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[...] 

Conheci o paraíso e eu conheço o inferno 

Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno 

Mundo moderno, as pessoas não se falam 

Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam 

Embaralho as cartas da inveja e da traição 

Copa, ouro e uma espada na mão 

O que é bom é pra si e o que sobra é do outro 

Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto 

É muito louco olhar as pessoas 

A atitude do mal influência a minoria boa 

Morrer a toa que mais, matar a toa que mais? 

Ser presa a toa, sonhando com uma fita boa 

A vida voa e o futuro pega 

Quem se firmo falo, quem não ganho o jogo entrega 

Mais um queda em 15 milhões 

Na mais rica metrópole, suas varias contradições 

É incontável, inaceitável, implacável, inevitável 

Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores 

Se esquivando entre noite de medo e horrores 

Qual é a fita, a treta, a cena? 

A gente reza, foge, continua sempre os mesmo problema 

Mulher e dinheiro tá sempre envolvido 

Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo 

Desde o povo antigo foi sempre assim 

Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? 

[...] 

 

Música A vida é desafio (Racionais Mc’s) 
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RESUMO 

 

 

Em Falha a fala, fala a bala: A construção épica em Cidade de Deus, de Paulo 

Lins, propomos uma análise textual deste romance, através da qual buscamos 

compreender como se articulam as técnicas narrativas utilizadas e a caracterização do 

herói proposta pelo narrador. A voz narrativa de Cidade de Deus não possui unidade, no 

sentido de um indivíduo localizável na realidade, mas constitui-se de uma mescla de 

diversos pontos de vista, o que impossibilita o julgamento moral de encontrar uma 

unidade. A forma dinâmica do narrador compartilha com o personagem a incapacidade 

de observar sua realidade como um todo, e ambos estão envolvidos em uma ideologia 

que os aliena e reprime suas vozes como indivíduos autônomos. Assim, as técnicas 

utilizadas por Paulo Lins funcionam como uma ironia, pois deixam claro que, se por um 

lado técnicas provenientes da indústria cultural podem dar à obra um caráter mais 

comercial, por outro, os mesmos procedimentos são desmascarados como incapazes de 

produzir solução diante do drama tratado. Em tal abordagem, nos filiamos a uma 

fortuna crítica que busca localizar aspectos de literariedade no romance de Lins, e 

reconhecer que as técnicas midiáticas utilizadas pelo narrador, como a minuciosa 

descrição da violência e a velocidade nas cenas de ação, antes de serem uma mera 

reprodução impensada de clichês, possuem funcionalidade estrutural numa obra que 

busca ser a mais realista possível. 

 

Palavras-chave: Cidade de Deus; personagem; violência; realismo; moral; narrador.
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ABSTRACT 

 

 

In this piece of work, entitled Falha a fala, fala a bala: The epic construction in 

Cidade de Deus, by Paulo Lins, we propose a textual analysis of this novel, in which we 

seek to comprehend how the narrative techniques used and the hero characterization 

proposed by the narrator are articulated. There is no unity in Cidade de Deus’ narrative 

voice, in the sense of a person recognizable in the real world, but it is formed by a mix 

of different points of view, what causes moral judgments impossible to find a unity. The 

dynamic form of the narrator shares with the character the incapacity to observe their 

reality as a whole, and both are involved in an ideology that alienates them and 

represses their voices as autonomous human beings. Thus, the techniques used by Paulo 

Lins work as irony, for it conveys that, if the use of such techniques may make the 

novel a commercial product, on the other hand, the same procedures are revealed to be 

inefficient to produce positive solutions to the drama theme of the text. In our approach, 

we follow the footsteps of preexistent critics that seeks to identify marks of literality in 

Lins’ novel, and recognize that the techniques used by the narrator, such as the detailed 

description of violence and the fast pace of action scenes, are not just a thoughtless 

reproduction of clichés, but has a recognizable function in a text the seeks to be as 

realistic as possible. 

 

Keywords: Cidade de Deus; character; violence; moral; realism; narrator.



5 
 

SUMÁRIO 

 

 

Introdução ..................................................................................................................... 7 

 

1. Capítulo Primeiro ............................................................................................ 11 

1.1 Fortuna crítica acerca de Cidade de Deus e a localização deste romance de 

Paulo Lins na tradição literária brasileira ................................................................ 11 

1.1.1 Localização de Cidade de Deus na tradição literária brasileira ............... 15 

1.1.2 Fortuna crítica .............................................................................................. 35 

 

2. Capítulo Segundo: Um épico em pedaços ...................................................... 44 

 

3. Capítulo Terceiro ............................................................................................. 65 

3.1 A (de)formação do malandro .......................................................................... 69 

3.1.1 Busca-Pé: um contraponto ........................................................................... 75 

3.1.2 Inferninho: último representante da antiga criminalidade ...................... 78 

3.1.3 Pardalzinho: o malandro consumista ......................................................... 80 

3.1.4 Zé Miúdo: o capitalista ................................................................................ 82 

3.1.5 Manguinha: bicho-solto por vocação ......................................................... 85 

3.1.6 Zé Bonito: bicho-solto por acaso ................................................................ 86 

3.2 Três momentos de uma transformação na moral do marginal .................. 87 

3.2.1 A história de Inferninho .............................................................................. 88 

3.2.2 A história de Pardalzinho ........................................................................... 89 



6 
 

3.2.3 A história de Zé Miúdo ................................................................................ 93 

3.3 A construção épica no berço da pobreza ....................................................... 97 

 

Considerações finais ............................................................................................ 107 

 

Bibliografia .......................................................................................................... 109 

 

 



7 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Nos anos 60, no Brasil, surgiram obras literárias que inauguravam uma nova 

estética discursiva, onde não se partia do ponto de vista burguês. Chamada por Antonio 

Candido de “realismo feroz” (CANDIDO, 1989, p.210), essa forma de representação 

radicaliza uma tendência que coloca o excluído socialmente como protagonista principal 

da trama: ladrões, assassinos, estupradores, traficantes, mendigos, etc. Nestes textos o 

leitor tem a oportunidade de ver outra perspectiva das relações sociais, tendo o 

marginalizado como objeto principal do enfoque. Esse movimento inicial, encabeçado 

pelo carioca Rubem Fonseca, mestre na arte do conto, dá início a uma tendência criativa 

que sobrevive ao fim da ditadura militar e chega aos anos 1990 com plena força. Nesta 

década, além dos já veteranos que continuam a produzir, temos o surgimento de Patrícia 

Melo e Paulo Lins, que produzem romances que dão continuidade à investida na estética 

da marginalidade. 

 Este trabalho propõe um estudo do romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, 

obra marcante da estética da violência. Propomos uma análise dos principais 

personagens, considerando como estes interpretam sua realidade e atuam sobre ela, para 

verificarmos quais pressupostos morais estão por trás de suas escolhas. Ao estudarmos o 

personagem, acreditamos ser de suma importância tratar-se também do narrador, pois é 

através de sua voz que estes heróis são caracterizados. A voz narrativa deste romance se 

comporta imparcialmente em relação aos fatos narrados e, ao mesmo tempo, inclui, em 

um mesmo ponto de vista, discursos oriundos de diferentes classes sociais. O narrador 

de Lins conta os fatos de forma não linear, algumas vezes não deixando claro que ponto 

da linearidade histórica está sendo narrado, dando a impressão, mesmo com tantas cenas 

de ação, de que o tempo histórico inexiste ali. Naquele espaço, reina uma fragmentação 

episódica da existência de cada individuo, e a curta existência dos protagonistas é 

análoga à forma fragmentada da narrativa, dando a esta um caráter contingente, por 

mostrar a morte em grande escala e não focalizar nenhuma existência mais 

profundamente.  

Este narrador apresenta ainda a característica de não se apegar a uma única 

variação linguística, oscilando de um narrador distanciado, que se vale da norma culta, a 
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um narrador que compartilha os pensamentos do personagem, utilizando vários jargões 

típicos da comunidade.  

 Por sua vez, os personagens agem sem apresentar longos momentos de 

introspecção para refletirem sobre seus atos. Vemos heróis, em sua grande maioria 

crianças e adolescentes, que, antes mesmo de chegarem à maturidade, já apresentam 

uma moral formada, que funciona como força motriz de suas ações.  

A forma de narrar utilizada por Lins, que se assemelha bastante à forma da 

imprensa e do cinema hollywoodiano, tem recebido fortes críticas, segundo as quais ela 

não passaria de espetáculos, uma caricaturação da miséria para puro entretenimento. 

Buscamos, através de uma leitura que privilegie a imanência textual, verificar as causas 

desta forma de narrar (por parte do narrador) e agir (por parte dos personagens), e, desta 

forma, compreender como técnicas do cinema e da mídia são utilizadas em prol da 

verossimilhança do texto. No tangente ao personagem, ainda buscamos verificar como 

se dá o processo de formação de uma moral do bandido, o surgimento de imperativos 

numa cidade inicialmente sem lei. 

 Apesar de dividida em três partes, onde cada uma é intitulada com o nome de 

um personagem, em Cidade de Deus não se trata apenas da história destas três figuras. 

Cidade de Deus narra a história da própria comunidade, onde os personagens não agem 

tão livremente como imaginam, mas sim como determina o sistema de relações 

contraditórias do capitalismo. O romance de Lins é sobre uma comunidade, uma 

coletividade, e a formação desta. Dentre mais de cem personagens que atuam no enredo 

da obra, além daqueles que são apenas citados, seria impossível incluir todos em nossa 

análise. Daremos ênfase àqueles personagens que são recorrentes, ou seja, aos três 

protagonistas que nomeiam as partes do romance (Inferninho, Pardalzinho e Zé Miúdo) 

e alguns outros que interagem com estes. 

 O problema moral se torna evidente quando nos deparamos com cenas de 

extrema violência, como estupros de mulheres grávidas e assassinatos de bebês, as quais 

são narradas nos mínimos detalhes. Essa minuciosa descrição, a nosso ver, não é apenas 

uma forma de sensacionalismo. Neste caso, é necessário buscar a função interna de tal 

técnica que radicaliza a violência e abre mão de considerações morais para mostrar a 

ação dos heróis da maneira como eles mesmos as observam: sem profunda reflexão 

subjetiva. Analisando como tais personagens racionalizam suas próprias ações, 
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buscamos investigar como se dá a formação do ethos destes heróis tão problemáticos, 

dentro de um universo fechado (a favela), mas que faz parte de um universo maior, o 

Rio de Janeiro. 

 Questões éticas e morais há muito tempo fazem parte do questionamento 

filosófico do homem. Ao pensarmos em nossa filosofia ocidental, Aristóteles escreve 

uma obra inteira dedicada ao tema, Ética a Nicômaco. Depois de todo o 

desenvolvimento da moral cristã durante a idade média, temos Kant, que dedica a maior 

parte de sua obra exclusivamente a essa questão, criando um sistema metafísico muito 

complexo. Mesmo antes da filosofia, vemos nas tragédias gregas grandes representações 

de polêmicas éticas, ao exemplo dos crimes cometidos na casa dos Atridas, 

representados na trilogia de Ésquilo. 

 Lemos, em Cidade de Deus, cenas de extrema brutalidade, onde crianças matam 

crianças sem sequer pestanejar, usando armas de fogo. Assistimos através da mídia que 

a violência aumenta cada vez mais, que os guetos estão cada vez mais se organizando 

em torno da comercialização de drogas, e que o estado está perdendo o controle da 

sociedade. Paulo Lins nos traz um mundo inteiro que, excluído dos pontos turísticos do 

Rio de Janeiro, possui uma lógica interna própria, que perde progressivamente seu 

espaço com a entrada da entrada da cultura de consumo em nossas terras.         

A situação conflituosa entre personagem e sua realidade material foi o que 

fomentou a nossa proposta de trabalho. Este herói vive em um sistema capitalista, tendo 

acesso a todos os programas televisivos, de rádio e propaganda, que atiçam sua vontade 

de consumo. Porém, não vendo possibilidades de satisfação em seu universo, o herói 

desiste de trabalhar, pois o trabalho legal somente lhe rende dinheiro o suficiente para 

alimentação e necessidades básicas. Por isso, o bicho-solto entra para o crime, no qual, 

apesar dos riscos, encontra a possibilidade de realizar seus desejos. 

