávio é o mentor dos assaltos, o responsável, portanto, pela ação e pela 

aventura no romance. Louzeiro dá destaque às cenas de planejamento das ações de seu 

protagonista, evidenciando a arquitetura dos detalhes e o modo como pensa o bandido, 

levando o leitor a adentrar neste universo sedutor, onde ele se torna um dos comparsas 

                                                           
39

 A construção de uma imagem “simpática” pode ser apreendida da obra, se tomadas passagens como a 

decisão de Lúcio não matar Béni e seu pai quando da indecisão em vender os cavalos, ao que responde a 

Nijini Renato que “Não se deve obrigá-los a fazer o que não querem.” (LOUZEIRO, 1987, p. 26). Tal 

trecho, logo no início da obra, prevê a formação de uma imagem positiva do bandido, na medida em que 

marca o senso de justiça da personagem e sua humanização. Isso se confirma também quando Lúcio é 

romântico com Janice: “Como se tivesse esquecido algo muito especial, foi novamente à cozinha, voltou 

trazendo um jarro com as flores que comprara para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Duas rosas 

vermelhas e uma branca, já bastante murchas. Pôs o jarro no centro da mesa. Lúcio ficou agradecido 

daquela lembrança. ‘Jamais poderia esquecer que gosta de flores’; ‘E de ti’” (LOUZEIRO, 1987, p. 189). 

A cena marca o sentimento de amor, de agradecimento e a sensibilidade do bandido, que chega mesmo a 

se emocionar com flores. 
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de Lúcio sem efetivamente correr os riscos que correm todos, dando a ele a 

possibilidade de “reviver as proezas dos heróis de ficção”, conforme observa Paes 

(2001, p. 15). Isso porque haveria, nesse sentido, uma mitificação da aventura, como 

“algo essencial à natureza humana, que parece intensa e progressivamente afastar-se da 

vida moderna” na medida em que “a margem da aventura se reduz, assim como se reduz 

a livre selva de cada um entre as paredes sufocantes da propriedade privada.” 

(GRAMSCI apud PAES, 2001, p. 18). Neste anseio está o “desejo de partir, ligado 

intimamente à necessidade de evasão e ao apetite da aventura”, lembra José Paulo Paes, 

citando Denise Faucomier, a propósito do caráter popular deste tipo de narrativa (2001, 

p. 18). 

Se as viagens não são marcadas de maneira intensa na narrativa de José 

Louzeiro, o fato é que Lúcio Flávio está em constante movimentação e suas peripécias 

associam-se, em parte, ao seu deslocamento físico. A movimentação do romance em 

torno de cenas de perseguição, fugas e assalto têm relação direta com esse desejo de 

aventura inerente ao humano, ao mesmo tempo em que se projetam expectativas em 

torno da figura de Lúcio Flávio, não só como líder, mas sobretudo como mentor 

intelectual do grupo. Vejamos como isso se dá no planejamento de um assalto a banco 

no capítulo VII do romance:  

 

- Em primeiro lugar temos de conseguir um carro. Aí se vai até lá, 

estuda o terreno, vê as possibilidades nos cruzamentos. Na fuga, 

teremos de cruzar aquela pontezinha bacana, onde ficam os 

barquinhos ancorados. 

 - E se houver algum problema e eles fecharem a ponte? 

 - Foi o que pensei. Por isso vamos estudar todas as ruas com cuidado. 

Se fecharem a ponte, se sai pela contramão. Dá perfeitamente. 

Voltamos pela Ramon Franco, em que entram os ônibus. Só que o 

carro tem de ser pequeno e rápido. Um Puma, talvez (LOUZEIRO, 

1987, p. 81, grifos nossos). 

 

 

Nas palavras grifadas acima percebemos que Lúcio Flávio, mais do que 

aventurar-se, arquitetava suas ações sempre baseado em estratégias e estudos, 

evidenciando sua inteligência e ousadia ao mesmo tempo. Isso o destaca em relação aos 

outros que agem em torno das ideias do líder. Quando alguém pensa em um empecilho, 

Lúcio já calculou tudo: a ponte fechada, as estratégias de fuga, o carro a ser utilizado.  

Como observamos no segundo capítulo deste estudo, a partir das considerações 

de Sodré (1978) a respeito dos aspectos formadores de uma literatura de massa, ressalta-
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se o comportamento heroico (mas solitário) de Lúcio, que funciona como agremiador de 

bandidos, que vão sendo substituídos quando há baixas e traições no grupo. Além do 

irmão Nijini Renato, de Liece de Paula, Fernando C.O. e Micuçu (os mais citados no 

romance), cabe lembrar Marco Aurélio e Armandinho, que aparecem no primeiro 

capítulo do romance como supostos traidores. Na primeira cena em que aparecem, os 

dois chegam ao encontro de Lúcio Flávio, sem imaginar a execução próxima: 

 

Marco Aurélio não entendia porque Armandinho o chamara. 

Combinaram a viagem a Goiânia, e, de repente, falava em Sobradinho. 

Não entendia. 

 

[...] 

Fernando C.O. continua falando, falando, Nijini Renato acentua 

detalhes. Armandinho corta os sanduíches, enche os pratos. Micuçu é 

o primeiro a pegar um pedaço, com bastante presunto. Marco Aurélio 

diz preferir um pouco do café que Lúcio ia fazer (LOUZEIRO, 1987, 

p. 13). 

 

A cena mostra que o bando já costumava se unir, e que, por isso, predominava 

certo grau de amizade, o que faz com que a seguida execução dos dois comparsas por 

Lúcio seja inesperada (estando logo no primeiro capítulo a cena confere ação à história). 

Ao acreditar na traição, Lúcio Flávio os executa sem imaginar que essas mortes o 

acompanhariam por muito tempo. Em várias passagens do romance, ele recorda Marco 

Aurélio com o rosto plácido e tranquilo, expressão de sua inocência.  

 

Daí em diante, e por mais de duas horas, Lúcio Flávio não disse mais 

nada. Os companheiros tagarelavam, riam, contavam piadas. Ele 

olhava e não dizia nada. No vago rumor do carro avançando sobre as 

ervas, no final da tarde com gaviões empoleirados, luz murchando na 

planície como flor, o que via era o rosto de Marco Aurélio entre as 

pedras do deserto, a voz dispersa na aragem: 

- Como podia saber? (LOUZEIRO, 1987, p. 23, grifos nossos). 

 

- Para mim ele tava agindo de acordo com vocês. Nunca me intrometi. 

Por que teve de ser Marco Aurélio? Recordava a madrugada na casa 

de Armandinho, na W-3, Marco Aurélio chegando, casaco de couro, 

falando no frio do planalto (LOUZEIRO, 1987, p. 58). 

 

No caminho, Liece na direção, Lúcio se lembrava do rosto alarmado, 

olhos tremendamente abertos e brancos, diferentes dos olhos calmos, 

no rosto sereno de Marco Aurélio. 

- Fiz o que ele mandou. Como ia imaginar que não estava de acordo 

com vocês? 

- Será que Marco Aurélio era de fato inocente? (LOUZEIRO, 1987, p. 

96). 
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Porém, como observa Sodré, o herói da narrativa de massa acaba sendo, no 

fundo, um homem solitário que, no caso de Lúcio, luta contra um sistema que 

fatalmente o derrotará.  

Considerando o folhetim, prática narrativa bastante popular, conforme vimos, 

Gramsci observa, sobre seu estilo, o fato de que há um favorecimento da fantasia, 

adequado ao complexo de inferioridade social das massas que anseiam, muitas vezes, 

por ler histórias de vingança e punição dos males suportados pelo protagonista. Tal 

estratégia é eficazmente utilizada por Louzeiro, em Lúcio Flávio, visto que seu 

protagonista, apesar de associado ao mundo do crime, acaba ganhando a simpatia do 

leitor por sofrer o “poder do mal” durante sua trajetória/narrativa. (Cf. GRAMSCI, 

1978, p. 109-110). Assim, o folhetim, como forma de popularização da literatura e de 

seus instrumentos de composição, se originaria da necessidade de “fuga” demandada 

pela massa, assim como suas aspirações democráticas e de justiça. (Cf. GRAMSCI, 

1978, p. 124). Nesse caso, estratégias ligadas à construção de seu herói idealista
40

 

passam por práticas de escrita de um autor que quer efetivamente alcançar a 

popularidade. E um dos temas que ajudam nesta construção heroica está ligado, sem 

dúvida, ao mundo do crime que subentende, como contraface, a justiça, nem sempre 

justa aos olhos das pessoas comuns.  

 

A atividade “judiciária” sempre interessou e continua a interessar; a 

atitude do sentimento público em face do aparato da justiça (sempre 

desacreditado, donde o êxito do policial privado ou diletante) e em 

face do delinquente alterou-se bastante ou, pelo menos, encontrou um 

novo colorido (GRAMSCI, 1978, p. 118). 

 

 

 Considerando o desejo de Louzeiro de fazer uma literatura de alcance popular, 

cabe tomar Lúcio Flávio como personagem propiciador desta fantasia aos leitores, que, 

na época da primeira publicação do romance, viviam às voltas com a repressão, a 

censura e o alijamento de seus direitos. Assim, o herói acaba por representar a 

possibilidade de vingança e ascensão dos menos favorecidos, de “punição dos culpados 

pelos males suportados etc.” (GRAMSCI, 1978, p. 109-110).  

Em “Da Vingança”, Antonio Candido trata do tema homônimo, recorrente nos 

folhetins românticos, observando que ela [a vingança] é “no fundo o grande 

personagem” (CANDIDO, 1964, p.19).  

                                                           
40

 Não é por outra razão que Tavares o associa à figura de Dom Quixote, conforme vimos na resenha 

citada.  
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Os movimentos literários escolhem no mundo natural e social os 

temas mais condizentes com a sua necessidade de expressão. Uns, por 

tal forma enraizados na experiência humana, que todas as escolas 

neles se detêm, procurando recriá-los a seu modo. É o caso da 

vingança que, embora tão velha na literatura quanto a própria 

literatura, recebeu do Romantismo alguns toques especiais. Não será 

excessivo lembrar que ela se tornou então um recurso de composição 

literária, de investigação psicológica, de análise sociológica e de visão 

do mundo (CANDIDO, 1964, p.16). 

 

 

Para tanto, o crítico ressalta o romance de Alexandre Dumas, O conde de Monte 

Cristo, no qual “a vingança pessoal” do Edmond Dantés “marca o seu relevo próprio e o 

sobressai aos demais. O homem que vinga a si mesmo abertamente acredita 

poderosamente em si mesmo” (CANDIDO, 1964, p. 13-14). Essa vontade íntima de 

vingança seria, na observação de Candido, “a quintessência do individualismo” que 

apontaria o “eixo da conduta burguesa” (CANDIDO, 1964, p. 14). Não podemos nos 

esquecer de que Lúcio Flávio, em sua juventude, assinalou sua ambição política na 

tentativa frustrada de se tornar vereador. Há, nesse sentido, na personagem, uma 

reiteração do desejo de pertencimento a um mundo social, seja por meio da política, seja 

através do banditismo (que o dinheiro do crime pode oferecer a ele), que o individualiza 

como herói, na ambição de uma trajetória de distinção/projeção social. Se a carreira 

lícita, a da política, não logrou êxito,  o mundo do crime aparece como uma “solução” 

que estabelece sua projeção como indivíduo dentro da sociedade, inclusive dando a ele 

lugar de destaque na imprensa.  

 

O investigador mineiro terminou pegando o jornal e mudando de 

lugar. Lúcio olhou 132, agradecido. Este fez que não reparou, também 

abriu um jornal, pôs-se a ler, exatamente a página em que eram 

enumeradas as peripécias de Lúcio Flávio, considerado o mais 

perigoso assaltante do país e que havia fugido pelo menos 20 vezes 

dos presídios mais seguros. As descrições das fugas prestavam-se à 

inclusão de lendas e fatos que na verdade nunca ocorreram. A 

imaginação dos repórteres levava-os a transformá-lo numa espécie de 

herói de gibi, como o próprio Lúcio dizia. (LOUZEIRO, 1987, p. 