No primeiro capítulo, estabelecemos dois objetivos básicos. Primeiramente, 

através da leitura de estudos sobre o realismo/naturalismo (brasileiro), buscamos 

localizar a estética de Cidade de Deus na tradição literária brasileira. Perceberemos 

como o romance de Lins não se relaciona somente à indústria do entretenimento, mas 

apresenta formas que se remetem à tradição realista do mundo ocidental capitalista. Em 

um segundo momento, afunilamos para a crítica específica a Cidade de Deus. 

Encontramos desde curtos ensaios, de caráter mais panorâmico, a dissertações que 
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elegem categorias específicas para análise. Citamos aquelas que tratam das mesmas 

categorias que elegemos em nosso estudo. 

No segundo capítulo, discorremos sobre as bases teóricas que utilizamos para 

construir nossa argumentação. Sobre o personagem, encontramos na Teoria do 

Romance, de Georg Lukács, um ponto norteador para entendermos a problematicidade 

existente no herói da forma romanesca. No que diz respeito ao narrador, utilizamos o 

ensaio O Narrador, de Walter Benjamin, em que vemos a transformação sofrida pelo 

narrador tradicional na era moderna. Lemos também Theodor Adorno, em A posição do 

narrador contemporâneo, em que o crítico adiciona considerações consoantes com as 

de Benjamin. 

No terceiro capítulo, partimos para a leitura crítica do romance propriamente 

dita. Subdividimos esta etapa de nosso texto em três partes. Primeiramente, fazemos 

uma descrição de diferentes tipos humanos caracterizados no texto, almejando 

identificar diferentes atitudes diante da realidade e uma variedade dentro do que se 

classifica genericamente de bicho-solto e/ou malandro. Em uma segunda etapa, 

localizamos passagens de cada uma das três partes do romance, através das quais 

podemos perceber que a diferença entre os heróis acompanha um processo histórico de 

crescente influência internacional no gueto carioca. Por último, fazemos considerações 

sobre as técnicas narrativas utilizadas no discurso de Cidade de Deus, e como estas 

dialogam com a própria caracterização do personagem. 

Através da nossa análise, procuramos demonstrar que o romance de Paulo Lins 

não se limita apenas a reproduzir clichês e uma visão estereotipada dos bandidos. Ao 

contrário, a técnica utilizada por Lins revela uma interessante combinação entre a 

tradição literária e as novas formas provindas do cinema e da superinformação. Na 

fatura geral do romance, percebe-se uma supremacia das novas formas sobre as mais 

tradicionais. Esta superioridade, cada vez mais intensa no decorrer do texto, acompanha 

estruturalmente a violência sofrida pelos tipos humanos daquela comunidade pobre, que 

têm suas individualidades anuladas em prol de um pensamento capitalista unilateral que 

não permite soluções alternativas. 
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1. Capítulo Primeiro 

 

1.1. Fortuna crítica acerca de Cidade de Deus e a localização deste 

romance de Paulo Lins na tradição literária brasileira 

 

 Cidade de Deus
1
 foi escrito por Paulo Lins

2
, escritor carioca que antes do 

lançamento deste romance escrevera apenas um livro de poesias, intitulado Sobre o Sol, 

publicado em 1986. Pelo fato de Lins não possuir uma produção literária extensiva, ter 

crescido no conjunto habitacional tema de seu primeiro romance e ter participado da 

pesquisa liderada pela Antropóloga Alba Zaluar, realizada no mesmo conjunto em que 

cresceu, o seu romance pode facilmente ser interpretado como um relato bibliográfico 

pessoal do autor, resultado e representação direta de sua experiência de vida.  

Essa possibilidade interpretativa pode ser confirmada através da figura de Busca-

Pé, personagem secundário que se diferencia da maioria dos protagonistas por conseguir 

escapar da lógica brutal do crime e tornar-se um cidadão através dos estudos e dedicação 

pessoal. Na crítica já existente de CDD, tornou-se senso comum a identificação do 

personagem Busca-Pé com a biografia de Lins. Por esse ponto de vista, o romance seria 

um depoimento de quem presenciou aqueles fatos como observador, não se envolvendo 

diretamente, mas tendo sempre um olhar de dentro (de quem viveu e entende a lógica da 

realidade representada). Porém, entendemos que esta identificação, apesar de curiosa e 

interessante, reduz e simplifica o trabalho estético na estrutura narrativa do texto, pois 

não leva em consideração o narrador onisciente em terceira pessoa, que não se restringe a 

um discurso uno, mas oscila entre a norma culta do português brasileiro e um português 

                                                           
1
 O romance Cidade de Deus possui duas edições. A primeira foi lançada em 1997. A segunda, por sua 

vez, foi publicada após a exibição da adaptação cinematográfica dirigida por Fernando Meirelles nos 

cinemas, em 2002. Neste trabalho, utilizamos a segunda edição simplesmente pelo fato de considerarmos 

a versão definitiva determinada pelo autor; ao editar uma nova versão, ele altera o nome de grande parte 

dos personagens (possivelmente por causa dos processos judiciais iniciados por moradores que 

reclamavam o uso de seus nomes) e suprime algumas passagens, que não chegam a alterar 

substantivamente o enredo. 
2
 A edição que estudamos traz as seguintes informações biográficas: “Paulo Lins nasceu no Rio de 

Janeiro em 1958. Foi integrante do grupo Cooperativa de Poetas nos anos 80 e publicou um livro de 

poesia pela editora da UFRJ, Sobre o Sol (1986). Em 1995 foi contemplado com a bolsa Vitae de artes. 

Nos últimos anos tem se dedicado ao cinema e à literatura.” (LINS, 2007) Sabe-se ainda que ele foi 

morador de Cidade de Deus e se formou em Letras pela UFRJ. Quando estudante desta universidade, 

participou de projetos coordenados pela Antropóloga Alba Zaluar, realizados em Cidade de Deus. 

(PEREIRA, 2007) 
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bem informal e cheio de gírias. Esta simplificação do narrador foi utilizada por Fernando 

Meireles em sua adaptação fílmica do romance, onde é Busca-Pé que nos apresenta os 

fatos, incluindo em sua narração seu ponto de vista particular com um julgamento pré-

estabelecido a respeito do material narrado. 

Porém, neste trabalho, procuramos fazer uma análise textual que, embora não 

desconsidere o contexto histórico que envolve e penetra a obra, não considera o fato de o 

autor do livro ter vivido no conjunto habitacional Cidade de Deus como determinante em 

nossa interpretação e argumentação. Consideramos que, para nossa presente pesquisa, o 

paralelo feito entre obra e autor seria um trabalho redundante e pouco revelador, pois 

identificaríamos o óbvio, que o imaginário e as opiniões do autor estão diluídos em seu 

texto. Procuramos entender, contudo, o texto em sua especificidade como obra artística, 

fruto de uma reflexão e um trabalho estético extensivo e minucioso, não como um mero 

relato biográfico. A nosso ver, essa obra possui um trabalho estético tão complexo, 

interessante e revelador que torna o fato de o autor ter sido morador da comunidade 

irrelevante para demonstrar e entender como esta obra ficcionaliza um dos maiores 

dilemas vividos pela sociedade brasileira contemporânea: a miséria e violência geradas 

por um sistema que promete liberdade e igualdade a todos, mas não lhes proporciona as 

mesmas condições materiais. 

As críticas à violência extrema de CDD
3
, na maioria das vezes, não passam de 

uma avaliação moral da recepção do texto, que não aborda o texto formalmente, mas se 

limita a julgar a obra por critérios extratextuais. Como exemplo, temos os comentários 

depreciativos feitos pelo rapper MvBill em um manifesto denominado A bomba vai 

explodir? Tendo ele mesmo produzido um documentário e escrito um livro denunciando 

a situação lamentar dos “Meninos do Tráfico”, o artista, que também cresceu no 

conjunto, “condena o filme e o livro, respectivamente, alegando que as obras não 

contribuíram com nada, e que geraram um estereótipo da favela, prejudicando a imagem 

dos moradores locais, assim como um estigma nas crianças” (Apud CARVALHO, 

2007, p.30).  As diversas recepções geradas pelo texto, seu caráter polêmico, chamam a 

atenção do crítico para investigar a obra em sua composição, e deixar preconceitos 

linguísticos e estéticos de lado, para entender como a obra atualiza a forma romance 

através de uma combinação ousada de alta e baixa cultura, de contemporâneo e arcaico.   

                                                           
3
 A partir de agora, usaremos a sigla CDD para nos referirmos tanto ao romance Cidade de Deus quanto 

ao conjunto habitacional homônimo. CDD em itálico se referirá à obra, enquanto CDD se referirá ao 

conjunto em si.   
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Se CDD opta por uma linguagem direta, que se assemelha às formas da indústria 

cultural, isso tem uma função estrutural que adiciona significado ao texto. A extrema 

violência (tanto do narrador, que narra a brutalidade friamente, quase sadicamente, 

utilizando vocabulário considerado tabu, e o personagem, que com o passar do tempo se 

torna cada vez mais violento e alienado e menos reflexivo) representa a força que a 

cultura contemporânea de massa impõe à tradição, reduzindo toda a história e tradição a 

mercadoria.  

CDD se organiza mesclando heranças da tradição, assim como formas 

cinematográficas e televisivas; porém, entendemos que o romance utiliza tais formas em 

busca de mimetizar estruturalmente a brutalidade e a deturpação que o capital faz das 

relações sociais em busca de fins lucrativos. Um exemplo deste fenômeno são algumas 

telenovelas brasileiras que, ao tematizarem uma classe, comunidade ou cultura 

específica, não exploram profundamente diferenças e especificidades culturais, mas 

reproduzem clichês (muitas vezes simplificadores e preconceituosos), em dramas que 

possuem sempre a mesma estrutura e que podem facilmente ser reconhecidas em todas 

essas produções. 

CDD não apenas reproduz clichês para conquistar o mercado, mas combina 

formas aparentemente antagônicas para mimetizar a total alienação do homem 

contemporâneo, que não desvincula nada da obtenção de lucro, reduzindo ou até 

anulando todo e qualquer desejo de transcendência ou mesmo a possibilidade de 

consegui-la. 

Em nossa argumentação, dialogaremos com outros trabalhos que tratam direta 

ou indiretamente de CDD. De curtos ensaios a dissertações de pós-graduação, a 

produção crítica sobre o romance de Lins tem crescido bastante, principalmente depois 

da popularização do romance, provocado pelo grande sucesso da adaptação fílmica de 

Fernando Meirelles em 2002. Dentre os diversos trabalhos que encontramos, 

selecionamos alguns que podem enriquecer nossa argumentação e gerar um bom 

diálogo. Depois do ensaio panorâmico inaugural de Roberto Schwarz
4
, alguns bons 

trabalhos têm abordado aspectos dos mais diversos em CDD. Selecionamos aqueles que 

tratam direta ou indiretamente das categorias que analisamos neste trabalho, a saber, 

narrador e personagem.  

                                                           
4
 Publicado na Folha de São Paulo sob o título de “Uma Aventura Artística incomum” em 7 de Setembro 

de 1997. O ensaio também se encontra na coletânea Sequências Brasileiras (SCHWARZ, 1999). 
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Antes de tratarmos da fortuna crítica específica ao romance, faz-se necessário 

localizar a obra de Lins na tradição literária brasileira. Ou seja, saber como esta obra 

dialoga com outras produções literárias brasileiras, tanto contemporâneas como de 

momentos precedentes. A localização histórica é muito importante, uma vez que 

estudamos o romance para demonstrar que ele possui um herói romanesco de 

características muito peculiares ao contexto cultural/econômico brasileiro, que o 

distancia e o aproxima do herói burguês tradicional, presentes nos chamados romances 

de formação. Entendemos que o personagem em CDD pode ser interpretado como um 

herói romanesco típico da modernidade burguesa, ou seja, aquele que – representando 

um modelo de conduta nos parâmetros da ideologia capitalista – busca vencer as 

adversidades da realidade através do esforço pessoal. Porém, nesta representação 

contemporânea, localizada em uma comunidade pobre brasileira, ele encontra-se 

completamente alienado da origem da sua própria condição, o que acaba tornando sua 

ação completamente nula no que tange à obtenção do objetivo final: ficar rico e deixar o 

crime. 

Na seguinte passagem, percebemos como o narrador expõe o desejo que move o 

bicho-solto. Este objetivo é comum à grande maioria dos bandidos do romance, 

incluindo os três principais protagonistas: Inferninho, Pardalzinho e Zé Miúdo. O que 

vemos mudar com o passar do tempo não é o objetivo final do bandido (possuir poder 

de compra e status), mas a crescente “profissionalização” da criminalidade, que se torna 

cada vez mais organizada, fria e impessoal em busca dos melhores lucros. Inferninho, 

depois de praticar alguns assaltos para poder ajudar sua mãe, é assim descrito pelo 

narrador:  

 

Era bicho-solto necessitando de dinheiro rápido, nessa situação 

assaltaria qualquer um, em qualquer lugar e hora, porque tinha 

disposição para encarar quem se metesse a besta, para trocar tiro com 

a polícia e o caralho a quatro. Tudo que desejava na vida um dia 

conseguiria com as próprias mãos e com muita atitude de sujeito 

homem, macho até dizer chega. Contava, também, com sua 

pombagira, que lhe dava proteção, pois ele haveria de correr uma 

gira forte para a boa vir em suas mãos na hora certa. Com 

dinheiro à pamparra tudo é bom de fazer, qualquer hora é hora de se 

fazer o que bem entender, todas as mulheres são iguais para um 

homem que tem dinheiro e o dia que está por vir nascerá sempre 

melhor. O negócio era chegar à quadra do Salgueiro ou do São 

Carlos com uma beca invocada, um pisante maneiro, mandar 

descer cerveja pra rapaziada, comprar logo um montão de 

brizolas e sair batendo para os amigos, mandar apanhar uma 

porrada de trouxas e apertar bagulho para a rapaziada do 
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conceito, olhar assim para a preta mais bonita e chamar pra beber 

um uísque, mandar descer uma porção de batatas fritas, jogar um 

cigarro de filtro branco na mesa, ficar brincando com a chave do 

pé de borracha para a cabrocha sentir que não vai ficar no sereno 

esperando condução, comprar um apartamento em Copacabana, 

comer filha de doutor, ter telefone, televisão, dar um pulinho nos 

States de vez em quando, que nem o patrão de sua tia. Um dia 

acharia a boa.  - Grifos nossos (LINS, 2007, p.52) 

 

Tratamos mais especificamente do herói e sua caracterização no capítulo 

terceiro. 

 

1.1.1. Localização de Cidade de Deus na tradição literária brasileira 

 

O primeiro trabalho que citamos é o livro Contemporâneos (2008), de Beatriz 

Resende. Nesta obra, a autora fala entusiasmadamente da produção literária do fim do 

século XX e início do século XXI, as chamadas geração 90 e geração 00.  

Dentre os diversos ensaios contidos no livro, destacamos o primeiro, intitulado A 

literatura brasileira na era da multiplicidade. Nesse texto, a autora identifica três 

características da produção literária brasileira contemporânea: fertilidade (têm-se 

publicado muitas obras), qualidade (as obras refletem grande perícia por parte dos 

escritores) e multiplicidade (as novas mídias têm influenciado a criação de novas 

formas). Um pouco mais adiante, ao tratar dos efeitos da globalização nas culturas 

locais, a autora afirma o seguinte:  

 

Num lado do cabo de guerra estariam os ideais de afirmação de 

identidade cultural/nacional, do outro a imposição uniformizadora que 

emanaria das forças econômicas dominantes, especialmente as dos 

EUA. Só que não vivemos mais tempos de oposições nítidas, 

unívocas, nem a organização geopolítica da cultura e da arte se dá por 

binarismos e paralelismos. (RESENDE, 2008, p.19) 

 

Reconhecendo não um aculturamento, mas sim um “hibridismo” cultural, 

Resende afirma que podemos identificar em obras brasileiras contemporâneas 

 

A apropriação irônica, debochada mesmo, em alguns casos, de ícones 

do consumo; a irreverência diante do politicamente correto; a 

violência explícita despida do charme hollywoodiano; a dicção 

bastante pessoalizada, voltada para o cotidiano privado; a memória 

individual traumatizada, seja por momentos anteriores da vida 

nacional, seja pela vida particular; a arrogância de uma juventude 
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excessiva; a maturidade altamente intelectualizada; a escrita saída da 

experiência acadêmica. (RESENDE, 2008, p.20) 

  

Assim, “a multiplicidade de nossa literatura aparece como fator muito positivo, 

original, reativo diante das forças homogeneizadoras da globalização” (RESENDE, 2008, 

p.20).  

Um pouco mais adiante, a autora reconhece que os autores contemporâneos (90 

e 00) dão continuidade a uma estética que teve início nos anos de ditadura, com a obra 

de Rubem Fonseca, Silviano Santiago e Sérgio de Sant’Anna. Essa primeira geração de 

escritores que colocam a miséria como princípio formador da literatura já fora tratada, 

inclusive, por Antonio Candido, que o chamou de “realismo feroz” (1989, p.210). 

Candido dizia que 

 

Estamos ante uma literatura do contra. Contra a escrita elegante, 

antigo ideal castiço do País; contra a convenção realista, baseada na 

verossimilhança e o seu pressuposto de uma escolha dirigida pela 

convenção cultural; contra a lógica narrativa, isto é, a concatenação 

graduada das partes pela técnica da dosagem dos efeitos; finalmente, 

contra a ordem social, sem que com isso os textos manifestem uma 

posição política determinada (embora o autor possa tê-la). Talvez 

esteja aí mais um traço dessa literatura recente: a negação implícita 

sem afirmação explícita da ideologia. - Grifo nosso (CANDIDO, 

1989, p.211) 

 

Segundo Beatriz Resende, tais autores:  

 

Apresentaram outra dicção com a emergência de novas subjetividades, 

da tensão entre local e global, da desterritorialização, da ruptura com 

os cânones ordenadores vigentes, da absorção de eventuais recursos 

midiáticos na construção do texto e, sobretudo, da ausência de uma 

preocupação em garantir as barreiras que iam sendo rompidas entre 

alta cultura e cultura de massa. (RESENDE, 2008, p.23) 

 

Ao relacionar essas duas gerações, a autora reconhece que a estética 

contemporânea forma uma escola, uma tendência que resiste ao tempo ganhando cada 

vez mais força
5
. Ligado à tradição de ruptura, o brutalismo inaugura uma estética que 

busca explorar as possibilidades formais proporcionadas pela informação e suas novas 

tecnologias, estabelecendo novos limites para a literatura. Além da utilização de tais 

                                                           
5
 O número de obras que apostam nesta estética cresce cada vez mais, e os autores não hesitam 

em experimentar, a exemplo do livro de Luiz Ruffato, Eles eram muitos cavalos, obra que tem 

seu enredo completamente fragmentado e sem ligação causa/consequência entre as partes. 
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técnicas, reconhecemos nestas narrativas uma forte tendência em representar o ponto de 

vista de pobres e marginais, e toda violência que envolve suas vidas. Percebemos, neste 

aspecto, um vínculo com o naturalismo, que também tematizava a pobreza. Porém, no 

brutalismo, há uma intensificação da violência – chegando muitas vezes a uma 

verdadeira banalização – que inexistia nos textos naturalistas do século XIX.  

Além dos aspectos supracitados, a autora identifica três questões predominantes 

e preocupações em comum que se manifestam com mais frequência nos escritos de 

autores contemporâneos. São elas:  

 Presentificação: “Há, na maioria dos textos, a manifestação de 

uma urgência, de uma presentificação radical, preocupação 

obsessiva com o presente que contrasta com um momento 

anterior, de valorização da história e do passado, quer pela força 

com que vigeu o romance histórico, quer por manifestações de 

ufanismo em relação a momentos de construção da identidade 

nacional.” (RESENDE, 2008, p.27) 

 O retorno do trágico: “a presença do trágico nas sociedades deste 

momento pós-globalização não é exclusividade do literário. Está 

no cotidiano, expõe-se nas mídias, incorpora-se ao vocabulário 

mais corriqueiro. Nas artes, tem-se manifestado fortemente no 

teatro – entre nós, no Brasil, com retomada mesmo da tragédia 

como forma que frequenta os palcos. [...] Trágico e tragédia são 

termos que se incorporam aos comentários sobre nossa vida 

cotidiana, especialmente quando falamos da vida nas grandes 

cidades. [...] É a tragicidade da vida na metrópole hostil que se 

entranha nos universos privados, circula da publicidade das ruas, 

cruzadas com rapidez, até o espaço sem privacidade da vida 

doméstica, onde a violência urbana se multiplica ou redobra.” 

(RESENDE, 2008, p.29-31) 

 A violência nas grandes cidades como tema: “a transposição da 

violência urbana para a literatura também não deixa de ser 

polêmica. Cada vez mais a crítica literária, sobretudo acadêmica, 

vem se ocupando do debate em torno do excesso de realismo 

utilizado nessas narrativas, perguntando-se até que ponto o 

ficcional não seria empobrecido, numa retomada de recursos 

anteriores ao moderno. Volta-se à questão dos limites entre o 

literário, o jornalístico, o sociológico. [...] A cidade – real ou 

imaginária – torna-se, então, o lócus de conflitos absolutamente 

privados, mas que são também os conflitos públicos que invadem 

a vida e o comportamento individuais, ameaçam o presente e 

afastam o futuro, que passa a ser impossível. [...] Até que ponto o 

tema da violência retoma uma espécie de gosto espalhado pela 

mídia [...]?” (RESENDE, 2008, p.32-33) 

 

Aqui, deixamos um parêntese em relação a estes três pontos. Entendemos e 

concordamos com a autora quando ela identifica a supremacia da cena à narração e a 

tematização da violência como muito recorrentes nas obras contemporâneas. Porém, ao 

defender também um retorno do trágico, a autora não expõe uma definição clara de 
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trágico, e também não cita exemplos em obras, não demonstrando como esse trágico 

moderno atua. 

Neste ponto, é importante ressaltar que a supremacia da cena sobre a narração na 

produção literária contemporânea corresponde a uma ideologia que atua em diversos 

aspectos da sociedade.  Segundo Eric Hobsbawn, em A Era do Capital (2002), a 

natureza revolucionária da burguesia ascendente não passou de um movimento inicial. 

Temerosa em perder o poder e/ou buscando evitar revoltas sociais que pudessem fugir 

do controle, uma esquerda moderada preferiu evitar maiores riscos e estabelecer uma 

nova ordem que, apesar de democrática, não estabelece igualdade econômica entre as 

classes sociais. Desde então, o sistema capitalista tem se desenvolvido e se sofisticado 

irrefreavelmente, baseando-se em uma ideologia que tem a liberdade como pilar central, 

mas, contraditoriamente, não é capaz de prover o mesmo para todos. Assim, o 

movimento que deveria ser revolucionário por natureza torna-se apenas uma nova 

configuração que termina repetindo a desigualdade e a repressão das sociedades 

aristocráticas de períodos anteriores. Como ferramenta de dominação, o novo poder 

estabelecido absolutiza o presente e lê a história como algo cada vez mais distante e, 

através do contínuo desenvolvimento tecnológico, transmitem às massas a impressão de 

que a sociedade continua a avançar. Porém, a acentuação das desigualdades sociais 

mostra a contradição intrínseca à lógica capitalista: o desenvolvimento não é usufruído 

por todos. No capitalismo, através da reprodutibilidade técnica, presente tanto na 

indústria quanto nas artes, o tempo assume um aspecto circular, e o sistema torna-se 

cada vez mais resistente a mudanças, estabelecendo um presente que se torna 

ideologicamente eterno. 