212). 

  

 

O tema da vingança, apesar de inscrito, segundo Candido, na tradição literária 

romântica, é um elemento importante na constituição do herói de Louzeiro, uma vez que 

Lúcio Flávio está inserido numa ótica idealista, em sua luta particular contra a polícia e 

contra o mundo. Seu desejo de vingança nasce, assim, de um desejo de irromper uma 

ordem social dada pelos agentes da lei. É interessante notar como a violência é, nesse 
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momento, como um elemento de destaque numa clara identificação entre bandidos e 

polícia (esta, por meio das cenas de torturas descritas no romance).  

 

- Quando encontrar Bechara – afirma Lúcio – ele vai ter muito o que 

dizer. E se descobrir que 132 e Carcará estão fazendo o jogo dele, 

então a cobrança será maior. Aceito tudo. Ofensas e o cacete. Mas 

ninguém me humilha (LOUZEIRO, 1987, p. 71). 

 

Liece puxando as pernas, Constâncio estrebuchando, querendo livrar-

se, Lúcio arrebentando-lhe a cabeça e o rosto com o cano do revólver. 

A cara de Constâncio Grande finalmente debaixo do chuveiro, a boca 

entupida com uma toalha de rosto, olhos arregalados, a fumaceira 

aumentando. Passados alguns minutos, Constâncio sempre 

estrebuchando, querendo erguer-se, Lúcio embrulha a arma numa 

toalha, acerta-o na testa (LOUZEIRO, 1987, p. 96). 

 

 

A vingança, no romance, tem também uma função nítida – associada ao nível 

pragmático: a de demarcar o espaço da denúncia social da obra, na qual Lúcio, 

conforme observou Süssekind (1984), funciona como uma espécie de paradigma que se 

contrapõe ao momento opressivo da história do país.  

 O folhetim, em sua terceira fase – já inscrita no século XX –, segundo Meyer, 

retrata a criminalidade como um dos mecanismos do poder, promovendo uma 

“democratização dos criminosos”: “Distribuem-se igualitariamente os bons e os maus, 

vítimas e agressores, estupradas e estupradores, assassinos e assassinados, incestos e 

crianças raptadas ou abandonadas, pais e mães virtuosos e carrascos” (MEYER, 2005, 

p. 264).  

Essa figuração, no romance de Louzeiro, de um herói-bandido serve, nesse 

sentido, para endossar um discurso de adesão popular, na medida em que descortina 

uma série de questões: o desejo de representação e de insurreição das massas; o 

questionamento da ordem e da justiça; a construção problemática da figura do bandido, 

inserido em um contexto que oscila entre o bem e o mal e que, ademais, põe em xeque a 

existência de um mal e um bem puros.  

Para manter o heroísmo do protagonista, Louzeiro lança mão de artifícios como 

relatos e descrições de seus atos de ousadia e de coragem como no trecho em que 132 

teme, ao ser ameaçado por Lúcio; reconhecendo sua fama de bandido perigoso:  

 

– Um movimento em falso e te queimo!  

A ameaça não precisava ser repetida. O detetive conhecia a fama de 

Lúcio, sabia muito bem com quem estava lidando (LOUZEIRO, 1987, 

p. 73). 
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Essa estratégia de construção do heroísmo de Lúcio ocorre também na descrição 

de suas cenas de fuga, as quais estão sempre rodeadas de lances arriscados. Vejamos, no 

trecho abaixo, uma de suas fugas, depois do assalto a um banco: 

 

Lúcio no entanto tinha outras idéias a respeito de como deixar o 

banco. Nada de afobação, nada de correrias. Abriu a porta do 

banheiro, chamou o guarda para fora, pediu a chave da porta principal. 

Nijini estava perto, a metralhadora apontando. 

[...] 

Nijini meteu a arma numa sacola de oleado, aguardou que Lúcio e 

Liece chegassem ao carro. Passou rapidamente a chave na porta, 

seguiu na direção onde estavam Marta Rocha e Paulinho. Jogou a 

sacola com a arma na mala do Dodge, esperou que Lúcio passasse.  

[...] 

O Dodge de Lúcio avançava a toda velocidade na direção do Aterro 

do Flamengo, os motociclistas atrás. O segundo carro procurava 

alcançá-los e Nijini não entendia o que aquilo significava. Não parecia 

gente da polícia. Um dos motociclistas acertou nos pneus do carro de 

Lúcio, este teve que parar. Quando Lúcio parecia dominado, surgiu 

Nijini e os motociclistas desapareceram. 

[...] 

O Dodge cortava caminho na direção da Avenida Brasil. Nos trechos 

menos tumultuados a velocidade chegava a cento e vinte quilômetros. 

Avançaram muitos sinais vermelhos, subiram calçadas, assustaram 

uns carregadores que ajudavam no conserto de uma carreta e 

finalmente chegaram à Estrada do Cabuçu (LOUZEIRO, 1987, p. 174-

175). 

 

 

Notamos que Lúcio, apesar de estar sempre em perigo e vivendo situações 

extremas, permanece reflexivo quanto aos seus atos, arquitetando os planos de modo 

racional. Ainda assim, sempre há algo de inesperado que surge no caminho do 

protagonista, colocando-o em momentos de tensão. 

Um dos artifícios mais comuns, na narrativa, para compor a heroicidade de 

Lúcio Flávio será o uso do contraste entre este e outras personagens (a pequenez de 

Darci, a burrice de Nelson Caveira etc.). Um exemplo de contraposição de caracteres 

bastante claro é a descrição da personagem Tatuagem: 

 

...era um tipo asqueroso. As manchas de pele se alongavam pelos 

braços e pescoço. Uns diziam que aquilo era pano, outros achavam ser 

coceira braba. Tatuagem não achava nada.[...] Dentes cobertos de 

nicotina, pele pálida, olhos esverdeados, quase tanto quanto os de 

Lúcio. Nunca fazia totalmente a barba. Era um relaxado. O macacão 

que a penitenciária dava estava sempre sujo e arrebentado. Sentava 

num canto da cela, ficava um tempão com o dedo no nariz. Sujeito 

nojento, que os outros evitavam (LOUZEIRO, 1987, p. 126-127). 
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Este contraste é enfatizado por meio da repetição da estratégia comparativa, sem 

que seja necessário pontuar explicitamente a distinção entre Lúcio e os demais 

bandidos. Vemos, no exemplo abaixo, as descrições de Chico Capeta e Castigo de Mãe: 

 

Chico Capeta era o que chamavam Vovô. Tinha mais de cinqüenta 

anos e Lúcio o considerava completamente louco. Costumava 

equilibrar a caixa de fósforos numa greta da parede, falava e ria. Se 

percebia os olhares de gozação, encolhia-se. Nunca ninguém soube o 

que de fato dizia para a caixa. Castigo de Mãe, um moreno forte, cara 

redonda, era caladão. O problema que o indispunha com os demais era 

roncar alto. Depois do almoço, encostava-se na parede, roncava como 

um porco (LOUZEIRO, 1987, p. 132). 

 

 

Notamos que a descrição dos companheiros de cela é dada, pelo narrador, pela 

perspectiva de Lúcio, que cria uma tipologia dos bandidos: o primeiro é nojento; o 

segundo, louco; o terceiro, porco. Estes aspectos são endossados pelos próprios nomes 

das personagens, todos apelidados: Tatuagem, Chico Capeta (ou Vovô) e Castigo de 

Mãe. Enquanto estes são descritos por negativas, Lúcio é mostrado, ao longo da 

narrativa, como um elemento dissociado deste mundo, sobretudo na aparência e na 

inteligência, dada esta, na narrativa, por sua capacidade reflexiva.  

Em “A personagem do romance”, Antonio Candido, refletindo sobre a 

construção da personagem, observa que “o enredo existe através das personagens; as 

personagens vivem no enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do 

romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam” 

(CANDIDO, 1976, p. 53-54). Nesse sentido, importa ao crítico destacar a relação entre 

personagem e ser vivo, pontuando que 

 

A personagem é um ser fictício, - expressão que soa como paradoxo. 

De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não 

existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e o 

problema da verossimilhança no romance depende desta possibilidade 

de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, 

comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos 

dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num 

certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada 

através da personagem, que é a concretização deste (CANDIDO, 

1976, p. 55). 

 

 

Para o autor, “a força das grandes personagens vem do fato de que o sentimento 

que temos de sua complexidade é máximo; mas isso, devido à unidade, à simplificação 

estrutural que o romancista lhe deu” (CANDIDO, 1976, p. 59). Assim, graças aos 
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recursos de caracterização, o romancista cria uma personagem mais profunda, complexa 

e que penetra nossa imaginação. Desta forma, pode-se afirmar que a personagem de 

ficção apresenta uma coerência interna mais perceptível que os seres reais: “a certeza 

sobre o sentir e o pensar não é possível entre pessoas, mas tão somente entre 

personagens” (COSSON, 2001, p. 41). 

O romance de Louzeiro se constrói, sobretudo, a partir dos conflitos internos e 

externos de Lúcio Flávio, personagem que, se comparado a tantas outras da história, 

acena para uma complexidade que a aproxima de um ser real. Este processo de 

verossimilhança entre personagens e pessoas é uma marca, no nível semântico, do 

romance-reportagem. Neste gênero, talvez mais do que em qualquer outro, a 

personagem parece se rebelar e deseja ser vista como a própria pessoa (Cf. COSSON, 

2001, p. 40). Vejamos, nesse sentido, a divisão clássica entre personagens “de costume” 

e “de natureza”, conforme expõe Candido:  

 

As “personagens de costumes” são [...] apresentadas por meio de 

traços distintivos, fortemente escolhidos e marcados; por meio, em 

suma, de tudo aquilo que os distingue vistos de fora. Estes traços são 

fixados de uma vez para sempre, e cada vez que a personagem surge 

na ação, basta invocar um deles. [...]. As “personagens da natureza” 

são apresentadas, além dos traços superficiais, pelo seu modo íntimo 

de ser, e isto impede que tenham a regularidade dos outros. Não são 

imediatamente identificáveis, e o autor precisa, a cada mudança do seu 

modo de ser, lançar mão de uma caracterização diferente, geralmente 

analítica, não pitoresca (CANDIDO, 1976, p. 62). 

 

 

A partir disso, tomando o caso do protagonista do romance em questão, pode-se 

observar que a instabilidade e o fluxo desordenado de emoções e ações de Lúcio Flávio 

(cólera/arrependimento, arte/crime) caracterizam-no como uma “personagem de 

natureza”. Quando Lúcio mata Marco Aurélio, tomado pela raiva, mostra a crueza e 

violência do bandido, ao passo que, quando se lembra (durante todo o romance) da 

figura do comparsa jurando inocência, é tomado pelo arrependimento, recuando na 

figura de assassino frio. Nas cenas em que está no presídio, pintando e refletindo sobre 

seu destino, seu lado criminoso sempre vem à mente, em fluxos de consciência sobre a 

necessidade de continuar na vida do crime. 

Em Aspectos do romance, Forster reserva dois capítulos ao estudo da 

personagem, fornecendo informações que nos ajudam a entender melhor Lúcio Flávio e 

o romance de Louzeiro. Para o crítico, “no romance não há fatalidade: tudo se 

fundamenta na natureza humana, e a sensação dominante é a de uma existência onde 



 
 

80 
 

tudo é intencional, até as paixões e crimes, até a miséria” (FORSTER, 1998, p. 46). Isso 

revela que a “costura” dos acontecimentos na obra se dá de maneira calculada pelo 

escritor, sendo cada elemento importante para sua construção narrativa. 

O que Candido chama de “personagens de costume” e “de natureza”, Forster vai 

nomear, numa definição já clássica, como “planas” e “redondas” (ou esféricas). Para 

Forster, a personagem plana é aquela que é construída segundo uma qualidade apenas, é 

reconhecida e lembrada mais facilmente pelo leitor por ser de simples construção (Cf. 