Em seguida, a autora fala especificamente de CDD, afirmando ser essa a obra 

pioneira deste tipo de “narrativa/sintoma”. Dialogando com o ensaio de Schwarz 

(1999), a autora reconhece as dificuldades impostas à crítica literária, que deve se 

debruçar sobre “obras cuja origem está na proximidade entre autor e narrador”. Desta 

forma, “evidencia-se a impossibilidade de olhar a obra sem olhar a cidade real, os 

habitantes reais, preocupação que é importante para o crítico, porém, mais do que isso, o 

que se evidencia é a importância do inusitado olhar de dentro.” (RESENDE, 2008, p.35) 

A autora descreve o romance da seguinte maneira: 

 

É a subcultura do crime, do arbítrio, do mundo organizado não mais 

pelo trabalho, mas principalmente pelo universo infrator do 
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narcotráfico. Surge uma circularidade trágica nessa cidade-gueto 

dentro da cidade, comunidade tomada pela iminência da tragédia que 

cerca seu cotidiano. Paulo Lins, ao pôr em cena a cultura desse espaço 

da zona sul do Rio de Janeiro, assumiu uma nova dicção, a dos que, 

vindos dos espaços da exclusão, usam sua própria voz em vez da voz 

dos tradicionais mediadores, os intelectuais, que até recentemente por 

eles falavam, e marcou o início de uma nova leva de representações da 

cidade na literatura, fora dela (no cinema, na televisão, no teatro) ou 

no tênue limite dos textos depoimentos. (RESENDE, 2008, p.35)  

 

Obviamente, nenhum estudo literário de profundidade sobre CDD pode deixar 

de lado o fato de o romance tematizar uma comunidade real. Porém, acreditamos que a 

autora, ao afirmar que o mais interessante em CDD é o olhar de dentro, trata de um 

aspecto extra-textual que não explora o trabalho estético da composição, pois se refere 

ao fato de o autor ter vivido no local tema do romance. Essa parece ser uma afirmação 

que está virando senso comum nas leituras da obra de Lins. Ao ler o romance, contudo, 

percebemos que o narrador possui uma dinâmica mais complexa do que pressupõe 

Resende. Por isso, em nosso trabalho, preferimos priorizar aspectos estruturais e 

estéticos a uma abordagem cultural e/ou histórica.  

O ponto de vista de CDD não é somente uma voz de dentro, mas uma voz que se 

encontra sem identidade, que cambia do culto (“de fora”) para o informal (“de dentro”) 

em uma mesma frase, sem identificar-se completamente com um desses polos em parte 

alguma, mas transitando entre ambos em cada parágrafo. Ora, esse trabalho estético do 

autor não pode nem deve ser colocado de lado por uma mera identificação 

narrador/autor. Acreditamos que o narrador de CDD se justifica por si mesmo, 

textualmente, não sendo relacionado à biografia de Lins. Ademais, a tal “voz de dentro” 

seria a voz de um bandido, uma vez que a narrativa centraliza-se tematicamente no 

crime; a representação escrita de suas narrativas seria, porém, um tanto quanto 

inverossímil em uma proposta realista, uma vez que nenhum dos bandidos de CDD 

demonstra interesse por livros e/ou literatura; muito pelo contrário, a grande maioria 

deles está distante da língua escrita, uma vez que são quase todos analfabetos ou 

semianalfabetos. 

Ao final de seu texto, Resende adverte sobre o perigo que corre qualquer obra 

que se arrisque a utilizar esta estética literária híbrida, que adiciona à literatura formas 

que não são originalmente pertencentes a ela, mas que provêm da cultura capitalista de 

massas, da indústria do entretenimento: 
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Quando esse realismo ocupa de forma tão radical a literatura, excesso 

de realidade pode se tornar banal, perder o impacto, começar a 

produzir indiferença em vez de impacto. O foco excessivamente 

fechado do mundo do crime termina por recortá-lo do espaço social e 

político, da vida pública. Torna-se, então, ação passada em uma 

espécie de espaço neutro que não tem mais nada a ver com o leitor. 

Corre-se o risco de resultarem disso tudo, o mais das vezes, obras 

literárias que temo considerar descartáveis. (RESENDE, 2008, p.38) 

 

Mesmo com esta ressalva final, o discurso da autora não deixa de ser otimista. 

Colocando CDD como maior ícone desta nova geração, ela vê a produção 

contemporânea como um bom momento da literatura brasileira.  

Porém, esse otimismo não é unanimidade em todos os críticos. Alcir Pécora, em 

entrevista, revela um ponto de vista contrário a Resende, ao tecer comentários em 

relação a esta estética contemporânea. O crítico afirma que: 

 

o campo literário se encontra hoje numa situação de crise, observável 

pela relativa perda da capacidade cultural da literatura de se mostrar 

relevante [...] Ocorre, hoje, uma impressionante expansão das 

narrativas no cerne da própria existência. [...] Ocorre também na 

multidão que fala pelos blogs e pelas redes sociais, ou se monitoram 

pelos celulares, de modo que a ação ou a conversa é sempre 

exibição/narração da conversa. É como se o mundo inteiro fosse 

virtualidade narrativa antes de ser existência particular, e 

principalmente como se todo mundo fosse interessante o bastante para 

ser visto/lido. Esse é um dos pontos não negligenciáveis que parecem 

retirar a prioridade ou a exclusividade da narração do narrador 

literário. 

(PÉCORA, 2011) 

 

Defendendo a qualidade da obra como objetivo principal, Pécora diz que a 

literatura contemporânea perde sua identidade, não passando de produções medianas, 

que não alcançam qualidade estética: 

 
O atual democratismo inflacionário das representações, que 

mencionei, tende a menosprezar o domínio técnico. [...] Não há 

atitude, comportamento ou opção ideológica que permita saltar sobre 

os mecanismos da composição. Acho o menosprezo da produção 

objetiva, em favor do volume expressivo e representativo um grande 

atalho falho da produção contemporânea. (PÉCORA, 2011 – Grifo 

nosso) 

 

Aqui, o crítico aborda um fato interessantíssimo: realmente, constitui falha fatal 

de uma obra quando esta não possui trabalho estético relevante (às vezes, nenhum) e 

pretende ser lida e/ou estudada. Falha maior ainda é da crítica que fala 
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entusiasmadamente de uma determinada obra somente porque ela aborda uma faceta da 

nossa realidade, como, por exemplo, o ponto de vista de um pobre marginalizado.  

Não é novidade nenhuma que o mercado está cheio de produtos descartáveis, e 

os livros não escapam a esta lógica. Porém, se por um lado nossas livrarias estão cheias 

de Best-sellers e outras obras descartáveis, dentro da vasta produção podem surgir 

nomes de destaque. Se por um lado alguns autores produzem obras repetitivas e 

alienantes, outros podem muito bem trabalhar formalmente seus textos e torná-los mais 

interessantes e convidativos a leitores mais exigentes. Além disso, através da internet e 

das novas tecnologias, qualquer pessoa alfabetizada pode escrever um livro e “publicar” 

para o mundo inteiro. Assim, se o artista, ao ser mais ousado, não conseguir 

reconhecimento no mercado, ele tem ainda a alternativa de fazer sua voz ecoar pelo 

mundo virtual. A verdade é que experimentalismos extremos não se transformam em 

mercadoria facilmente, e que o escritor contemporâneo acaba tendo que escolher entre 

ficar no anonimato, mesmo possuindo boas ideias, ou saber escrever no limite entre um 

trabalho estético original e uma reprodução de formas petrificadas que chamam a 

atenção dos leitores.  

Também não é novidade que o homem em sociedade costuma diferenciar cultura 

de massa e alta cultura (ponto de vista dos que produzem a alta cultura); a diferença é 

que hoje a cultura de massa rende infinitos lucros em sua reprodução circular; e, hoje 

mais do que nunca, o homem submete tudo às suas necessidades financeiras. Porém, 

este “democratismo inflacionário das representações”, se por um lado nos inunda de 

literatura descartável, também possibilita a expressão do artista mais criativo e 

inovador. Se o escritor opta por algo mais ousado ou não ultrapassa a repetição do 

óbvio, isso constitui escolha pessoal de cada um. Se a palavra da atualidade é 

democracia, está aí uma faceta da realidade onde podemos identificá-la. A vasta 

produção da nossa contemporaneidade pode ser vista como positiva, uma vez que 

também se vendem obras de qualidade.  

Acredito ser evidente que as obras com maior trabalho estético sempre serão 

numericamente inferiores às obras produzidas para as massas, que buscam apenas um 

entretenimento de fácil entendimento e que confirmem suas expectativas e crenças. Esse 

grande número apenas significa que o crítico literário nunca teve tanto trabalho como na 

contemporaneidade. Devemos deixar míopes conservadorismos de lado e adentrar no 

mundo da nova estética e estudar as obras individualmente, para que possamos, com 
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propriedade, destacar as obras mais bem feitas das meras reproduções de formas 

fossilizadas.  

Um pouco mais adiante, Pécora adiciona: 

 
Ocorre certo triunfalismo da produção contemporânea, que 

enfaticamente se nega a pensar seus impasses, ou enxerga neles 

apenas má vontade gratuita, tirania acadêmica ou conservadorismo 

crítico. [...] É como se o presente se absolutizasse e não mais 

admitisse um legado cultural como patamar exigente de rigor para a 

sua produção. No entanto, a condição da crítica e da criação é 

justamente a referência a um tempo que não é exclusivamente o do 

presente, mas o tempo de longa duração da obra da arte. Literatura 

pode ser descrita como o que resiste às disputas exclusivas do presente 

para existir como problema por muito tempo. – Grifo nosso 

(PÉCORA, 2011) 

 

Interessante perceber que, neste ponto, encontramos uma concordância entre 

Pécora e Resende, pois ambos observam, na literatura contemporânea, uma “obsessão” 

pelo presente e imediato, reduzindo a complexidade da história a uma simples 

dicotomia entre “antes” e “agora”. Porém, Pécora parece mais lúcido em reconhecer o 

lado negativo deste processo. 

Ao pensarmos na infinidade de obras que circulam pelo mercado e/ou pela 

internet, concordamos parcialmente com o crítico, pois vemos que há obras que 

escapam à mediocridade e revelam grande criatividade de seus autores. Por 

acreditarmos nisso, escolhemos o extenso romance CDD como exemplo de uma obra 

que merece destaque dentre tantas outras que estão ou já estiveram “na moda”. Ora, a 

apropriação em si dos modismos não afeta necessariamente a qualidade intrínseca do 

romance, mas, ao contrário, essa escolha do autor pode revelar interessantes 

significados, não percebidos em leituras superficiais e/ou preconceituosas. 

Para concluir, Pécora propõe um caminho mais seguro para que a literatura 

continue sendo arte autêntica, aquela que questiona seu espaço e a si mesma: 

 
a identidade psicológica original em sua relação com o mundo hostil 

da mercadoria e não a distinção da própria invenção, enquanto 

invenção engenhosa, pretende ser a fonte da qualificação autoral. Será 

que dá para ser assim? [...] Fosse [o autor] bom, problematizaria a 

representação, a identidade “nossa”, do “eu”, a própria ideia de 

identidade; nos obrigaria a retroceder para fora de nossa experiência 

comum. Ou mesmo nos expulsaria do poético, envelheceria de um 

golpe os lugares comuns da invenção. Ele teria complicado o mundo 

representado, e destruído a subjetividade expressa. Mas quem está 

fazendo isso? 

(PÉCORA, 2011) 
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 Em sua conclusão, o autor indica uma expectativa frustrada. Infelizmente ele não 

cita as obras que leu para chegar a essas conclusões. Compreendemos que reside aí sua 

limitação, pois impossibilita a confirmação de seus argumentos. Mas não é difícil 

perceber que ele se refere à mesma estética abordada por Beatriz Resende. 

 Para entender melhor a polêmica gerada por esse excesso de realismo nas obras 

contemporâneas, observemos que a tendência ao realismo já existe no Brasil há mais de 

um século. Em sua dissertação de mestrado, Sussekind (1984) afirma que há uma 

recorrência de naturalismos
6
 na história literária brasileira, em três períodos distintos: 

naturalismo biológico (final do século XIX), naturalismo social (anos 30 e 40) 

naturalismo jornalístico (anos 70). Assim coloca a autora: 

 

Quando se observam as reedições do naturalismo no Brasil, dá para 

perceber como são diversos os trajes utilizados por esta ideologia 

estética, dotada de extraordinário poder de transformação. Ora usa os 

trajes brancos e higiênicos do médico, ora a decadente roupagem do 

herdeiro patriarcal, ora as vestes “heroicas” e marginais do repórter. 

Ora o romance naturalista assume a forma do caso clínico, ora se 

estende por longos ciclos, ora se assemelha à reportagem de jornal. 