FORSTER, 1998, p. 66-67), conforme acontece com os companheiros de cela de Lúcio 

Flávio (Tatuagem, Chico Capeta, Castigo de Mãe). Para o crítico, as personagens planas 

são necessárias ao romance que requer maior complexidade, pois “o resultado de seu 

entrechoque assemelha-se à vida com maior exatidão” (FORSTER, 1998, p. 69). Isto 

significa dizer que, misturando-se às personagens redondas, produzem um contraponto, 

como na vida real, em que se têm seres mais ativos e complexos que outros.  

Nesse sentido, a complexidade do enredo, sua movimentação e a construção de 

peripécias, faz com que o escritor tenha de conferir um número significativo de 

personagens mais simples, como ocorre com narrativa de massa, sobretudo no folhetim, 

que tem seu enredo espichado muitas vezes devido ao seu sucesso. A princípio, vemos 

que essa lógica organiza o romance de Louzeiro que precisa, para dar veracidade à sua 

história, compor um número grande de personagens, funcionando, algumas delas, como 

figurantes que pontuam e constroem a ação narrativa, centrada no protagonista Lúcio 

Flávio. Como exemplo, temos as mulheres na casa de Moretti que existem apenas para 

marcar os “bens materiais” e o luxo disponibilizados pelo dinheiro do crime.
41

 Elas não 

são fundamentais na organização da narrativa. A ausência delas faria com que a cena 

continuasse normalmente, mesmo porque alguns caracteres das personagens já estavam 

bem marcados. Em outros casos, a retirada de cena de personagens levaria a um tropeço 

na organização do romance, pois exercem função narrativa, ainda em linha paralela à do 

protagonista. É o caso, por exemplo, de Dondinho, que nos revela o passado de Lúcio, e 

de Paulo de Paris, um dos mestres do bandido.  

Se, por um lado, a personagem plana serve bem à complexidade narrativa de 

certos romances, sobretudo destes que acumulam peripécias e aventuras,  por outro, 
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 “Chegaram a uma alameda cimentada, os carros avançam silenciosamente. Lá nos fundos, bem longe 

da pista, o casarão entre árvores, cadeiras pintadas de branco debaixo dos quiosques de carnaúba. Nijini 

Renato senta ao lado do irmão, perto de Moretti. Apareceu a mulher de meia-idade, muito pintada. Falou 

com Moretti, beijou-o no rosto. Ria, animada com o que considerava ‘a volta do bonitão’. Lúcio Flávio 

achava aquilo engraçado. Mulheres mais novas vieram do casarão. Umas de minissaia, outras de short, 

blusas sumárias, deixando antever os seios” (LOUZEIRO, 1987, p. 161). 
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estas mesmas narrativas podem ainda apresentar personagens mais profundas, as quais 

são construídas por camadas de significação. Neste caso, estaríamos, na definição de 

Forster, tratando de uma personagem redonda ou esférica.  

 

O teste para uma personagem redonda está nela ser capaz de 

surpreender de modo convincente. Se ela nunca surpreende, é plana. 

Se não convence, é plana pretendendo ser redonda. Possui a 

incalculabilidade da vida – a vida dentro das páginas de um livro. E 

usando essa personagem, às vezes só e, mais frequentemente, em 

combinação com a outra espécie, o romancista realiza sua tarefa de 

aclimatação e harmoniza a raça humana com os outros aspectos de sua 

obra (FORSTER, 1998, p. 75). 

 

 

No caso de Lúcio Flávio, protagonista do romance de Louzeiro, estamos diante, 

não há dúvida, deste tipo de personagem, capaz, segundo Forster, de nos surpreender. 

Isso porque Lúcio não é apresentado logo de saída, mas aos poucos, à medida que temos 

acesso a sua consciência e a de outras personagens que nos ajudam a entendê-lo. A 

capacidade de gerar surpresas no leitor não está apenas no modo como o protagonista 

organiza fugas espetaculares ou em sua audácia, mas sobretudo na sua construção 

psíquica, mais elaborada se comparada a de outras personagens: 

 

“Como fugir das pás do moinho? Como interromper a correnteza do 

rio? Era impossível. [...] Um dia na solitária, no descampado de 

silêncio, patas do cão sem nome arranhando as pedras, teve um desejo 

invadindo-lhe o corpo, dominando-o até atingir os olhos rasos de 

lágrimas. Gostaria de ser um cão, como esse, sem dono e sem 

companhia. Ir por aí. Pelos caminhos e gramados. Perder-se onde o sol 

tira faíscas da areia, derrama ouro na grama e as borboletas ganham o 

mel e as flores” (LOUZEIRO, 1987, p. 123). 

 

 

Ao inserir os pensamentos de Lúcio Flávio, Louzeiro utiliza as aspas para 

marcá-los, como no trecho acima, em que se nota a complexidade de Lúcio através dos 

devaneios misturados a lembranças de outras prisões e da linguagem poética, 

característica do herói em momentos de reflexão. Ao contrário dos momentos em que se 

lembra do passado, arquiteta planos de assaltos e planeja vinganças contra seus 

inimigos, Lúcio Flávio, em suas divagações poéticas, ganha uma voz diferente: 

metáforas são frequentemente utilizadas (sendo a figura do moinho a mais expressiva e 

recorrente), denotando inclusive uma erudição distinta dos outros presos, já que 

Louzeiro sempre elabora os pensamentos de Lúcio com palavras dificilmente proferidas 

pelos bandidos comuns. Nos dois trechos seguintes vemos como isso se dá e como a 
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metáfora da vida como uma roda compressora, tal o moinho, sempre comparece em 

suas reflexões: 

 

“Não posso, bom velhote. A roda não pode parar. Vem atravessando 

ruas e praças, passará por cima de mim e continuará, marcando nossa 

destruição.” (LOUZEIRO, 1987, p. 139). 

 

“Que venha mais esse julgamento. Sou o cristão mais julgado da face 

da Terra. Só Lúcio Flávio tem pecados, só ele pratica desmandos, só 

ele merece a punição em grau máximo.” (LOUZEIRO, 1987, p. 217). 

 

 

Outro trecho que reitera tal complexidade ocorre quando Lúcio reflete sobre a 

arte que pratica, na prisão, sob a forma da pintura. O bandido reconhece a importância 

da arte como forma de humanização e de formação intelectual: 

 

 “Sou um espírito em fase de burilamento. Através da pintura, poderei 

fazer muita coisa que ficará como contribuição a esse 

aperfeiçoamento.” (LOUZEIRO, 1987, p. 146). 

 

 

Considerando a perspectiva de Northrop Frye, a respeito dos “modos de ficção”, 

José Paulo Paes (2001) observa que o “romance de aventuras se enquadra perfeitamente 

na rubrica de ‘estória romanesca’”, já que “o elemento essencial da trama, na estória 

romanesca, é aventura, o que significa que a estória romanesca é naturalmente uma 

forma consecutiva e progressiva”, distinguindo-se, assim, o romance de aventuras do de 

análise, “cujo o autor interrompe a todo instante o desenvolvimento da ação para 

demorar-se na interioridade das personagens, esmiuçando-lhes as motivações.” (PAES, 

2001, p. 13). Essa oposição entre romance de aventuras e de análise ajuda-nos a situar 

melhor a obra de Louzeiro, visto que este não se preocupa, apesar da densidade de 

Lúcio Flávio como personagem, em explicar de maneira didática suas motivações, mas 

tão somente destaca, para o leitor, as angústias deste diante de suas opções e 

consequências (liderança no mundo criminal ou rompimento com a marginália). As 

cenas de ação não são também interrompidas para estes momentos de reflexão, 

desacelerando a narrativa. Desde o início do romance, a reflexão é marcada como um 

aspecto psíquico do protagonista em acordo com a liderança intelectual que exerce no 

grupo.   

Como a literatura de massa tem um caráter geral e técnicas específicas de 

captação do leitor, ela tende a uma durabilidade, uma espécie de prolongamento de vida. 
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Há algumas obras que resistem com o passar dos anos, seja porque se desdobraram em 

outras formas de expressão como o cinema, por exemplo,
42

 seja pela representatividade 

institucional do herói projetada em algum conflito social ou produtivo. Para Sodré, “isso 

acaba por aproximar a literatura de massa da literatura culta, pois há, nas entrelinhas, 

algo sobre o qual reflete-se.” (SODRÉ, 1978, p. 94). Isso significa dizer que a literatura 

de massa, ainda que possa parecer simples porque projetada para atendimento de uma 

grande gama de leitores, não deixa de propor uma reflexão sobre o mundo em que se 

projetam estes leitores, revelando, em uma camada mais profunda, uma densidade 

própria daquela que constitui todos nós como homens e mulheres em formação. Isso 

porque ela projeta a construção de seres de papel que guardam com aqueles de carne e 

osso uma similaridade proposital, criada para a identificação.  

Para Antonio Candido, a personagem do romance 

 

representa a possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, 

pelos mecanismos de identificações, projeção, transferência etc. A 

personagem vive o enredo e as ideias e os torna vivos [...] Não 

espanta, portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo no 

romance; e que a leitura deste dependa basicamente da aceitação da 

verdade da personagem por parte do leitor (CANDIDO, 1976, p. 54, 

grifos do autor).
43

 

 

 

O crítico observa ainda que o romance, abordando as personagens de modo 

fragmentário, faz uma retomada da maneira incompleta como elaboramos, na vida real, 

o conhecimento de nossos semelhantes. Porém, ele nos lembra que “no romance, ela [a 

visão fragmentária] é criada, é estabelecida e racionalmente dirigida pelo escritor, que 

delimita e encerra, numa estrutura elaborada, a aventura sem fim, que é, na vida, o 

conhecimento do outro” (CANDIDO, 1976, p. 58). Assim,  

 

Na vida, estabelecemos uma interpretação de cada pessoa, a fim de 

podermos conferir certa unidade à sua diversificação essencial, à 

sucessão dos seus modos-de-ser. No romance, o escritor estabelece 

algo mais coeso, menos variável, que é a lógica da personagem. A 

nossa interpretação dos seres vivos é mais fluida, variando de acordo 

com o tempo ou com as condições da conduta. No romance, podemos 

variar relativamente a nossa interpretação da personagem; mas o 
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 Caso de Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, adaptado para o cinema, em 1978, por Hector Babenco, 

tendo como protagonista o ator Reginaldo Faria, conforme dissemos.  
43

 Sobre as diferenças entre o ser vivo e o ente de ficção, o crítico afirma que “Os seres são, por sua 

natureza, misteriosos, inesperados. Daí a psicologia moderna ter ampliado e investigado sistematicamente 

as noções de subconsciente e inconsciente, que explicariam o que há de insólito nas pessoas que 

reputamos conhecer, e no entanto nos surpreendem, como se uma outra pessoa entrasse nelas, invadindo 

inesperadamente a sua área de essência e de existência” (CANDIDO, 1976, p. 56). 
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escritor lhe deu, desde logo, uma linha de coerência fixada para 

sempre, delimitando a curva da sua existência e a natureza do seu 

modo-de-ser (CANDIDO, 1976, p. 58-59). 

 

 

O modo de ser de Lúcio Flávio é construído, no romance, através do equilíbrio 

entre atos positivos e negativos, entre suas reflexões sobre o destino e sua consciência 

crítica ao constatar-se em um moinho sem saída: 

 

- Não gosto de fazer isso. Era o jeito. Bandido sem moral é pior do 

que puta do Mangue (LOUZEIRO, 1987, p. 18). 

 

[...] Por que um bandido (não é isso mesmo, Lígia?) haveria de se 

preocupar com essas coisas que são próprias dos merdas da classe 

média e da pequena burguesia? Muito simples, minha cara: sou um 

bandido diferente. Nós todos aqui fazemos noventa e nove por cento 

das coisas erradas. Segundo a legislação dos honestinos (LOUZEIRO, 

1987, p. 83).  

 

“O ódio não termina nunca. E aqui é a vasilha onde todo o ódio do 

mundo se junta. Adeus traços suaves e inteligentes de Picasso, adeus 

formas angulosas e dramáticas de Portinari. Não serei pintor. Sou a 

própria pintura. O ser descomunal de Goya.” (LOUZEIRO, 1987, p. 

152). 

 

 

No primeiro trecho, Lúcio reflete sobre a morte de Armandinho e Marco 

Aurélio, no início do romance. Apesar de mostrar-se arrependido a princípio, logo 

procura justificar seu próprio ato inscrito na trajetória comportamental do bandido. Na 

segunda citação, ele se assume bandido, de maneira transparente, reconhecendo-se 

como diferente em uma sociedade em que se busca a honestidade como a um prêmio. 

Na última, quando está na prisão já em meio à atividade artística, compara-se a um ser 

grotesco e impressionante, que ultrapassa o ato de pintar, tornando-se arte por meio de 

uma personalidade complexa. 

Considerando a trajetória do herói aventureiro, conforme observada por 

Campbell a respeito dos mitos e das sagas, é possível pensar que esta se configura na 

construção heroica de Lúcio Flávio, que tem certo deslocamento físico como mote para 

seu amadurecimento psíquico e social – podemos pensar esse deslocamento físico como 

também social, já que um aspecto que marca a psicologia de Lúcio é sua ambição e 

desejo de distinção. Tal desejo começa a se manifestar na adolescência do protagonista, 

tendo, desde já, o pai como elemento que dificulta a realização de sua ambição:  

 

- Cadê teu carro, Lúcio? 
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- O pai vai comprar um, qualquer hora. 

Mas era mentira. Desde que mudaram de Belo Horizonte para o Rio, 

desde que o velho fizera a campanha eleitoral de Carlos Lago, desde 

que recusara cargos no governo de Juscelino Kubtschek, as coisas 

foram murchando ao seu redor. E Lúcio sempre respondendo aos que 

lhe perguntavam pelo carro: 

- Qualquer hora o pai traz. 

Sabia que era mentira. Mas não se preocupava muito com isso. Um 

dia iria para Vila Velha. Ficaria por lá um tempão. Pintaria quadros, 

escreveria um livro. E mais tarde, com seu próprio esforço, teria o 

carro (LOUZEIRO, 1987, p. 44, grifos nossos). 

 

 

No trecho, Lúcio Flávio demonstra o desejo de crescimento e destaque, sem 

considerar (ainda) a possibilidade de conseguir o carro através de ações criminosas. Ali, 

ele almeja destaque positivo, através da arte ou da literatura, como esforços de trabalho 

genuíno. Em outra passagem, estando em Belo Horizonte na companhia de Janice e do 

filho Leo, ele reflete sobre o desejo de se diferenciar na vida: 

 

Pouco depois estão chegando a Belo Horizonte. A cidade que Lúcio 

Flávio conhecia muito bem, pois ali crescera. Por aquelas ruas andara 

com a mãe e o pai. Por ali fizera as primeiras amizades. Aquelas ruas 

acompanharam seus primeiros passos, e, atravessando-as, tivera os 

primeiros pensamentos de tornar-se um homem importante 

(LOUZEIRO, 1987, p. 195). 

 

 

A partir do pensamento do bandido podemos identificar a mágoa que carrega do 

pai e a raiz de sua ambição, vinda da adolescência. Em outra passagem, é o desejo de 

tornar-se um famoso pintor, despertado por Hélio Mendonça, que inspira Lúcio a 

divagar, e, inclusive, sentir-se bem mesmo dentro da cadeia. Depois de Hélio explicar-

lhe a intenção que teve ao ceder o material de pintura, ele “Volta à cela, apaixonado 

com a ideia de tornar-se pintor” (LOUZEIRO, 1987, p. 136). 

 Assim como ocorria nos mitos e sagas dos heróis antigos, o protagonista de 

Louzeiro parte em busca de algo (no caso, podemos entender este algo como próximo 

ao reconhecimento social, conforme mostramos), tendo de, para isso, passar por vários 

processos de iniciação, dos quais o mundo do crime organizado pela polícia talvez seja 

o mais perigoso de todos, justamente porque não prevê seu retorno final. Nessa 

trajetória, Lúcio conta com a proteção de Dondinho e de seus amuletos simbólicos, 

assim como de outros guias e iniciadores. O amuleto dado por Dondinho acompanha 

Lúcio até a última cena do livro, a de sua morte, em que o perde em meio à briga com 
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Marujo, sugerindo, via misticismo popular, que sua morte se dá justamente devido à 

perda do objeto sagrado: 

 

Orlando apavorou-se com a astúcia de Marujo. Tentou impedir o 

crime mas não conseguiu. Na primeira estocada ele ficou com o braço 

todo sujo de sangue e terminou de lambuzar-se nas estocadas 

seguintes. Lúcio Flávio não fez quase nenhum movimento que 

evitasse a agressão. Apenas vagos erguer de braços e contorções no 

rosto. Quando terminou, Marujo olhou aquele corpo estendido à sua 

frente, o sangue escorrendo no chão imundo. 

- Tu mataste o homem! – gritou Orlando. 

- E pensava que fosse fazer o quê? 

Marujo sentou-se perto dos olhos esverdeados de morte, aguardou que 

os policiais aparecessem para as perguntas de praxe. Tirou do bolso o 

amuleto que Lúcio perdera durante a briga, colocou-o entre os cabelos 

do peito, quase em cima de uma das feridas. A que mais sangrava. 

(LOUZEIRO, 1987, p. 243). 

 

 

O bandido parte para a aventura do crime guiado por Paulo de Paris, que o inicia 

no mundo da violência, caminho do qual não mais sairá, mas que irá trilhar de seu 

próprio modo. O retorno do herói, aludido por Campbell, acontece, na narrativa de 

Louzeiro, de forma diluída, já que muitas vezes Lúcio volta às raízes (Dondinho, Janice 

e o filho) como espécie de finais possíveis à trajetória do herói. Nesse sentido, o herói 

de Louzeiro é marcado pela renúncia ao belo e prazeroso, visto que sua jornada, apesar 

do dinheiro e da fama, leva-o sempre ao enfrentamento de forças com as quais não pode 

lutar e vencer. 

É interessante pensar que, apesar da narrativa de aventuras estar inscrita sob o 

signo da literatura de massa, dado o “predomínio da ação sobre o desenho de 

caracteres”, conforme observa José Paulo Paes, ela é, “via de regra, um exemplo típico 

de Bildungsroman, ou seja, na definição de Massaud Moisés, ‘uma modalidade de 

romance [...] em torno das experiências que sofrem as personagens durante os anos de 

formação ou de educação, rumo à maturidade’” (PAES, 2001, p. 17).
44

 Isso evidencia 

que a forma da narrativa de aventuras confere algo à da de formação, já que ambas 
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 Também chamado de bildungsroman, o romance de formação é definido no Dicionário de Termos 

Literários, por Massaud Moisés, como uma “Modalidade de romance tipicamente alemã, [que] gira em 

torno das experiências que sofrem as personagens durante os anos de formação ou de educação, rumo da 

maturidade, fundada na ideia de que ‘a juventude é a parte mais significativa da vida [...], é a ‘essência’ 

da modernidade, o sinal de um mundo que procura o seu significado no futuro, mais do que no passado’ 

(MOISÉS, 2004, p. 56). Adotaremos o termo “romance de formação” por constituir-se na nomenclatura 

em língua portuguesa correspondente ao bildungsroman, conforme apresentada no Dicionário de Termos 

Literários de Carlos Ceia, disponível em: 

<http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&link_id=150:bildungsroman&task=viewlink>. 

Acesso em 01 mar. de 2015. 



 
 

87 
 

trabalham com o amadurecimento do herói em torno de sua trajetória, irmanando, nessa 

perspectiva, literatura de massa e de alta cultura, conforme observava Sodré (1978) a 

respeito da reflexão contida na narrativa de entretenimento.  

 

 

3.3 O “herói problemático” de Louzeiro 

 

 

A leitura que Rildo Cosson (2007) propõe, relacionando Lúcio Flávio ao 

romance de formação, é bastante importante e necessária de ser recuperada em nosso 

texto (por meio de uma síntese rápida), pois contribui para a nossa discussão, 

preocupada em refletir sobre a associação do romance de Louzeiro à literatura de massa. 

Cosson entende o romance Lúcio Flávio, o passageiro da agonia como um 

representante do romance de formação, reconhecendo um padrão narrativo sem, no 

entanto, deixar de entender que ele é, de fato, um romance-reportagem. A característica 

principal do romance de formação é a presença de um processo de crescimento a partir 

de quatro elementos:  

 

O primeiro destes é o herói e sua constituição narrativa, ou seja, quem 

é ele, quais são suas credenciais como personagem e agente do 

movimento que o levará à aprendizagem final. O segundo é a natureza 

e a variedade da experiência ou ação da personagem na construção de 

sua experiência de mundo. O terceiro é a maneira de aprender 

escolhida pela personagem. O quarto é a Bildungsziel ou a 

compreensão do sentido da vida do herói (COSSON, 2007, p. 180). 

 

 

O romance de formação apresenta, nesse processo de aprendizagem do herói, 

duas posições opostas, derivadas da tentativa de enquadramento social do indivíduo: na 

primeira, o herói acredita em sua inserção social, enquanto na outra, ao constatar essa 

impossibilidade, ele abdica e se conscientiza dessa posição. Tal passagem de uma a 

outra posição ajuda a constituir uma figura humana problematizada, justamente porque 

se revela em construção e não pronta e acabada. Essa humanização, necessária à 

personagem, a aproximaria, nesse sentido, do público, em sintonia com as tópicas 

envolvidas nesse processo de inserção e negação do sistema, ainda que essa progressão 

psíquica do herói esteja associada a um tipo de literatura da Cultura de Proposta, para 

recuperar o termo de Eco (1990). Isso marca um paradoxo interessante, uma vez que a 

forma narrativa culta (dada pelo diálogo de Louzeiro com o romance de formação), 
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porque inscrita em uma trajetória de amadurecimento, serviria de identificação com o 

público.  

No romance de Louzeiro, vemos dois processos de amadurecimento na vida de 

Lúcio Flávio: o primeiro ocorre quando ele se lembra de sua vontade de ser candidato a 

vereador e do não apoio do pai; o segundo, base da narrativa, evidencia sua tentativa de 

sobrevivência no mundo do crime. No primeiro caso, Lúcio persegue os valores sociais; 

no segundo, rebela-se contra eles. A busca do protagonista é pela harmonia entre si e o 

mundo, mas o cerne da aprendizagem em um romance de formação é a criação de uma 

personalidade própria. Decorrem, daí, os conflitos internos do herói, que se vê 

angustiado pelo mundo real ao mesmo tempo em que maquina desejos e ideais em sua 

mente. Assim, mesmo a morte pode ser uma solução cabível na narrativa, na medida em 

que encerra a dúvida sobre suas chances de autorrealização, como ocorre no livro de 

Louzeiro que termina com a morte do protagonista (Cf. COSSON, 2007, p. 180-181). 

Diante desta explicação sobre como o romance de Louzeiro se associa, em linhas 

gerais, ao padrão narrativo do romance de formação, vejamos, sucintamente, os quatro 

elementos citados por Cosson, a começar pelo herói. Lúcio Flávio é um marginal com 

características peculiares, como a beleza física e o magnetismo sexual,
45

 com origem 

bem definida, nome e sobrenome – ao contrário dos outros marginais, identificados 

apenas por apelidos –, cidade e história, um pai que já fora influente politicamente. 

Assim, Lúcio Flávio caracteriza-se como um marginal branco, de classe média e 

inteligente, inteligência que se confirma nos planos de fuga descritos na obra.  