Modificações que se fazem acompanhar de referências a saberes 

igualmente diversos: às ciências naturais no século passado, às 

ciências sociais nos anos Trinta e às ciências da comunicação na 

década de Setenta. Sejam quais forem, no entanto, os personagens e as 

ciências que ocupam a cena romanesca, uma coisa ao menos é certa: 

cumprem a delicada função de restaurar por meios terapêuticos, 

econômicos ou jornalísticos, fraturas e divisões especialmente 

flagrantes na sociedade brasileira. – Grifo nosso (SUSSENKIND, 

1984, p.172-173)  

 

E ainda: 

 

No caso da literatura brasileira não é muito difícil perceber idêntica e 

ansiosa busca de fidelidade documental à “paisagem”, à “realidade” e 

ao “caráter” nacionais. [...] é uma busca de unidade e de 

especificidades que possam fundar uma identidade nacional que se 

costuma definir a literatura no Brasil. [...] quanto mais longe a 

identidade e a nacionalidade que busca, tanto maior a exigência que se 

faça da linguagem apenas mediadora “invisível” de uma viagem 

impossível. [...] Tal literatura busca ansiosamente um Brasil tal e 

                                                           
6
 É importante esclarecer que, em nosso trabalho, procuramos não distinguir realismo de 

naturalismo. Entendemos, contudo, que o termo realismo envolve uma tendência mais ampla, 

que pode ser localizada em diferentes escolas e épocas. Por questões didáticas, preferimos 

pensar a tendência realista de forma ampla, através da qual vemos o naturalismo como uma das 

diversas tendências realistas que podemos identificar na literatura ocidental.  
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qual. Tamanha é a ansiedade, que chega a abdicar de seu caráter 

literário em prol dessa busca. O que se observa, por exemplo, nesses 

textos introdutórios a romances publicados no Brasil em momentos 

tão diferentes como a virada do século, a década de 30 e os anos 70. – 

Grifo nosso (SUSSENKIND, 1984, p.36) 

 

A autora cita uma obra em cada período, que servem de exemplo dessa busca de 

identificação total com a realidade; são elas: O Cortiço (1890), de Aluizio de Azevedo; 

Cacau (1933), de Jorge Amado; e Infância dos Mortos (1977), de José Louzeiro. Assim 

coloca Sussekind: 

 

Os três romances parecem apontar para um significado que se situa 

fora deles, num contexto extraliterário. Negam-se enquanto ficção, 

enquanto linguagem, para ressaltar o seu caráter de documento, de 

espelho ou fotografias do Brasil. [...] Quando um romance tenta 

ocultar sua própria ficcionalidade em prol de uma maior 

referencialidade, talvez os seus grandes modelos estejam 

efetivamente na ciência e na informação jornalística, via de regra 

consideradas paradigmas da objetividade e da veracidade. O leitor 

de uma obra científica ou de uma notícia de jornal pouco observa a 

linguagem com que foram escritos, contanto que lhe transmitam uma 

impressão de veracidade. [...] o leitor de um texto “naturalista” é 

conduzido para fora da linguagem. Como se as emoções e a sedução 

que a leitura porventura possa provocar não adviessem de um texto, de 

um modo próprio de narrar, de uma ficção internamente trabalhada. 

Oculta-se todo o trabalho da linguagem, dissolve-se a ficcionalidade 

própria ao romanesco e obriga-se o leitor a olhar o fato ficcional 

sempre em analogia a um referente extratextual ao qual deve 

obrigatoriamente corresponder o mais possível. (SUSSENKIND, 

1984, p.37-38) 

 

A autora vê o “eterno retorno” da estética naturalista negativamente, uma vez 

que representa uma busca de nacionalidade que acaba por empobrecer a literatura 

brasileira, pois constitui sintoma de uma resistência à inovação, em que os escritores, 

objetivando a representação de uma identidade brasileira, buscam uma composição que 

se aproxime ao máximo da realidade, deixando aspectos estéticos de lado. E essa 

procura de uma unidade nacional seria despropositada, uma vez que o Brasil se 

caracteriza exatamente pela diversidade cultural. Além disso, contraditoriamente, o 

mesmo naturalismo que é usado para afirmar uma unidade cultural brasileira, descortina 

uma permanente dependência da literatura brasileira às fontes estrangeiras, uma vez que 

este movimento tem suas raízes em solo estrangeiro. Sussekind afirma que 

 



25 
 

É regra geral na historiografia literária brasileira buscar influências e 

autenticidades. [...] Toma-se o texto literário brasileiro como texto-

segundo cujas únicas possibilidades de valorização parecem ser: ou 

uma extrema semelhança com o texto-primeiro estrangeiro, ou uma 

extrema diferença, uma notável “originalidade”. [...] De um jeito ou 

de outro, a valorização fica submetida à comparação, à analogia. 

(SUSSENKIND, 1984, p.54) 

  

Um pouco mais adiante, se aprofunda a autora: 

 

A análise da importação de ideias, tal como a fazem Marx e Engels, 

desfaz qualquer possível crença na entrada em bruto de tais ideias. 

Não é “inocente” a escolha de determinados elementos ou 

transformações a que são submetidos fora de sua cultura de origem. 

[...] Quando há a apropriação de elementos culturais estrangeiros é 

porque correspondem a algum vazio existente na cultura que os 

acolhe. Além disso, são submetidos de imediato a uma tradução via de 

regra pouco inocente. (SUSSENKIND, 1984, p.57-58) 

 

Sussekind reconhece que há escritores brasileiros que confirmam tal concepção. 

Alguns autores se apropriam criticamente do naturalismo, propondo antes um diálogo 

crítico com o movimento que uma mera reprodução automática do mesmo: 

 

Não se definem, entretanto, como cópia, mas como diferença em 

relação aos modelos romanescos aceitos. Não se ocultam também 

como linguagem, mas afirmam o seu caráter ficcional, desenhando 

rupturas numa ideologia estética que se deseja “transparente”, retrato 

de uma nacionalidade indiscutível. [...] Seria possível pensar, 

portanto, em duas espécies de repetições naturalistas. As que 

operariam transformações cujo projeto básico estaria na 

restauração, na preservação. E outras, diferenciais, assimétricas, 

labirínticas, que, dialeticamente, ameaçariam a própria ideologia 

estética naturalista que lhes serve de base. – Grifo nosso 

(SUSSENKIND, 1984, p.92-93) 

 

Porém, a autora reconhece que há a predominância de um “gume conservador”, 

obras que somente reproduzem formas importadas e, ao buscar uma identidade 

brasileira, alcançam exatamente o contrário: já estão aculturadas desde a sua intenção. 

Nas palavras da autora: 

 

O que predomina é o salto conservador. É a simples troca dos modelos 

de romance ou de um apoio científico por outros mais adequados ao 

momento histórico. Predomina um naturalismo de cunho conservador 

e preocupado sobretudo em preservar identidades estéticas e nacionais 

para o país. (SUSSENKIND, 1984, p.94) 
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E um pouco mais adiante: 

 

O texto naturalista clássico se encaminharia, portanto, para a produção 

de um efeito de tranquilização dos leitores, para o estabelecimento de 

identidade e continuidades não tão claras do ponto de vista destes. Só 

se pode produzir a tranquilidade no leitor com o ocultamento do 

caráter ficcional da literatura. (SUSSENKIND, 1984, p.97-98) 

 

Aqui, acreditamos que Sussekind comete dois equívocos: por um lado, 

determinar que o texto naturalista provoca fatalmente uma “tranquilidade” no leitor é 

uma conclusão precipitada, devido à infinita variedade de leitores com perfis diferentes; 

por outro, a própria ideia de a literatura poder omitir completamente seu caráter 

ficcional não passa mesmo de uma ideia, pois se um texto busca somente informar e não 

se preocupa com aspecto estético algum, ele deixa de ser arte e já não é objeto da crítica 

literária. Um pouco mais adiante, para defender seu ponto de vista, a autora chega a 

reduzir o conceito de naturalismo, acusando-o de forma que não é capaz de 

problematizar a realidade retratada
7
: 

 

Ao invés de negar a realidade histórica representada ficcionalmente, o 

naturalismo acaba por fixar o mundo enquanto imagem. Não funciona 

como um convite iconoclasta à mudança histórica. [...] a ideologia 

naturalista faz da literatura um fantasma. Tira dela a ficcionalidade, a 

ambiguidade, a possibilidade de rupturas e cortes, e obriga-a a repetir 

como um documento, com a materialidade da imagem, identidades 

culturais e nacionais nas quais se leva o leitor a ver para crer. 

(SUSSENKIND, 1984, p.116-117) 

  

Acreditar na possibilidade de uma correspondência total entre obra e realidade, 

assim como parece defender Flora Sussekind, é inocência, pois nem mesmo o mais 

intenso dos naturalismos poderia substituir a realidade por um texto que a retrata. Todo 

texto, seja ele científico ou poético, apresenta um distanciamento da realidade, que 

jamais poderá ser reduzida à linguagem. Em outras palavras, a realidade jamais poderá 

ser representada tal e qual em um texto. Quando o texto tem pretensões artísticas, o 

distanciamento se torna ainda mais óbvio. A estética naturalista possui seus princípios, 

defendidos pelos seus entusiastas pioneiros. Porém, um autor que somente “segue a 

cartilha” dificilmente conseguirá fazer uma obra interessante. Uma vez que uma forma 

                                                           
7
 Em “De cortiço a cortiço”, ensaio publicado no livro O Discurso e a Cidade (2004), Antonio Candido faz 

interessantes estudo sobre as influências naturalista na obra de Aluísio Azevedo, e demonstra como a 
estética importada recebe nova configuração no contexto brasileiro.  
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torna-se dominante, as obras da segunda geração já devem ser compostas pelo diálogo 

crítico dos próprios modelos seguidos. Assim se renova e sobrevive a literatura: a 

renovação literária acontece através da releitura de modelos pré-existentes. Porém, 

quando essa imitação deixa de ser crítica e dialética, apenas reproduzindo o que já se 

tornou previsível, acaba o campo da arte e entra o campo da mera reprodução.  

A ficção, por mais que tente mimetizar um conhecimento científico e se 

aproximar da “verdade”, sempre deixa claro que, mesmo se apropriando de formas de 

outras áreas, é uma produção que não se limita à mera descrição mecanicista do real, 

mas um trabalho estético que exige uma abordagem que reconheça esse esforço.
8
 

Contraditoriamente, para quem quer provar o baixo trabalho estético das obras 

naturalistas, a autora não entra profundamente nessas, se baseando mais em 

depoimentos dos autores e/ou epígrafes do que nas obras em si para embasar sua 

afirmação depreciativa da estética naturalista. Ela não verifica (se o faz, não o expõe) 

como os objetivos mencionados pelos autores (representação fiel da realidade) estão 

presentes em seus textos.  

Acreditamos que Sussenkind tende a uma generalização reducionista, pois, ao 

tratar dos três naturalismos, nos propõe que toda a literatura brasileira se inclui em seus 

pressupostos. Ao defender uma recorrência de naturalismos inocentes na história 

brasileira, ela também identifica tendências que representam fissuras nessa mesma 

estética, a exemplo das obras de Machado de Assis, Guimarães Rosa e Ignácio Loyola 

Brandão; porém, em sua análise, a autora não potencializa a análise dessas obras. Ao 

contrário, ela agrupa esses autores como exceções à regra.  Para defender sua tese de 

naturalismos, a autora aborda obras menores, deixando as grandes obras de cada período 

sem uma atenção merecida. Ora, são justamente as “fissuras”, as “exceções”, que 

representam a melhor produção literária brasileira durante os naturalismos. Essas obras 

não se encontram desvinculadas do naturalismo, mas são compostas em diálogo crítico 

                                                           
8
 Como exemplo de uma leitura sagaz e lúcida de uma obra naturalista, temos o ensaio de 

Antonio Candido “Degradação do Espaço” (publicado em CANDIDO, Antonio. O Discurso e a 

Cidade. 3.ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2004. ), onde o crítico reconhece um significado 

estético no romance L’Assommoir, de Zola (1877), que vai além de uma simples descrição 

naturalista. Nas palavras do crítico, neste romance, “ocorre uma reflexão teórica: mesmo no 

romance naturalista as circunstâncias ambientais não são dados absolutos, não constituem uma 

presença automática na composição. Transformadas, como tudo o mais que vem do exterior, em 

elemento funcional da narrativa, são utilizadas pelo romancista quando necessárias como 

componente do enredo, e só existem de maneira coerente quando integradas na ação, sob pena 

de se tornarem mero quadro, boiando sem sentido no curso dos acontecimentos”. (CANDIDO, 

2004) 
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com ele. Os maiores escritores de cada tendência/escola literária são justamente aqueles 

que se afastam mais das mesmas, sabendo, desde o seu presente, dialogar criticamente 

com as formas dominantes.  