Tal construção paradoxal da personagem, além de marcar sua complexidade 

psíquica, põe em evidência a relação do romance de Louzeiro com o de formação, 

conforme propõe uma das leituras de Cosson. Um componente importante na 

caracterização de Lúcio Flávio é sua exigência de lealdade e seu desejo de vingança, 

que aparecem, respectivamente, na execução de Marco Aurélio e Armandinho (que o 

teriam traído) e na morte do torturador Constâncio Grande, revelando a natureza 

complexa e a variedade de experiências do herói de Louzeiro.  

 

O ambiente de desconfiança, traição, disputa, é o mundo cotidiano do 

herói. Nesse mundo, onde pouca diferença faz estar dentro ou fora da 

prisão, Lúcio Flávio chega a acreditar que poderá dominar suas regras 

                                                           
45

 Lúcio Flávio mantém, durante a história, duas relações afetivo-sexuais: com Lígia, mulher de Liece, 

que trai o companheiro seduzida pelo magnetismo de Lúcio e suas atitudes heroicas, e com sua esposa 

Janice, que o encontra nos intervalos de suas prisões, sempre apaixonada, e tem a esperança de formar 

com ele uma família, em que possam viver junto do filho Leo.  
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e fazê-lo funcionar a seu favor. [...] Todavia, ele não tarda a perceber 

que o poder que exerce é só aparência e o controle do jogo é uma 

ilusão (COSSON, 2007, p. 187-188). 

 

 

Lúcio Flávio chega inclusive a pensar em revelar a cadeia de relações existentes 

entre bandidos e policiais – que aparentemente representariam a ordem –, mas conclui 

que isso em nada mudaria sua situação. Isso o leva a um sentimento de fracasso e de 

incerteza sobre sua trajetória. Por fim, preso novamente, acaba se desinteressando das 

fugas tramadas por seus companheiros de cela e pelas mensagens do policial Moretti, 

sabendo-se impotente, afinal, “no jogo do crime” ele aprende “que não há vencedores e 

os prêmios são passagens para uma viagem de agonia. A morte, destino final dessa 

viagem, é também a única maneira de sair do jogo” (COSSON, 2007, p. 189), 

ensinamento que vem de Padre, mas também de sua experiência concreta no mundo. 

Diante disso, Lúcio Flávio questiona sua aprendizagem e sua vida, ficando clara a 

existência de dois processos de aprendizagem: o exterior, centrado em sua trajetória de 

bandido famoso, e o interior, do conhecimento de si e do mundo porque “as glórias e o 

sucesso perseguidos no primeiro processo tornam-se ilusões vãs no segundo.” 

(COSSON, 2007, p. 190). 

Essa duplicidade de experiências leva à constituição de uma maneira de aprender 

do protagonista. No processo exterior (referente ao bandido), Lúcio Flávio aprende com 

o pai um modelo a ser evitado, não só diante da brutalidade com que tratava os filhos, 

mas também (e sobretudo) da falta de ação.  

 

- Para você não há mais esperança. Está completamente perdido. 

Era o pai falando. Lúcio dizia coisas desagradáveis que no momento 

da raiva não podia controlar: 

- Você é o grande culpado. Sempre com seu medo. Sua vida terminou 

sendo uma merda. A viver assim prefiro morrer. Por que não teve 

coragem de financiar minha campanha a vereador? Por que se 

acovardou? Em Belo Horizonte a gente tinha amigos. Por que saímos 

de lá, como uns fugitivos? Você, na verdade, é o culpado. Não se 

esforçou para dar a oportunidade que pretendia (LOUZEIRO, 1987, p. 

41). 

 

 

Neste processo de amadurecimento exterior, Paulo de Paris tem importância 

fundamental, pois representa a porta de entrada para o reconhecimento público e a 

ambição (a camaradagem de Paulo conquista Lúcio) e acaba ocupando o lugar do pai do 

protagonista (de iniciação filial). A experiência derradeira que levará Lúcio Flávio ao 

mundo do banditismo vem de sua ideia de incendiar um ônibus. Para Cosson, 
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A atitude destemida, o uso de um revólver e a superioridade de ação 

diante do comparsa mais velho marcam o novo modo de 

aprendizagem de Lúcio Flávio: a experiência. O herói dali em diante 

não terá mais modelos a seguir. A própria vida e as aventuras que nela 

busca serão suas mestras (COSSON, 2007, p. 191-192). 

 

 

Lúcio torna-se, assim, aprendiz de si mesmo diante da trajetória de iniciação 

proposta pela vida que leva o herói do romance de formação, conforme sugere sua 

estrutura narrativa, para fora de casa (do mundo familiar e restrito).  

Mas é na prisão, segundo analisa Cosson, que Lúcio atinge seu segundo 

processo de aprendizagem, o de busca interior, para o qual conta com a ajuda de quatro 

guias: Dondinho, Janice, Hélio Mendonça e Padre. Dondinho representa o guia 

espiritual do protagonista, que tanto “oferece ao herói o conforto moral e religioso 

quanto serve de referência segura sobre a existência do bem num mundo no qual não 

parece haver limites para o mal” (COSSON, 2007, p. 193): 

 

- Vou acender uma vela esta noite pra mãe Janaína. Ela é minha guia, 

sua madrinha. Quando tiver em dificuldade, pensa nela. Enquanto for 

possível, sua ajuda virá (LOUZEIRO, 1987, p. 68, grifos nossos). 

 

 

Mesmo sendo o guia espiritual e temendo pela vida de Lúcio, Dondinho tem 

plena consciência da vida arriscada e ilegal do protegido e de que as forças espirituais 

têm limites frente ao livre-arbítrio humano. Dondinho, para Lúcio, é uma figura de 

amparo, em que encontra a substituição para o pai, que nunca se relacionou com ele 

com atenção e preocupação, caracterizando-se como uma personagem importante na 

trajetória do herói do romance e em seu processo de amadurecimento. Dondinho é, por 

exemplo, quem avisa Lúcio sobre a morte do irmão, Nijini:  

 

Lúcio olhava aquele velho de rosto bondoso, que conhecia há tantos 

anos, desde quando empinava papagaio nas ruas e Dondinho ajudava-

o a desembrulhar a linha que fatalmente terminava numa intrincada 

confusão de pontas e nós cegos. E por conhecê-lo tão bem, sabia que 

ainda queria lhe contar alguma coisa. Algo tão importante que as 

palavras pareciam não ajudá-lo, e por isso enveredava por atalhos sem 

importância. Dos olhos do preto velho começaram a correr lágrimas 

que se perdiam na barba crescida. Lúcio então pensou em fatos 

graves. Dondinho terminou não dizendo nada: tirou do bolso um 

recorte de jornal, colocou-o aberto na tela. Inacreditável o que lia. As 

pernas fraquejavam, a vista escureceu.  

- Nijini e Liece metralhados? Não, não pode ser (LOUZEIRO, 1987, 

p. 220, grifos nossos). 
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No trecho notamos o sentimento de ternura e zelo do velho por Lúcio Flávio, e, 

na história da linha, relembrada pelo preso, tem-se a metáfora de sua vida: uma rede de 

episódios que o prendem, e da qual  Dondinho tenta, através da espiritualidade, livrá-lo 

desde cedo. O guia espiritual é quem tem a missão (que cumpre) de revelar ao 

protagonista algo que irá modificar ainda mais sua trajetória, levando-o a outras 

reflexões sobre seu destino. O romance de Louzeiro retoma, assim, a ideia do ancião 

que busca proteger o herói e guiá-lo em sua travessia, conforme observada por 

Campbell (1999, p. 77). 

Janice, a mãe de seu filho, é a mulher amada, o guia amoroso. Apesar de 

aparecer pouco na narrativa, é sempre evocada em lembranças e, principalmente, é nela 

que Lúcio Flávio encontra o amor incondicional. Janice oferece também a possibilidade 

de uma nova vida: “Mesmo assumindo um papel predominantemente espacial ou 

passivo, sua simples presença”, esclarece Cosson, “funciona como um catalisador do 

mecanismo de reconhecimento íntimo de Lúcio Flávio e de questionamento do mundo 

no qual construiu sua existência” (COSSON, 2007, p. 194): 

 

Janice nada comenta. Aprendera a amar Lúcio em silêncio e à 

distância. Desde que se conheceram, num dia em que fora ao presídio, 

nunca mais pôde esquecer aqueles olhos, aquelas mãos, as palavras 

que se traduziam em carinho (LOUZEIRO, 1987, p. 185). 

 

 

Fica claro o amor de Janice, mas, além disso, sua resignação: ela não cobra que 

Lúcio deixe o crime, mas mostra, ao contrário, que está disposta a permanecer com ele, 

mesmo nos raros momentos em que ele vai ao seu encontro. Lúcio é mostrado como um 

homem afetuoso, capaz de manter o amor de Janice, mesmo não podendo oferecer a ela 

e ao filho segurança emocional e física. O amor de Janice é um aspecto muito relevante 

na tentativa de humanização de Lúcio Flávio, pois dá a ele um aspecto ordinário, ao 

mesmo tempo em que parece preencher um item indispensável à atenção do leitor 

comum: a necessidade da história amorosa e a luta do casal. Em Best-seller: a literatura 

de mercado, Sodré observa, a respeito da necessidade de criação do par amoroso em 

oposição, a que “a história deve girar em torno de pessoas que pertencem a níveis 

sociais diferentes [...]” (SODRÉ, 1988, p. 48). Se Lúcio pertence ao mundo do crime; 

Janice é uma moça que se associa ao mundo familiar e doméstico, sendo mostrada 

sempre como companheira fiel e mãe, distante de situações arriscadas ou de contatos 

com a quadrilha de Lúcio ou com a polícia. Em sua cena final, no momento da prisão de 
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Lúcio em Belo Horizonte, Janice declara seu amor incondicional ao bandido e afirma 

seu não envolvimento com o mundo do crime: 

 

Quando o Delegado Zanela passou a ouvi-la, tudo o que disse é que 

não participara de nada. Quanto ao seu envolvimento com o chefe da 

quadrilha, fez uma declaração que o próprio Lúcio também nunca 

ouvira: 

- Segui Lúcio porque o amo e nada neste mundo vale um momento de 

amor. [...] Não colaborei na fuga de Lúcio, nem no assalto de agora. 

Apenas fugi com ele. Este é o meu primeiro contato com a Polícia. 

(LOUZEIRO, 1987, p. 211).  

 

 

Lúcio Flávio apresenta-se como um herói aparentemente forte, a notar por suas 

fugas e planos espetaculares em situações de perigo. No entanto, da mesma forma que 

Janice revela o mundo íntimo do protagonista (conforto do lar), ela serve também de 

obstáculo ao mundo masculino, rígido e violento que ele frequenta, pois viver com ela 

significaria abrir mão deste outro mundo, do qual Janice não faz parte efetivamente. 

Quando está com a mulher e o filho, antes da prisão em Belo Horizonte, Lúcio pensa 

em sua vida de bandido como algo que não poderia parar: “Já que a roda não pode 

parar, que as pás do moinho movimentam-se raspando horizontes, o melhor caminho é 

silenciá-los.” (LOUZEIRO, 1987, p. 190). Ao pensar no filho e no futuro, projeta a 

impossibilidade da saída de um mundo que ele mesmo construiu para si:  

 

Um rio de tormentos, cavando o leito nas bordas do precipício; um 

jardim de flores venenosas, sugadas por centopéias aladas; um céu 

derramando chuva fervente nas feras endemoninhadas. E daí a razão 

daquele moinho de pás infinitas, revolvendo destinos e vísceras, até a 

idade em que Leo fosse adulto, e talvez num tempo em que tudo 

aquilo não passasse de triste recordação. Num tempo em que ele 

pudesse dizer, coitado do meu pai. Quis libertar-se e não conseguiu. 

Quis ser forte e não passou de um fraco (LOUZEIRO, 1987, p. 190). 