Nesse sentido, Giorgio Agamben nos presenteia com uma interessante discussão 

sobre a conceituação de contemporâneo. Em O que é contemporâneo, o autor, 

baseando-se em Nietzsche, afirma que: 

 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 

contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 

está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatural; 

mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e 

desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 

apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p.58-59) 

 

 Um pouco mais adiante, o autor propõe uma revisão nesse conceito: 

 

Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para 

nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para 

quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. 

Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, 

que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. 

[...] perceber esse escuro não é uma forma de inércia ou de 

passividade, mas implica uma atividade e uma habilidade particular 

que, no nosso caso, equivalem a neutralizar as luzes que provêm da 

época para descobrir as suas trevas, o seu escuro especial, que não é, 

no entanto, separável daquelas luzes. (AGAMBEN, 2009, p.62-63) 

 

Para ser contemporâneo, há também a necessidade de se conhecer a história, 

pois “somente quem percebe no mais moderno e recente os índices e assinaturas do 

arcaico pode dele ser contemporâneo” (AGAMBEN, 2009, p.69). 

 Assim, o autor propõe que o verdadeiro contemporâneo é aquele que, 

conhecendo a história, reconhece a efemeridade da sua “contemporaneidade”, estando 

hábil a atuar ativamente e criticamente em sua sociedade. É, então, necessário que o 

contemporâneo não esteja alienado da sua própria condição, mas que, mesmo 

reconhecendo a improbabilidade de se excluir do sistema em vigor, consiga enxergar a 

realidade com um olhar sóbrio e realista. 

 A nosso ver, autores que poderiam exemplificar esta visão mais crítica de suas 

épocas, como Machado de Assis e Guimarães Rosa, poderiam fazer parte do corpus de 

Sussekind, evitando, assim, uma total depreciação da expressão naturalista/realista no 

Brasil.  
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 Sussekind, para superar uma simples depreciação superficial da permanência de 

naturalismos em nossa literatura, deveria ampliar seu corpus (o número de obras) ou 

mesmo inverter o foco para as obras maiores e adentrar mais profundamente na 

composição dessas obras, e perceber que a literatura brasileira tem produzido mais que 

uma mera reprodução automática de um naturalismo cientificista/positivista, que busca 

uma inexistente unidade nacional. Como exemplo, temos a obra de Rubem Fonseca, 

maior representante do chamado Brutalismo Yankee ou Realismo Feroz, tendência dos 

anos 70 não abordada pela autora, que aborda apenas os textos-reportagem. 

Sobre a proposta estética realista de Rubem Fonseca, lemos Arturo Gouveia, em 

seu ensaio Não dá mais para Diadorim, onde o crítico compara um texto de João 

Antônio (“Corpo-a-Corpo com a Vida”) a um de Rubem Fonseca (“Intestino Grosso”) e 

afirma que: 

 

O problemático em João Antônio é querer reduzir o universo de visões 

e recursos da literatura, o que empobrece muito sua poética. Ora, 

Rubem Fonseca escreve sobre marginais de morros, subordina o foco 

narrativo à visão deles, abre amplo espaço para a representação de 

miseráveis absolutos, mas não se limita a essa tendência. Ao lado 

dessa preocupação com a vida marginal, há também o outro extremo 

da sociedade e as mediações, estabelecendo um contraste radical que 

João Antônio não alcança. (GOUVEIA, 2002, p.166) 

  

Através da leitura de alguns contos de Fonseca, o crítico afirma: 

 

Rubem Fonseca sempre historiciza a violência. Os atos de seus 

marginais, homossexuais, chantagistas, malandros, e aproveitadores 

não caem do céu nem são uma extensão de tendências biológicas do 

homem. Não há, nesse quadro, uma reprodução de propostas 

naturalistas. Os personagens de Rubem Fonseca, sobretudo os 

miseráveis, agem em circunstância bem animalesca, mas nunca como 

ilustrações de teses preexistentes ao texto, e sim como enfoque, 

radical e metalinguisticamente consciente, da desumanização de largas 

camadas sociais da periferia das metrópoles, as quais só conhecem a 

ordem e o progresso pela violência. Não há emocionalização da 

narrativa, apelo consumista ou sensacionalismo barato na exibição de 

episódios horrendos do quotidiano carioca. O que há, em forma rara 

na literatura brasileira, é a assunção da necessidade de quebra de 

tabus. – Grifo nosso. (GOUVEIA, 2002, p.168)  

 

Ao defender a autonomia estética da obra literária, o autor chega a mencionar o 

problema no método adotado por Sussekind em outros de seus textos: 
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Se há viabilidade política ou possíveis respostas “brechtianas” a esses 

projetos de Rubem Fonseca, que, em última análise, se preocuparia 

em verticalizar a percepção do leitor e insuflar ações transformadoras, 

tal é, a nosso ver, uma discussão inútil. Não cabem à literatura 

transformações nesse nível, principalmente num país de população 

majoritariamente pobre, sem a conquista, sequer, da cidadania plena. 

Flora Sussekind preocupa-se com essa dimensão da recepção e cai em 

equívocos. Textos seus sobre o pós-64 muitas vezes extrapolam o 

objeto literário e apresentam cobranças que não são da competência da 

arte. Categorias como “superemocionalização” do leitor, impacto real 

na vida das pessoas, acabam criando generalizações que se baseiam 

em minúcias e não levam em conta o percurso global das obras. Além 

disso, Flora Sussekind, frequentemente, transforma exceções em 

regras e acaba deslocando a questão mais para o lado ético do que 

estético. (GOUVEIA, 2002, p.169) 

  

Um pouco mais à frente: 

 

Cada conto é um conto e, dada a heterogeneidade de um mesmo 

escritor, criar reducionismos tipo “neonaturalismo na literatura dos 

anos 70” ressoa imprudente e não resiste à revisão crítica. No caso 

particular de Rubem Fonseca, não se trata de novelismo barato ou uso 

jornalístico da violência. (GOUVEIA, 2002, p.170) 

 

Assim, mais que uma reprodução do naturalismo ou um “neonaturalismo”, o 

Realismo Feroz dos anos 70 é uma iniciativa estética que explora o mundo dos 

miseráveis não somente como tema, mas também como forma. Assim compara Gouveia 

os dois textos, onde se reconhece em Fonseca maior apuro estético e ligação com a 

tradição da alta literatura: 

 

Entre os temas tratados, destacamos dois dominantes e 

interdisciplinares: a relação do Autor com a tradição literária e a 

violência na literatura. Enquanto em João Antônio esses temas são 

tratados de uma forma efêmera e superficial, Rubem Fonseca nos abre 

um leque, ainda que aleatoriamente, de Aristóteles a Joyce, de 

Machado de Assis a Guimarães Rosa, da poética doce e útil de 

Horácio à defesa de uma literatura pornográfica, misturando erudição 

e banalidade, que, mais uma vez, desnorteiam tentativas de 

julgamento definitivo do caráter do Autor
9
. (GOUVEIA, 2002, p.171) 

 

Para o crítico, esta estética inaugurada nos anos de ditadura impõe-se da seguinte 

forma: 

 

                                                           
9
 O autor que se refere Gouveia aqui não é Rubem Fonseca, mas o personagem do conto 

“Intestino Grosso”. 
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Trata-se de um corte incisivo previsto na tradição de ruptura, o que 

demonstra a modernidade da atitude. Historicamente, é o 

reconhecimento de práticas sociais que cresceram vertiginosamente 

com o regime militar, exigindo do escritor, também, um novo perfil e 

uma nova seleção de temas e procedimentos formais, inclusive 

extraindo da mídia recursos potencialmente produtivos para a 

renovação literária. Subjaz, aí, a concepção de que os temas não são 

intemporais, mas formados historicamente. (GOUVEIA, 2002, p.171-

172) 

 

Assim, percebemos que a literatura dos anos 70 produziu bem mais que 

romances-reportagem. E os contos de Rubem Fonseca são um bom exemplo de um 

trabalho estético bastante contemporâneo não destacado pela autora.
10

 O Autor, 

personagem de “Intestino Grosso”, conto analisado por Gouveia, expõe a situação de 

dilema que envolve o escritor na contemporaneidade. Tal problemática é interpretada 

pelo crítico da seguinte forma: 

 

O Autor de Rubem Fonseca deixa entrever o sonho da autonomia do 

escritor brasileiro para que tenha coragem de tamanho 

empreendimento. Autonomia relativa, evidentemente, pois as leis do 

mercado e os vícios do público, formado por violentas fantasias 

oferecidas pela televisão (em nada diferentes, para ele, da fábula de 

Joãozinho e Maria), levam-no a procurar um ponto de equilíbrio 

dialeticamente pródigo entre a indústria cultural e a grandeza da arte. 

A essas condições, verdadeiro guia de rua do escritor, some-se um 

mundo de rapidez, de descarte, de desequilíbrios e de incertezas 

permanentes, além do complexo de questões urbanas que se 

acumulam dia a dia e demandam urgente representação de tantos 

problemas, antes que sejam ultrapassados pelo tempo ou não mais 

interessem ao mercado editorial e ao público. Emerge daí a defesa de 

uma literatura eminentemente urbana, que represente os conflitos de 

um Rio de Janeiro ou outra metrópole, mas não de uma forma exótica 

e impressionista, e sim como consequências de desajustamentos 

mundiais de um caos planetário que parece não ter controle. 

(GOUVEIA, 2002, p.173) 

 

Assim, acreditamos que Sussekind se equivoca ao criticar a recorrência de 

naturalismos, pois tende a uma generalização dos três modelos de naturalismos que 

                                                           
10

 A obra de Rubem Fonseca não deixa de ser em si polêmica. Seu realismo brutal de primeira 

hora foi grande novidade na literatura brasileira e as interpretações de sua obra estão longe de 

uma unanimidade. Por exemplo, Regina Dalcastagnè (2005), ao analisar outro conto de Rubem 

Fonseca, a saber, “Feliz ano novo”, apresenta uma leitura menos otimista que a de Gouveia. Ela 

afirma que, neste conto, “o narrador compartilha dos preconceitos da classe média que circulam 

dentro e fora do livro” (DALCASTAGNÈ, 2005, p.96). Para ela, este conto de Fonseca apenas 

reproduz uma imagem estereotipada do marginal, constatando nada mais que o óbvio. Porém, 

acreditamos que a autora lê a obra com preconceito, avaliando a mesma por preceitos éticos e 

não estéticos. 
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estabelece para toda a produção literária brasileira. A presença desta tendência no Brasil 

tem produzido tanto obras estereotípicas repetitivas como obras que desafiam seus 

próprios limites. A recorrência de uma forma realista indica que a realidade que a gerou 

também continua, em muitos aspectos, a mesma. O sistema capitalista permanece e fica 

cada vez mais sofisticado e resistente a mudanças, e a estética tenta acompanhar este 

movimento, tentando dialogar com ele.  

 Nesse sentido, encontramos em Tânia Pellegrini um ponto de vista mais amplo a 

respeito desta permanência de uma tendência realista. Em Realismo: a persistência de 

um mundo hostil (PELLEGRINI, 2009), a autora identifica que há historicamente uma 

recorrência de realismos, que não pretendem ser uma mera “imitação”, “cópia” ou 

“interpretação” da realidade, mas uma refração desta, uma vez que o realismo assume 

formas diversas nos diferentes contextos históricos e geográficos em que surge. Assim, 

a forte tendência atual da literatura a tratar do dia-a-dia das grandes cidades, é um 

sintoma estético da persistência do mesmo “mundo hostil” que lhe deu origem. Ou seja, 

o realismo contemporâneo é a mais atual forma de realismo, que, mais que significar 

uma técnica literária, é uma tendência que permanece atual, mostrando que a estrutura 

social burguesa, que originou o realismo/romance
11

, é cada vez mais predominante na 

maior parte do globo. 

A autora se baseia nas ideias de Raymond Williams
12

 para afirmar que: 

 

Existe uma importância histórica ligada ao realismo, ancorada, em 

última instância, no fato de que ele faz da realidade física e social (no 

sentido materialista do termo) a base do pensamento, da cultura e da 

literatura, não se aceitando que estas estejam voltadas apenas para si 

mesmas ou que nada se representa além do próprio texto. 