 

 

Como lembra Cosson, cabe destacar, no entanto, que não apenas as 

características físicas e intelectuais diferenciam Lúcio Flávio e são importantes para o 

entendimento dele: o herói romântico, tão presente na literatura de alcance popular, 

também tem relação direta com o bandido. Ele apresenta duas faces, uma, de homem 

frio, destemido e viril e outra de ser solitário, atormentado pela luta interna entre bem e 

mal e sensível a abstrações artísticas e devaneios extremamente humanos. Também o 

código de comportamento que adotou para si, e segue durante todo o livro, contribui 

para sua imagem de herói. Lúcio Flávio não trai sua natureza e se reconhece, em 
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diversos momentos da história, como bandido, utilizando da violência (esta 

aparentemente inerente ao bandido) só quando realmente necessário (Cf. COSSON, 

2007, p. 184-185).
46

 

O terceiro guia de Lúcio é Hélio Mendonça, diretor do presídio que oferece ao 

bandido a chance de ser pintor. Hélio é, assim como Paulo (só que em termos 

positivos), uma figura paternal que poderia ofertar, por meio das tintas e das telas, a 

fama e uma alternativa para a vida do bandido. A pintura também serviria para que 

Lúcio Flávio expressasse a transformação de seu interior. O coronel, após oferecer a 

oportunidade, é muitas vezes lembrado por Lúcio com visível afeto (ele se refere a 

Hélio sempre como o bom velhote): 

 

Percebia que, a partir do momento em que se trancara na sala de 

estudos, a situação na prisão melhorava. Seria influência do velho? E 

quem era afinal aquele senhor de ar bondoso e fala mansa? Um antigo 

funcionário apenas ou alguém com influência maior? Importante saber 

a respeito daquele homem. Mas as perguntas na penitenciária nem 

sempre são respondidas. Teria de descobrir. Um pouco hoje, outro 

amanhã. Se informaria com o próprio velho e quem sabe contaria 

coisas sobre si mesmo? Aquela figura era tão desconcertante, que em 

certos momentos a prisão não lhe parecia um castigo. (LOUZEIRO, 

1987, p. 147-148, grifos nossos). 

 

 

A fala de Lúcio a respeito de Hélio é afetuosa e marcada pelo signo da distinção 

entre este e o lugar físico ocupado pelo bandido, a prisão. Hélio é, nas palavras de 

Lúcio, um ser “desconcertante” que não combina com o local e com a vivência do 

presídio. Isso se dá não só pela benevolência do diretor, mas também por sua 

compreensão do processo artístico, explicado, para Lúcio, em um bilhete: 

 

“Com boa vontade e persistência acaba se impondo. As obras de arte 

são produzidas com dez gramas de talento e novecentos e noventa de 

trabalho braçal.” Assinado, coronel Hélio Mendonça. 

Lúcio leu e releu o bilhete e a assinatura. [...] Então havia policiais 

que eram humanos. (LOUZEIRO, 1987, p. 148). 
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 Bandido apenas “quando necessário”, Lúcio Flávio poupa a vida de Béni e do pai, indo contra a 

sugestão dos outros integrantes do bando: “...Micuçu opinou ser hora de liquidar com aquele homem, que 

poderia criar problemas. A princípio Lúcio Flávio não disse nada. Nijini Renato respondeu que Micuçu 

tinha razão. Béni podia muito bem ter desconfiado que não eram caçadores coisa alguma e sair dali direto 

para um posto policial, avisar onde estavam. ‘Deixem o homem em paz’ – afirmou Lúcio, encerrando a 

conversa – ‘ Se fizer uma sacanagem, quando os tiras aparecerem, já estaremos longe. Isso é o que 

interessa” (LOUZEIRO, 1987, p. 28). 
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É interessante pontuar que os três guias identificados por Cosson são figuras que 

tendem a dissociar Lúcio do mundo do crime, ofertando uma saída que, no entanto, não 

existe. A ausência dessa saída é dada pelo último guia, o Padre, também criminoso 

condenado (em um patamar igual ao de Lúcio), que só aparece na narrativa por meio 

das memórias do protagonista. Para Cosson,  

 

O determinismo que fundamenta o ensinamento de Padre é tudo 

contra o que o herói luta em vão para se libertar. O trabalho de Padre, 

então, ao contrário dos outros guias, consiste em conduzir o herói para 

o reconhecimento da morte como única vitória possível no ambiente 

em que vivem (COSSON, 2007, p. 197).  

 

 

Lúcio recorda-se, em vários momentos da narrativa, dos ensinamentos do preso: 

 

- O que tá feito não pode ser desmanchado – dizia Padre. Nós somos 

os destruidores do amor. Só a morte nos acompanha. Por isso me 

aperfeiçôo para morrer (LOUZEIRO, 1987, p. 121, grifos nossos). 

 

- A gente mata tudo que tá ao nosso redor e depois morre. Na verdade, 

só a morte existe. Me aperfeiçôo para ela. Quero tá de bom aspecto 

quando chegar (LOUZEIRO, 1987, p. 139, grifos nossos). 

 

 

A fala do personagem Padre é sempre reflexiva e uma espécie de prenunciação e 

preparação para o destino final do bandido, a morte. A morte aparece, em sua fala, não 

só como algo natural, mas sobretudo esperado e construído, para a qual é necessário um 

processo de preparação e amadurecimento. No caso de Lúcio, a morte poderia ser uma 

solução e uma maneira de apaziguar a luta entre indivíduos como ele e a sociedade. 

Sobre esse guia, Cosson pontua que  

 

O que Padre ensina é que não é apenas aquele presídio de concreto, de 

onde Lúcio Flávio sempre conseguia escapar, que os prende, mas sim 

a condição de prisioneiros do jogo, do código e do mundo do crime 

que enlaça suas ações, contamina seus desejos e determina suas vidas 

(COSSON, 2007, p. 197). 

 

 

Esse processo externo e interno de amadurecimento do herói constitui, na leitura 

de Cosson, o âmago da relação do livro de Louzeiro com o romance de formação, na 

construção do chamado Bildungsziel, que começa a ser delineado quando a lembrança 

da morte de Marco Aurélio passa a ser frequente, levando a um processo de 

questionamento e consequente autoconhecimento. Lúcio Flávio começa a refletir sobre 



 
 

95 
 

o sentido de vida e entende, de fato, que não domina o jogo do qual se imaginava chefe. 

Para Cosson, 

 

O símbolo do amadurecimento do herói, o seu mais significativo de 

Bildungsziel, é a imagem do moinho que ele tenta fixar por meio da 

pintura. Essa imagem surge no momento em que o herói, já sabendo 

que a arte é uma utopia e que ele não tem possibilidade real de escapar 

do seu destino, faz uma revisão de sua vida, seus ”erros e 

perversidades” (COSSON, 2007, p. 199). 

 

 

Assim, o romance de Louzeiro pode ser lido como um romance de formação por 

expressar, por meio dos sentimentos de seu protagonista, os conflitos entre o indivíduo e 

a sociedade, que só se dissipam ao final, com a morte do herói. Tal perspectiva já 

ressalta o tom heroico do personagem e sua construção popular, funcionando não como 

uma espécie de Robin Hood, mas como um agente real em luta contra o sistema, 

representado, neste momento e em menor escala (é importante dizer), por forças 

totalitárias e repressivas (a polícia).   

 

 

3.4 As oposições míticas e seu tratamento (particular) no romance 

 

 

Em Teoria da literatura de massa, Muniz Sodré (1978) realiza a análise do 

romance O exorcista, de William Peter Blatty, que trata da possessão de uma jovem 

norte-americana e da intervenção de dois padres católicos, contemplando os quatro 

elementos estruturais de uma narrativa de massa, resumidos no capítulo dois deste 

estudo. Destacando as oposições míticas, neste caso, Sodré afirma que “Deus combate o 

diabo. De uma maneira geral, o verdadeiro papel do diabo na ideologia religiosa cristã é 

reassegurar, enquanto pólo negativo, a imagem do poder e do amor absolutos de Deus” 

(SODRÉ, 1978, p. 88). Assim, um polo existe para reafirmar e sustentar o outro. No 

caso do livro de Blatty, aparentemente, temos uma clara separação entre bem e mal, 

Deus e diabo. Essa divisão é aparente porque o diabo pode representar o que, em 

determinado momento histórico, a sociedade considere como inverso do desejado. O 

exemplo utilizado, por Sodré, para explicar esta necessidade de relativização é o dos 

hippies, que eram figuras marginais pela ótica da polícia e do próprio autor do livro. 

Sodré conclui que, na obra em questão, as oposições míticas recebem tratamento de 

fácil solução por Blatty, já que “a oposição entre Deus e o diabo é resolvida no romance 
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por um triunfo do Bem que torna mais nítido o caminho de identificação do sujeito da 

consciência desejado pela ordem social” (SODRÉ, 1978, p. 89). 

A respeito das oposições míticas que marcariam a literatura de massa, é 

interessante perceber que elas estão problematizadas no romance de Louzeiro, visto que 

o bem e o mal se confundem na constituição psicológica de Lúcio, protagonista da 

história. Assim, ora Lúcio Flávio pode representar o mal, como em um de seus roubos a 

bancos ou no assassinato de um companheiro de crime, ora representar o bem, quando 

nos encontros com a família e com o amigo Dondinho. No trecho seguinte, vemos o 

protagonista se preparando para fugir com Janice e o filho, assumindo o papel de um pai 

protetor: 

 

Ergueu-o nos braços, bem alto, perto da lâmpada, e viu, pela primeira 

vez, o riso do menino que lhe trazia nova alegria; os dentes miúdos e 

brancos aparecendo nas gengivas, as covinhas no rosto. 

- Vamos viajar, garotão. Vai gostar da estrada. (LOUZEIRO, 1987, p. 

191). 

 

 

Em outro trecho, em que se despede de Dondinho depois de visitá-lo em seu 

barraco, vemos um Lúcio diferente daquele que atirara em Marco Aurélio, que guarda 

pelo velho respeito e afeto, exercendo, agora, a função filial:  

 

Lúcio ouve tudo aquilo que Dondinho diz, olha bem o rosto velho e 

sereno que sempre o acompanhara, promete ter cuidado. Abraçam-se 

na sala do barraco, a porta se abre, Lúcio vai embora (LOUZEIRO, 

1987, p. 69). 

 

 

Em outras cenas, frente à tortura e em oposição a Moretti e Bechara, Lúcio 

Flávio representa ainda o bem: 

 

Lúcio geme de dor, mãos segurando as virilhas, onde entrou o estilete. 

De novo na cadeira, os braços são postos para trás, as pernas atadas 

com tiras de couro. 

- Fala, filho da puta, senão eu te mato! 

[...] 

- Agora vamos ver se tu é macho de verdade – diz Bechara. 

 - Conta a história toda ou vai chupar o cacete de todos eles. E vai 

chupar até cada um deles gozar. 

Um dos crioulos, cabeça pelada, faz um sorriso sinistro, os dentes da 

frente faltando, a cicatriz por cima do nariz (LOUZEIRO, 1987, p. 

50). 
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Esse maniqueísmo entre bem e mal, tão próprio da literatura de massa, não se 

realiza de maneira óbvia no romance de Louzeiro, visto que são invertidas as lógicas 

que cristalizam as ações derivadas de um e de outro lado. No caso acima, é a polícia, 

representante legitimada de uma ordem social, que age com violência e crueldade, 

externando os valores associados ao mal, enquanto Lúcio, o bandido, revela-se a figura 

menor, desprotegida e sacrificada. Considerando o contexto de publicação da obra, 

1975, é possível pensar também que essas oposições estavam ainda mais acirradas, uma 

vez que a polícia era a representante legal do regime militar, que nessa altura já era 

acusado de sequestros, prisões ilegais, torturas e assassinatos. Desse modo, não seria 

difícil eleger como herói um bandido que se insurgia contra este estado de coisas: 

 
A descrição das torturas a que eram submetidos os presos, a ausência 

de notícias nos jornais sobre os fatos ocorridos, como a morte de um 

policial torturador, e a presença de notícias “plantadas” ou apenas 

parcialmente verdadeiras sobre os assaltos são outros índices 

importantes do contexto da época. Aliás, nesses exemplos, a obra 

ganha maior referencialidade com os leitores de hoje, que sabem dos 

métodos empregados pelo regime militar para calar seus opositores e a 

censura a que foram submetidos os jornais, fatos sobre os quais antes 

havia apenas suspeitas (COSSON, 2007, p. 170). 