(PELLEGRINI, 2009, p.17-18) 

 

 Assim, é intrínseca ao realismo uma mutabilidade formal que acompanha a 

dinâmica das mudanças sociais, possibilitando infinitas configurações romanescas, pois 

                                                           
11

 A autora afirma que o romance é realista por natureza, uma vez que surgiu num momento 

histórico em que a ideologia burguesa predomina sobre a antiga tradição aristocrata e o popular 

ganha status de digno de representação literária. Percebemos que a autora concorda aqui com a 

visão de Georg Lukács (2000), que chama genericamente de realista toda a produção 

burguesa/prosaica. 
12

 No seu trabalho, encontramos a seguinte referência: WILLIAMS, Raymond. The long 

revolution. Toronto: Encore, 2001. ____. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1979. 
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estas podem se apropriar de novos conhecimentos e técnicas provenientes do 

desenvolvimento de outras áreas.  Um pouco mais adiante, parafraseando Ian Watt
13

, 

 

Não se trata de uma questão ligada apenas ao objeto (o tipo de vida 

representada), mas ao ponto de vista (a maneira pela qual o realismo é 

representado) [...] o realismo pode ser tomado como uma postura 

geral e um método específico, aplicável a qualquer época, na medida 

em que é historicamente transformável. Tal postura sempre teve um 

forte componente moral, quando não político; tal método é 

preferencialmente documental, sendo esses dois adjetivos aqui 

empregados em sentido lato, significando, em conjunto, um 

compromisso de descrever os fatos e coisas como realmente existem. 

Daí a possibilidade dos muitos realismos: naturalista, mágico, 

fantástico, subjetivo, feroz, sujo, traumático, lírico, romântico, neo, 

hiper, pós... (PELLEGRINI, 2009, p.18-19) 

 

Assim, o realismo não se limita a uma forma estática, mas busca uma constante 

renovação através da apropriação das descobertas nas mais variadas áreas do 

conhecimento, inovações tais que indicam novas possibilidades formais para as artes. 

Nas palavras da autora: 

 

Os modos de percepção e de compreensão do mundo social, que 

sustentam a representação, são determinados pelas formas sociais e 

culturais a que pertencem; à diversidade dos objetos a representar 

corresponde uma diversidade de modos de composição que 

organiza globalmente essa representação, em cada autor e em 

cada época. Portanto, o processo representacional efetivado pelo 

realismo – sua dimensão mimética – não é de qualidade apenas 

referencial, descritiva, fotográfica; trata-se de imitação em 

profundidade, cuja perspectiva geral está inextricavelmente ligada à 

história e à sociedade. [...] A refração, portanto, reside ao mesmo 

tempo no sujeito e no objeto e não em alguma coisa entre o objeto e 

aquilo a que é levado. Assim, trata-se de um processo intrínseco à 

realidade social, e não um processo a ele acrescentado como projeção, 

disfarce ou interpretação, o que permite analisar cada produto cultural 

sempre como constitutivo das relações sociais. – Grifo nosso 

(PELLEGRINI, 2009, p.21-22) 

 

Percebemos que os argumentos da autora revelam um discurso que nos remete a 

Antonio Candido (2006), quando este estabelece a relação dialética entre forma literária 

e estrutura social, na famosa afirmação de que o externo (social) se torna interno 

(estético). Segundo o crítico, uma vez convertidos em forma, os conteúdos sociais 

devem ser entendidos como elementos textuais que estruturam a obra, pois o texto 
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 Sobre este autor, Pellegrini indica a seguinte referência: WATT, Ian. A ascensão do romance. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
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estabelece uma configuração própria, que não pode ser equalizada aos elementos sociais 

que lhe deram origem. Em outras palavras, nenhum texto pode ser reduzido à realidade 

da qual trata, assim como a realidade não pode ser reduzida ao que se lê em 

determinado texto, pois texto e realidade possuem características específicas, que 

propõem diferentes problemas, exigindo abordagens distintas.  

Concluindo, Pellegrini afirma que: 

 

Desde o surgimento de um realismo consciente, articulado e 

sistemático, correspondente ao sujeito positivista, até a sua aparente 

destruição, cem anos depois, com a crise da representação – o mais 

sério e duradouro assalto que se lhe fez –, ele deixou de resistir, 

escondendo sob as mais diversas aparências. Desde a transparência 

absoluta da “tela”, no início, até sua total opacidade, no final, ele 

resistiu, estilhaçado, para ressurgir reconstituído e forte, sobretudo na 

produção narrativa de massa, mas também em muitos textos 

considerados de qualidade. [...] R. Williams [...] encara o realismo 

como um modo de representar as relações entre o social e o pessoal 

que não se limita a um simples processo de registro e/ou descrição, 

pois sempre depende, para sua plena elaboração, da apreensão das 

formas dessas relações, além da capacidade de também manejar as 

formas de percepção e de representação. Nesse sentido, trata-se de um 

modo de compreensão estética do mundo social, que o representa em 

profundidade, e não uma forma de representação presa apenas a 

aspectos aparentes ou a possibilidades dadas pela linguagem em si. 

(PELLEGRINI, 2009, p.32-33) 

 

Desta maneira, a tendência contemporânea ao realismo estaria ligada à tradição 

realista que teve sua gênese na ascensão da burguesia. Na contemporaneidade, as 

experimentações realistas, tais como a positivista ou um realismo mais reflexivo (que 

pode ser permeado por uma técnica extremamente fragmentária, como o fluxo da 

consciência) já não correspondem totalmente a determinadas problemáticas atuais. A 

apropriação das formas midiáticas e/ou sociológicas pela literatura constitui uma 

atualização da forma realista, que nasce com a cultura capitalista, refratando o sistema 

econômico/social vigente em uma forma dinamicamente mutável que está 

ontologicamente ligada a este mesmo sistema. 

Depois de todo esse percurso, podemos dizer que a questão que levantamos em 

CDD transborda os limites da obra e abrange toda uma tendência contemporânea que 

tem suas raízes na formação do Brasil e sua literatura. Em nosso trabalho, porém, 

buscamos direcionar nossa atenção para uma obra em específico, que, além de ser um 

exemplo desta estética da violência, constitui um verdadeiro ícone por sua extensão e 

multiplicidade de personagens. Ao se tratar de uma polêmica tão acirrada, nada melhor 
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que estudar a estética das obras individualmente, para entendermos como o conteúdo 

social estrutura obras que mimetizam a realidade com alto grau de realismo.  

Vejamos agora algumas das obras críticas já produzidas sobre o romance de 

Lins. Dentre as publicações que selecionamos, encontram-se tanto curtos artigos quanto 

longas dissertações, mas todos identificam em CDD pontos curiosos que chamam a 

atenção do leitor qualificado. 

 

1.1.2. Fortuna crítica 

 

O primeiro texto a ser citado não pode deixar de ser o de Roberto Schwarz 

(1999), leitura que inaugura a crítica sobre o romance de Lins. Através desse texto, 

Cidade de Deus já surge com status de literatura, pois recebe o endosso de um dos 

nossos mais ilustres críticos. Schwarz nos apresenta o romance de uma forma muito 

positiva, destacando aspectos que revelam um trabalho apurado do autor. Assim coloca 

o crítico: 

 

O imediatismo do recorte reproduz a pressão do perigo e da 

necessidade a que as personagens estão submetidas. Daí uma espécie 

de realidade irrecorrível, uma objetividade absurda, decorrência do 

acossamento, que deixam o juízo moral sem chão. Dito isso, estamos 

longe do exotismo ou do sadismo da literatura comercial de assunto 

semelhante. O horizonte reduzido é claramente uma desgraça geral, 

cuja extensão cabe ao leitor avaliar. (SCHWARZ, in: LINS, 2007)
14

 

 

CDD possui uma estruturação que exige do leitor perspicácia para entender a 

“estética pornográfica”, não se limitando a um preconceito superficial que vê na 

linguagem deste romance somente uma produção mercadológica que representa o crime 

como uma historinha de bang-bang. Para Schwarz, a intensa violência do romance vem 

a enriquecê-lo, pois estabelece a necessidade de novas percepções para entender-se o 

novo contexto social e sua literatura, que envolve os tipos humanos mais discriminados 

da sociedade: ladrões, traficantes, assassinos, etc. O autor afirma que: 

 

A trivialização da morte empurra para um ponto de vista desabusado e 

abrangente, a um passo da estatística, quer dizer, superior às emoções 

do suspense, ou ainda, voltado para coordenadas supra-individuais, de 

classe, as quais no caso são decisivas. A intimidade com o horror, bem 
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 Este texto crítico encontra-se em apêndice na edição de CDD que utilizamos. 
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como a necessidade de encará-lo com distância, se possível 

esclarecida, é uma situação moderna. (SCHWARZ, in: LINS, 2007) 

 

O romance de Lins se apropria efetivamente das formas comerciais provenientes 

da indústria cultural, mas a composição não se limita a isso. Lins combina o mais 

arcaico com o mais moderno, mostrando influências de diferentes épocas e áreas numa 

obra que não propõe solução, mas identifica um problema e romanticiza sobre ele. 

Schwarz afirma que: 

 

Diante da tarefa de romancear a sua vasta matéria, o escritor lança 

mão de apoios de toda sorte, que vão de Crime e castigo e Angústia às 

superproduções de cinema. Há bastante proximidade com a 

imaginação sensacionalista e comercial de nossos dias, mas em 

espírito oposto, antimaniqueísta, antiprovidencialista, 

anticonvencional. (SCHWARZ, in: LINS, 2007, p. 571) 

  

 Ao final do texto, o crítico reconhece certa
15

 ironia na fatalidade dos destinos 

dos personagens, indicando que esses heróis jamais alcançam o que acreditam poder 

alcançar.  Assim está em seu ensaio: 

 

A morte não falha, mas chega antes do clímax programado, por mãos 

que não interessam e por motivos meio esquecidos que não estavam 

na ordem do dia. Noutro passo o melhor malandro de Cidade de Deus 

acaba como vítima de um carro que deu marcha à ré. Por sua vez o 

pior malfeitor do romance morre sumariamente com um tiro na 

barriga, que não restabelece a justiça nem reequilibra o mundo. 

(SCHWARZ, in: LINS, 2007, p. 571) 

 

Realmente, os heróis de CDD costumam ter uma morte nada gloriosa. Mesmo se 

envolvendo em “aventuras” das mais perigosas e cheias de incidentes, é em uma ocasião 

nada esperada que o herói encontra seu fim. A grande disputa entre Zé Miúdo e Zé 

Bonito é um bom exemplo disso. A batalha final entre os dois, algo como um duelo de 

filme faroeste (ou aos moldes de um conto como “A hora e a vez de Augusto Matraga”, 

de Guimarães Rosa, em que presenciamos a resolução da intriga através de uma épica 

briga entre valentões), que resolveria o conflito, nunca acontece. Depois da agressão 

inicial, os dois não se encaram como “homem” (como defenderia um malandro de 

períodos anteriores, como o tão apreciado Passistinha), mas acabam gerando uma guerra 
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 No próximo capítulo, trataremos do conceito de ironia estrutural estabelecido por Georg 

Lukács, segundo o qual o fracasso do herói diante sua aventura é componente ontológico da 

forma romanesca. 
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que extrapola infinitamente as causas iniciais do conflito. Ao final, eles acabam mortos 

de maneira medíocre, sendo assassinados por personagens secundários, que até então 

não recebiam muito destaque do narrador.  

Podemos identificar em CDD uma espécie de “erro trágico”, categoria da 

tragédia clássica identificada e descrita por Aristóteles. O filósofo percebe que o herói 

trágico, geralmente, alcança a catástrofe como consequência de uma sequência de 

eventos causados por uma decisão tomada no passado. Essa decisão, porém, não pode 

ser julgada moralmente, uma vez que, ao tomá-la, o herói não tem consciência dos 

resultados inesperados que esta ação gerará. Em CDD, a escolha errada foi não acreditar 

no trabalho legal e optar pelo crime; porém, ao considerarmos as condições de vida dos 

trabalhadores, não é difícil entender que, para o bicho-solto, isso não constitui escolha 

alguma, mas simplesmente o que eles acreditam ser a única maneira de superarem sua 

situação de pobreza, estigma e preconceito. Assim, ao optarem pela vida do crime, seus 

destinos entram em uma roleta russa, que cedo ou tarde acabará com suas vidas.  