 

 

Nesse sentido, o nível pragmático da construção narrativa se apresenta como 

uma marcação dessas oposições míticas, pois no caso da denúncia social expressa pelo 

romance, ela “nasce [...] como resultado de uma opção do escritor em relação à 

constituição da obra e do público que pretende atingir” (COSSON, 2001, p. 66), 

cumprindo com sua função social e explicitando sua posição ideológica, muitas vezes 

marcada na própria temática da obra. Para entender a denúncia social são necessários 

dois aspectos: 1. sua localização dentro da narrativa, visto que ela pode estar implícita 

ou explicitamente exposta (como no caso da utilização de documentos que funcionam 

como comprovantes extratextuais de autenticidade narrativa), 2. a presença do narrador 

como manipulador das estratégias narrativas. Para ganhar sentido e ser efetiva, a 

denúncia social deve se mesclar à narrativa, tornando-se característica da forma de 

expressão. Por isso, muitas vezes ela vem formatada através dos diálogos, revelando-se 

na exteriorização dos pensamentos das personagens em forma de monólogo ou 

rememorações ou pela junção entre discursos do narrador e da personagem (Cf. 

COSSON, 2001, p. 66-72).  
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Assim, é possível pensar a relação da ditadura militar com o romance a partir da 

questão das oposições míticas, pois o próprio Louzeiro ressalta sua posição naquele 

momento histórico. O autor se coloca como um “produto de seu tempo”, engajado, dono 

de uma “missão” – existe, aqui, a ideia de literatura enquanto missão.  

 

Minha busca é no sentido de entender a filosofia das pessoas que 

julgamos “no buraco”, sem que possamos avaliar seu grau de 

subjetividade. Às vezes, uma Umbelina, Elizena, Lúcio ou Liece 

[personagens retratados pelo autor em seus romances] estão melhor 

realizados que qualquer um de nós. Eles assumiram o que a sociedade 

considera “erro”. Eles não têm problemas de consciência. O 

compromisso deles é com a vida. Note que fato interessante: Lúcio 

Flávio estava sempre fugindo. Gastava tudo o que roubava para 

comprar sua liberdade! (LOUZEIRO, 1982, p. 15). 

 

 

Sendo um produto de seu tempo, em que a ditadura fazia com que a própria 

polícia e os militares (de quem sempre se esperou, na verdade, a guarda do bem e da 

ordem) se tornassem o poder a ser combatido, a obra de Louzeiro contribui para a 

afirmação, não explícita, da necessidade de falar sobre o tema. O autor não foge a esta 

necessidade, tratada no livro justamente através das oposições na construção de seu 

herói-bandido e de uma polícia-corrupta.  

Um fato relevante diz respeito ao fato de que o livro foi alvo dos censores, 

passando por quatro pareceres discordantes antes de ter sua publicação liberada, 

segundo Sandra Reimão, em “Lúcio Flávio – Sobre a censura ao livro e à adaptação 

cinematográfica”.
47

 No primeiro parecer (de 12 de maio de 1976
48

), o técnico de 

censura Augusto da Costa considera três motivos para a não liberação: 

 

1) mensagem negativa pois “apresenta o bandido com uma auréola de 

bom moço e a polícia como única culpada por ele ter enveredado no 

crime”; 2) “desmoraliza o aparelho policial apresentando alguns de 

seus integrantes como corruptos /e/ (...) como tarados”; 3) “O 

palavreado é do mais baixo calão, pornográfico” (COSTA apud 

REIMÃO, 2014, p. 12). 

 

 

Neste parecer, vemos o reconhecimento, pelo próprio censor, da oposição entre 

o bem e o mal, sendo Lúcio representante deste primeiro, além da negação da corrupção 

                                                           
47

 No artigo em questão, a autora aborda  ainda a censura sofrida pela adaptação do livro para as telas, 

feita por Babenco. 
48

 Tendo sido publicado em 1975, o romance de Louzeiro passa pela censura em 1976, pois, com o 

lançamento do filme de Babenco, o livro também é alvo dos pareceres citados. 
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pelos policiais, indício da postura ideológica ditatorial, que reconhecia a subversão 

apenas no outro (sendo este outro comprovadamente bandido como Lúcio ou não).  

No segundo parecer (de 20 de maio de 1976), feito por Maria Ribeiro de 

Almeida, assume-se a postura contrária à do colega anterior. Para ela, o Lúcio Flávio 

representado ali era um herói (ou bandido, como observa entre parênteses) com 

qualidades intelectuais e coragem e vitimado pela sociedade, que o havia dado apenas 

esta escolha na vida, tendo sido perseguido e “covardemente assassinado” na prisão (Cf. 

REIMÃO, 2014, p. 12). No entanto, apesar de entender a trajetória de não adequação do 

herói, o parecer indicava sua não publicação, pois, na visão da técnica, o livro exercia 

tão bem a acusação a alguns elementos da polícia que “parecia” ser real, chegando a se 

duvidar de que aquilo pudesse ter vindo da cabeça de Louzeiro (Cf. REIMÃO, 2014, p. 

13). 

O terceiro parecer (inconclusivo), de 24 de junho de 1976, assinado por Hellé 

Prudente Carvalhedo, reconhece que o uso da linguagem de baixo calão seria apenas 

reflexo dos ambientes onde se passa a história e que a crítica à polícia não era 

aprofundada. Lúcio, apesar de ter sido humanizado no romance, ainda tinha destacados 

seus erros. Afirmava ainda que ali não havia a intenção de criar um mito, concluindo, 

por fim, que se houvesse motivo para censurar, este seria a acusação de corrupção 

voltada a alguns policiais, fato que, no entanto, não caberia à “atribuição censória no 

que diz respeito às publicações literárias” (REIMÃO, 2014, p. 13). 

O último parecer, em que o livro é finalmente liberado, foi dado no mesmo dia 

do terceiro, por J. Antonio de Pedroso, e reconhece que a personagem é uma figura 

famosa pela repercussão de suas fugas e assaltos na imprensa e que a obra é um 

romance-reportagem, que busca se aproximar da realidade, tendo, por isso, o 

desculpável uso dos termos de baixo calão, justificado pelo meio: o livro (Cf. REIMÃO, 

2014, p.14). A liberação é dada pelo fato de o livro, para o censor, não incita o crime, 

pois relatava mais dificuldades e sofrimento do que vitórias de Lúcio. Tem como 

conclusão uma frase, segundo Reimão, confusa: que a tortura a presos poderia 

desestimular o crime. Reimão ressalta ainda que não é possível saber se um censor 

conhecia o parecer anterior, mas, tendo sido emitidos no mesmo dia, os números 3 e 4 

podem ter sido pedidos simultaneamente. (Cf. REIMÃO, 2014, p. 14). 

 

Graças, especialmente, a um escritor audacioso e a um cineasta 

ousado, José Louzeiro e Hector Babenco, a polícia corrupta e violenta 

com a qual os espectadores conviviam estava sendo naquele momento, 
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enfim, desmascarada. Um passo na história do cinema nacional; um 

passo na história do Brasil, sob ditadura militar, tentando caminhar em 

direção à construção de uma sociedade democrática (REIMÃO, 2014, 

p. 20). 

 

 

Antonio Candido, em “Dialética da Malandragem”, ensaio que analisa o 

romance Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida, 

observa que o livro se organiza pela alternância entre os polos da ordem e da desordem: 

“A dinâmica do livro pressupõe uma gangorra dos dois pólos, enquanto Leonardo vai 

crescendo e participando ora de um, ora de outro, até ser finalmente absorvido pelo pólo 

convencionalmente positivo.” (CANDIDO, 1970, s/p). Essa alternância caracterizaria 

não só o princípio organizador do romance de Almeida, mas o modo como se constitui 

seu protagonista, alçado, ao final da história, à condição de sargento de milícias (ordem) 

através de favores pessoais (desordem). Essa oscilação entre ordem e desordem 

(reveladora de nossa construção social) está presente também, de certo modo, na 

constituição do protagonista de Louzeiro, visto que Lúcio Flávio ora está associado a 

uma ordem caracterizadora da estrutura social (quando entrega, por exemplo, o 

esquadrão da morte e denuncia a corrupção na polícia), ora à desordem, já que é 

efetivamente um bandido e, portanto, transita no lugar da ilegalidade.
49

 Essa oscilação 

fica mais evidente quando Lúcio é comparado à própria polícia, agente institucional da 

ordem. 

A inversão entre os polos da ordem e da desordem ajudam na aderência entre 

Lúcio e o leitor, vitimado este também pelas cenas detalhadas da tortura à qual o 

bandido é submetido por uma polícia corrupta. Em outros momentos, vemos Moretti e 

Lúcio do mesmo lado da moeda, associados ambos ao mundo do crime, esvaecendo a 

relação oposta entre bem e mal, mesmo que haja uma simpatia do público pelo ladrão 

que, ademais, oscila entre os dois lados da balança, enquanto Moretti pende apenas para 

o lado do mal, inclusive com a pecha de traidor.  

 

- Não admito que ninguém fale comigo desse jeito. 

- Pois tou falando. E daqui em diante vai ser assim. Chefio a merda da 

gang. Dou as ordens. Quem não achar bom que se foda. E quem 

desistir, mando liquidar. 

 - Comigo é diferente, velho. Não tenho culpa de dar bandeira e ser 

preso como um patinho. 

                                                           
49

“A única verdade que conhecia. Dinheiro no bolso e muito. Suficiente para dobrar autoridades, 

transformar maus carcereiros em alegres companheiros, anular de estalo a fama dos xerifes da cela.” 

(LOUZEIRO, 1987, p. 208). 
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 - Na minha opinião acho que tudo foi tramado por você. Ficou com o 

dinheiro, e eu passei um tempão na solitária. Sabia onde tava? 

 - Claro que sabia. Ou pensa que escapou de lá por acaso? O papai 

aqui se virou. Distribuiu gorjeta pra uma porção de gente. 

(LOUZEIRO, 1987, p. 89). 

 

 

Considerando os guias de Lúcio Flávio, conforme visto no item anterior, é 

possível perceber que Louzeiro se utiliza (de modo diverso) das oposições míticas, pois 

elas deixam de se referir diretamente ao herói para dizerem respeito aos agentes ligados 

à sua constituição como herói problemático. De um lado temos aqueles que parecem 

apontar para o bem (Dondinho, Janice e Hélio); do outro, uma única que, no entanto, 

apresenta uma força maior, já que é aquela que anuncia ao leitor a morte de Lúcio, o 

Padre. Há, nessa oposição entre os guias, uma marcação clara de lugares sociais, nos 

quais a mulher representa a proteção familiar; Dondinho, a espiritual; Hélio, a judicial; 

enquanto Padre, sendo também bandido, revela a sina de quem escolheu a margem. 

Tendo a clara distinção de Padre aos demais guias, é possível reconhecer neste 

posicionamento uma oposição mítica, se tomarmos o exemplo de Dondinho. Enquanto o 

primeiro coloca de maneira forte e conclusiva a ideia da morte de Lúcio – “Padre 

cultuava a morte com o carinho de quem rega planta que necessita de cuidados 

especiais” (LOUZEIRO, 1987, p. 142) –, o segundo busca uma maneira de evitá-la ou 

adiá-la por meio da proteção espiritual (o amuleto e a rezas a Janaina). Tomemos os 

trechos em que essa oposição pode ser identificada, em Padre e Dondinho, 

respectivamente: 

 

- Ninguém é nada. Nenhum de nós é nada. Tem de aprender isso. 

Bandido é sinônimo de defunto. Tudo que faço hoje é aperfeiçoar-me 

para ser um bom defunto. Não estarei de boca aberta no momento 

importante. Não quero ter olheiras, nem estar com a barba por fazer. 

Vou botar o macacão mais limpo e ficar na frente do espelho. Quero 

morrer olhando como morro (LOUZEIRO, 1987, p. 53). 

 

- Dondinho tira um cordão ensebado do bolso, com um amuleto. 

- Isso é de muito valor, Noquinha. De muito valor. Durante a vida 

toda, desde menino, andou comigo. Quero que fique com ele. 

Meteu o amuleto pelos vãos da tela. 

- Reza pra madrinha Janaína, filho. Que ela te mantenha na sua 

proteção (LOUZEIRO, 1987, p. 220) 

 

.  

Na fala de Padre é dominante a certeza e a aceitação de seu destino, chegando a 

tornar-se obsessão, que acaba por contaminar os pensamentos de Lúcio durante toda a 
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história. Já em Dondinho, persiste a esperança de livrar Noquinha do mal a que estava 

sempre exposto, preocupação que permanece até o fim da trajetória de Lúcio, pois sua 

morte acontece pouco depois da última visita do amigo. 

Outras oposições são construídas por meio dos guias de Lúcio. Hélio de 

Mendonça e Janice contrapõem-se aos bandidos que sempre estiveram ao lado do 

protagonista. No primeiro caso, em que Hélio é definido por Lúcio como um homem 

diferente, além da opinião do protagonista sobre ele contam os gestos de caridade e a 

chance concreta que oferece ao bandido de mudança de vida – em oposição ao mundo 

do crime. “Recordava a expressão do velhote, o riso franco, alegria de querer ajudar. 

Como desperdiçar semelhante oportunidade? E como deixar os companheiros na mão? 

Que pensaria Nijini? Que diriam Liece de Paula e Fernando C.O.? Lúcio estava roendo 

a corda?” (LOUZEIRO, 1987, p. 138). 

Acerca de Janice, é possível afirmar que a esposa e o filho de Lúcio 

representam, para o protagonista, a “casa” (ainda que não física), a possibilidade do 

retorno às raízes e à segurança, isto é, a renúncia à aventura.  

 

- Eu te amo, Lúcio, aconteça o que acontecer. 

Abraçado a ela os olhos encheram-se de lágrimas. O bolo caiu sobre o 

sofá e não se preocuparam mais com ele. O abraço silencioso era a 

ponte de acesso entre o desespero do que vivia Lúcio e a vida que 

sempre imaginara, distanciada na província de casas modestas [...] 

(LOUZEIRO, 1987, p. 188). 

 

 

A cena acima evidencia que a opção por Janice e pelo filho (pela família) 

cessaria a aventura característica do romance de Louzeiro, uma vez que a ação, centrada 

no protagonista, deixaria de ocorrer. Por isso Sodré observa, a respeito do herói da 

literatura de massa, sua misogenia, já que “a mulher se apresenta frequentemente como 

um obstáculo para a ação grandiosa” (SODRÉ, 1978, p. 83). Isso fica claro na cena da 

prisão final de Lúcio, visto que a presença da mulher e do filho o leva a não reagir: 

 

Tudo parecia em ordem, quando um pontapé arrancou a porta do 

quarto com um estrondo e seis agentes apareceram portando armas, 

alguns com metralhadoras. Janice abraçou o filho. O que comandava a 

operação mandou Lúcio evitar qualquer movimento, sob pena de 

morrer ali mesmo. Lúcio olhou para o menino assustado, olhou Janice, 

pálida, querendo chorar. Ergueu-se, entregou os braços às algemas. 

(LOUZEIRO, cap. XIX).  
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Os companheiros de Lúcio (os mais fiéis são o irmão Nijini Renato, Liece de 

Paula e o cunhado Fernando C.O., pois durante a história há aqueles que o traem ou têm 

participações menos expressivas nos crimes) são a “família” que se une a ele por 

interesses comuns e comunga do mesmo destino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação de Mestrado, ocupada em refletir sobre um objeto cultural nem 

sempre visto na academia e que rompe propositadamente com os estudos comparativos, 

uma vez que se nega ao caminho (previsto e possível) das relações entre literatura e 

cinema, traz em seu título uma pergunta explícita que merece, provisoriamente, uma 

resposta. Provisoriamente, já de saída afirmamos, porque os estudos a respeito dos 

objetos culturais não se fecham com o encerramento de um ciclo, como se trouxessem 

uma única (e correta) chave de leitura, mas continuam infinitamente por meio de novas 

miradas sobre este mesmo objeto em razão não só de nosso crescimento intelectual, mas 

também dos outros.  

Diante da pergunta de abertura deste texto, “Lúcio Flávio, o passageiro da 

agonia, de José Louzeiro, um romance de massa?”, podemos apresentar algumas 

considerações. Em primeiro lugar, é importante retomar a trajetória desta pesquisa que 

começa com a apresentação do romance-reportagem não só por ser o gênero ao qual 

sempre se filiou o romance de Louzeiro, mas, sobretudo, porque as marcas formais aí 

identificadas nos ajudam a perceber aspectos que apontam a adesão de um público 

maior ao enredo, baseado na história real de um singular e famoso bandido que trava 

uma luta particular contra um sistema. Nessa trajetória de pesquisa, a fala de José 

Louzeiro é fundamental, visto que o romance em questão seria a realização de 

inquietações pessoais do escritor quanto a seu desejo de fazer uma literatura de 

características populares, entendendo que a literatura teria, também, a missão social de 

descortinar consciências. Tal perspectiva não se daria, segundo a perspectiva de 

Louzeiro, a partir de uma literatura experimental e formal, mas por meio de uma 

narrativa que postulasse uma linguagem mais acessível, que falasse não só à maneira 

das pessoas, mas sobre as pessoas e sobre seus desejos.  

A partir da experiência narrativa de Louzeiro, apresentada na introdução desta 

dissertação, o escritor conclui que o principal compromisso do escritor é com seu 

público, e passa a dar prioridade a uma escrita que pretende alcançar a massa. Essa 

literatura de massa pode ser definida, em termos gerais, como aquela voltada para um 

público mais amplo, que pretende demandar menos esforço em sua leitura e que tem, 

muitas vezes, a fruição como fonte de entretenimento apenas, conforme a 
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caracterizamos no capítulo dois deste texto a partir das vozes de diversos estudiosos da 

indústria cultural.  

Se, por um lado, Louzeiro consegue acessar as massas a partir de uma história 

formatada ao gosto do romance de aventuras, priorizando as peripécias de um herói com 

toques de excepcionalidade, mas humano; por outro, sua linguagem, por mais que esteja 

associada à preservação de certa retórica da literatura de alta cultura – como elemento 

característico da estrutura da literatura de massa –, evidencia a distinção de seu 

protagonista (distinção que se dá também no nível da linguagem por meio de seu fluxo 

de consciência), moldado, conforme propõe a leitura de Rildo Cosson, à forma do 

romance de formação, ainda que este tenha relações claras com o de aventuras, dado o 

caráter transformador de seu herói mediante as peripécias pelas quais passa em sua 

jornada. Assim, se Louzeiro propõe uma simplificação linguística, a verdade é que ela 

não alcança necessariamente seu protagonista, que se apresenta como um ser reflexivo e 

complexo, com um destino já traçado, a morte.  

Insistindo na profundidade psicológica de Lúcio Flávio; Moretti e Bechara 

funcionam como seus antagonistas principais, com os quais ele deve rivalizar em torno 

dos resultados dos roubos ou negociar sua libertação, nos momentos em que é preso. No 

entanto, dada essa complexidade de Lúcio, seu verdadeiro antagonista parece ser ele 

mesmo, na medida em que a narrativa de Louzeiro nos oferece um protagonista 

reflexivo e ambivalente, que titubeia entre a ordem e a desordem, por mais que esteja, 

efetivamente, do lado desta última.  

Ao mesmo tempo, dialogando também com o romance de aventuras – em que as 

peripécias do protagonista ganham destaque –, Louzeiro consegue evidenciar a 

complexidade do enredo (muitas vezes pela sugestão das cenas que propriamente pela 

narração das mesmas) e o uso de personagens menos densas que, ainda assim, 

problematizam suas experiências no mundo do romance. Talvez seja possível pensar 

que essa complexidade narrativa, se podemos assim dizer, não se reporta apenas à obra 

de José Louzeiro, mas se inscreve na própria tradição do romance de aventuras, 

conforme observou Jean-Ives Tadié a propósito de Joseph Conrad,  

 

romancista [...] expoente do romance de aventuras, mas cuja obra de 

ficção, pela sua “complexidade de estrutura” e sua “dificuldade de 

leitura” [as expressões são de Tadié], só a muito custo poderia ser  

capitulada de “divertimento”, pelo menos em comparação com o 

proporcionado por autores como Júlio Verne, R. L. Stevenson, H. 
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Rider Haggard, Fenimore Cooper, Rafael Sabatini, ou a baronesa 

Orcy. (PAES, 2001, p.16). 

 

 

Assim, a construção mais complexa do protagonista de Louzeiro, que apresenta 

traços do herói problemático do romance de formação, poderia ser mesmo um índice 

que promove um diálogo entre as duas formas narrativas (romance de aventuras e 

romance de formação), associadas, pela tradição literária, a campos de valores 

diferentes. Talvez esteja aí, nesta relação aproximativa entre campos culturais 

normalmente opostos, a maior expressão dialética das oposições míticas construídas em 

Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, romance que é (e não é) romance de aventuras na 

medida em que se aproxima da narrativa de formação.  

Vale, nesse sentido, insistir nas considerações de José Paulo Paes, já citadas 

neste trabalho: o romance de aventuras é, “via de regra, um exemplo típico de 

Bildungsroman.” (PAES, 2001, p. 17).  Tal afirmação vem ao encontro do pensamento 

de Antonio Candido, apresentado no primeiro capítulo desta dissertação, de que a 

narrativa das décadas de 1960 e 70 tinha, como uma de suas características, a 

impossibilidade de definição, na medida em que apresentavam uma espécie de hibridez 

própria, sobretudo pela intervenção da esfera midiática.  

Se a hibridez caracteriza esta produção, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, 

de José Louzeiro, expõe de maneira particular isto, pois problematiza, de maneira bem 

dialética, a relação entre campos de valores diferentes, ora se associando a um tipo de 

literatura que conversa com um número maior de leitores (que chamamos de literatura 

de massa), devido a sua relação com o romance de aventuras e com o romance-

reportagem, além das oposições míticas que ajudam na construção do herói da narrativa; 

ora se distanciando deste tipo de literatura, ofertando ao leitor uma narrativa estruturada 

a partir da complexidade de seu protagonista, da linguagem do romance e da própria 

relação deste com o romance de formação, gênero bastante distanciado do universo da 

indústria cultural.  

Nesse sentido, voltando à pergunta que fundamenta esta dissertação (o romance 

de Louzeiro é um produto cultural de massa?), a resposta navega entre sua afirmação e 

negação, conforme mostramos, pois, de um lado, o escritor aponta para o desejo de 

fazer um texto acessível, e se pauta em uma série de aspectos necessários a isso; de 

outro, a complexidade de seu herói e sua associação ao herói problemático do romance 

de formação apontam para o lado contrário, sem nos esquecermos de que a linguagem e 
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a estrutura do romance, apesar de não ser ilegíveis, demanda certo esforço de seu leitor, 

sobretudo devido à fragmentação e o uso incisivo de fluxo de consciência do 

protagonista, que reflete sobre sua relação e inserção no mundo social a partir de uma 

série de metáforas, das quais o moinho é a mais emblemática. Ainda que Louzeiro não 

tenha construído um romance “fácil”, se consideramos as facilitações necessárias a um 

texto representante da chamada literatura de massa, seu intento de ser lido, sobretudo 

lido como acendedor da consciência das massas, foi logrado, visto o sucesso de Lúcio 

Flávio, o passageiro da agonia não só na época de sua publicação, devido sua relação 

com a factual, mas ainda hoje, em que continua a ser editado, vendido, lido e tema de 

discussões acadêmicas, como a que propusemos aqui.  
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