Há uma fatalidade no destino do malandro quando este decide deixar a 

malandragem (que se localiza no limite entre ordem e desordem)
16

 e tornar-se bicho-

solto (que também se localiza entre a ordem e a desordem, mas esse se diferencia 

porque sua ação perde toda a autenticidade que podemos identificar no tradicional 

malandro). Ao que parece, seu caráter alienado faz o herói seguir uma busca que 

representa sua única esperança, mas também o guia para a sua ruína. Salvo evidentes 

diferenças em relação a Édipo, os heróis de CDD também rumam à ruína quando 

acreditam estar fazendo exatamente o contrário. Obviamente – o romance mesmo o 

afirma –, o morador comum, trabalhador, não está a salvo de uma morte surpresa e/ou 

trágica. Porém, o que CDD parece estabelecer é que, uma vez dentro do crime, o herói 

não consegue escapar à lógica de morrer prematuramente sem ter alcançado seus 

objetivos. Pode-se reconhecer, no romance de Lins, certo determinismo ligado a este 

destino fatal que acaba tornando-se previsível. Acreditamos, porém, que esse não é uma 

mera reprodução naturalista. Não há, nessa fatalidade trágica do herói, uma leitura 

cientificista que busca verdades indiscutíveis. Ao contrário, a fatalidade do destino do 

personagem de CDD não é definida por leis naturais, mas pela ação do próprio homem, 
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 Sobre a ambiguidade em “Dialética da Malandragem”, Antonio Candido (2004) interpreta 

Leonardo, protagonista de Memórias de um Sargento de milícias, como um herói que vive no 

limite entre ordem e desordem, usufruindo das vantagens proporcionadas tanto pelo mundo 

legal quanto pelo ilegal. 
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que, ao determinar uma organização social, determina também o perfil dos tipos 

humanos. 

Outro trabalho que destacamos é Sertão, subúrbio: Guimarães Rosa e Paulo 

Lins (2007), de Eduardo de Assis Duarte. Nesse curto ensaio, o autor estabelece um 

paralelo entre CDD e Grande Sertão: Veredas. Ele afirma que, mais que obras de 

ficção, ambos romances são também uma coletânea de um estudo etnográfico realizado 

pelos autores. O romance de Lins, porém, mostra o surgimento de uma criminalidade 

que não se enquadra na tradicional moral do jagunço presente em Rosa. Em ambos tem-

se a vingança como constante, mas os valores que embasam essa ação são 

progressivamente deixados de lado pelos personagens de CDD. Assim coloca o crítico: 

 

Movidos pela droga e pela ânsia de se arrumar na vida, os jovens 

bandidos – cada vez mais jovens à medida que passam os anos – vão 

esquecendo o sentido da amizade, lealdade e solidariedade que vigora, 

também, entre os idealizados Capitães de Areia de Jorge Amado. O 

maior exemplo é Zé Bonito, que entra na guerra por motivos 

aparentemente nobres para descobrir-se ao final tão bandido quanto os 

que jurou combater. Do sertão ao subúrbio, das veredas às vielas, 

degrada-se cada vez mais a figura épica e romanesca do herói. No 

Brasil do narcotráfico como quarto poder, não há lugar para os valores 

da jagunçagem consagrados no Grande Sertão. Se abriga ainda a 

vingança como forma primitiva de justiça, Cidade de Deus, por outro 

lado, denuncia a anomia de um tempo de individualismo e 

consumismo exacerbados. No salve-se quem puder generalizado, 

todos fracassam e nenhum dos jovens bandidos chega à velhice para 

contar suas memórias. – Grifo nosso. (DUARTE, in LINS, 2007, 

p.595-596)
17

 

 

A comparação de CDD com Grande Sertão: veredas pode ser ainda mais 

profícua. Isso é o que revela a dissertação de Tatiana Rocha, O arcaico e o moderno no 

romance contemporâneo (2007), em que a autora reconhece ligações do romance 

urbano de Lins com a tradição regionalista brasileira. Abordaremos esse texto um pouco 

mais adiante, e nos aprofundaremos no mesmo quando tratarmos do personagem no 

terceiro capítulo de nossa dissertação. 

 Outro trabalho que lemos foi A língua da bala (2003), artigo de Lúcia Nagib. 

Nesse texto a autora discorre sobre romance e filme, destacando a linguagem de ambos 

e como o filme busca representar visualmente os efeitos linguísticos do romance. Como 

nosso trabalho não estuda o filme, destaquemos o que ela afirma especificamente sobre 

o romance. Mais uma vez temos um paralelo com Guimarães Rosa: 
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 Este ensaio também está em apêndice na edição CDD estudada. 
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Ao elevar a linguagem sertaneja ao patamar literário erudito, 

Guimarães Rosa desentranhou dela uma ética universalizante, com 

valor de mito. Já o feito de Paulo Lins foi mostrar a adequação de uma 

língua cujos emissores são bandidos desglamourizados, crianças 

escravizadas por uma lógica que não conhecem nem controlam, e que 

as aniquila. Em suas mãos, essa língua veloz, de vocábulos e fórmulas 

reduzidos, adquiriu uma interessante qualidade poética, mas de uma 

poesia que, antes de atingir o status filosófico, se fecha no corte súbito 

das "balas que atravessam os fonemas", reduzindo-se a uma coleção 

de chavões e preconceitos. [...] A língua revela, assim, o caráter 

preconceituoso de uma cultura sem tempo ou espaço para reflexão. 

Nessa terra de machos que matam e morrem como moscas, as 

definições surgem em fórmulas prontas, impregnadas de moralismo 

conservador, como esta: "Mulher é igual a cachorro, acostuma com os 

novos donos com o passar do tempo". As formulações 

discriminatórias se estendem a homossexuais, portugueses, negros, 

nordestinos, enfim, a todos os personagens que, na narrativa, se 

tornam súditos de seus rótulos verbais. (NAGIB, 2003, p.184) 

 

Assim, a linguagem utilizada em CDD revela que seus heróis não são como os 

de Rosa, que eram engrandecidos por seus atos de honra e coragem. No romance de 

Lins, ao contrário, são seres estigmatizados pelo preconceito e predestinados aos fins 

mais bisonhos. Esta predestinação, contudo, não pode ser explicada por misticismos, 

pois é produzida socialmente, pela lógica violenta provocada pela combinação de 

necessidade e ignorância. Ainda, podemos perceber que os novos bandidos de CDD 

estão incluídos em um ciclo criminoso sofisticado que possui repercussões 

internacionais, diferente dos de Grande Sertão, que estão isolados no sertão brasileiro, 

que acaba representando todo o mundo na concepção de um jagunço. Um pouco mais à 

frente, continua a autora: 

 

A fala essencial dos personagens traz à tona, mediante a ignorância da 

norma culta e a inconsciência criativa com que expressam 

preconceitos e chavões, a inocência infantil desses assassinos, 

estupradores e mutiladores em série. Eis, segundo me parece, a 

realidade mais comovente que transpira de Cidade de Deus. A 

extrema habilidade na utilização dos recursos lingüísticos, no livro, e 

técnicos, no filme, evita que a interrupção da utopia seja também o 

fim da história. Embora desprovidas de objetivo, essas crianças 

armadas, que nasceram para matar muitos e morrer cedo, são o 

resumo da história contemporânea do Brasil e, provavelmente, de 

muitos outros países. (NAGIB, 2003, p.191) 

 

Aqui a autora se refere ao fato de que a expansão do capitalismo tem causado 

efeitos semelhantes em países subdesenvolvidos: a brutalização de parte da sociedade, 
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que se rebela contra o sistema em busca de reconhecimento, mas sua ação só acarreta 

mais estigma e menos liberdade. 

Nesse mesmo sentido, lemos no ensaio de Lívia Duarte (2007): 

 

A presença da sociedade brasileira, na marcha rumo ao avanço do 

capitalismo, sempre foi relativa, limitada e realizada com muitas 

ressalvas. Principalmente a partir da década de 1930, não se pôde 

contar com governos democráticos e interessados em políticas 

integradoras e que amenizassem as diferenças históricas por meio da 

inserção das camadas marginalizadas à cidadania. Em vista da 

impossibilidade da incorporação do país ao esquema de progresso 

prometido pelo capitalismo, o que restou foi o contexto marcado 

pela fragmentação e desintegração social. Nesse sentido, longe de 

ser um mero produto social, Cidade de Deus consegue sustentar um 

universo literário autônomo porque, embora com fortes vínculos na 

realidade exterior, é uma obra ficcional e, assim, adquire valor. – 

Grifo nosso. (DUARTE, 2007, p.78)
18

 

 

Em seu organizado ensaio, a crítica busca demonstrar como há uma 

correspondência entre o conteúdo social tratado no romance e a sua própria estrutura 

textual. Discorrendo sobre espaço e narrador, a autora atenta para interessantes 

significações na composição de CDD. Além deste artigo, ainda estudamos o trabalho 

principal de Lívia Duarte, Do malandro ao Bicho solto (2007), sua dissertação de 

mestrado, em que ela estuda a transformação do herói em CDD. Retornaremos a estes 

textos na parte analítica de nossa dissertação. 

 Outra obra com a qual dialogaremos será Uma Leitura de Cidade de Deus 

(2007), de Luciana de Carvalho. Em seu trabalho, a autora investiga diversos aspectos 

que fizeram com que o romance alcançasse grande repercussão. Ela estuda desde 

aspectos mais formais do texto até questões extratextuais, como os efeitos do filme na 

recepção do romance. Interessar-nos-á, particularmente, a descrição estrutural que a 

autora faz no capítulo “A narrativa em foco”. 

 Em A construção narrativa em Cidade de Deus (2007), Graziela Pereira analisa 

CDD em busca de “marcas de literalidade”. Ela estuda a obra abordando as principais 

categorias da narrativa: personagem, ação, espaço, tempo e narrador. Dialogaremos com 

este trabalho no capítulo analítico, criticamente, quando for necessário. 

                                                           
18

 No contexto urbano, o descaso governamental em relação aos desvalidos, aqueles que pouco 

usufruem do desenvolvimento, não pode ser mais mascarado como ocorreu no caso dos 

sertanejos.  
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 De Wellington Silva, lemos um ensaio, Notas sobre o sentido histórico-social 

Da violência em Cidade de Deus (2008) e sua dissertação de mestrado, Uma leitura 

formativa da desagregação (2007). Em seus trabalhos, o autor busca uma legitimação 

de CDD como obra de arte. Para tanto, ele estuda o romance fazendo um paralelo entre 

conteúdo social e forma narrativa. Como outros autores, ele reconhece que o 

“brutalismo” dos anos 70 foi a gênese da estética da violência; estética esta que não se 

distingue simplesmente por conter violência, mas por ter a violência como tema central 

da narração e deixar que este tema determine também a forma da composição. A obra 

de Lins revela, assim como já o revelara a obra inicial de Rubem Fonseca, que a 

narrativa “brutalista” surgida no período de ditadura é uma autêntica investida estética, 

que busca os limites da narrativa, trabalhando a mistura de alta e baixa cultura. Obras 

como estas não apenas reproduzem técnicas utilizadas na reprodução da indústria 

cultural, mas mesclam essas com um refinamento na organização da totalidade do texto.  

 Embora essa linguagem vulgar possa causar aversão em leitores mais 

conservadores, não se pode esquecer que é princípio da literatura a renovação, e a 

estética “brutalista” busca uma quebra de paradigmas através de uma atitude em que o 

exagero da violência é fonte principal de inspiração. Que objetivos tem o autor ou que 

efeitos pretende provocar nos leitores, não temos como precisar. O fato é que são textos 

rápidos, que prendem a atenção do leitor com uma narrativa bastante imagética (no 

sentido cinematográfico da predominância da ação e assimilação imediata), e que não 

buscam o apaziguamento final, mas têm, como princípio, meio e fim, a problematização 

de possíveis soluções positivas. 

 Especificamente sobre o herói, lemos também Anderson da Mata, em sua 

dissertação de mestrado, já publicada em livro, O silêncio das crianças: representações 

da infância na narrativa brasileira contemporânea (2010). Além desta obra mais longa, 

o autor produziu também um curto ensaio abordando o mesmo assunto, “É tempo de 

pipa: a representação da infância em Cidade de Deus, de Paulo Lins, e Lembrancinha do 

Adeus, de Júlio Ludemir” (2009). Em sua obra, o crítico estuda as implicações geradas 

por um personagem que, embora aja e seja representado como homem feito, muitas 

vezes não tem a idade necessária para possuir uma real maturidade para pensar seus atos 

plenamente. O fato de os heróis de CDD morrerem ainda crianças ou adolescentes 

aponta uma incompletude na formação deles, através da qual surge um herói que não 
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possui infância ou adolescência
19

, pois desde criança deve lutar para sobreviver, 

tornando-se adulto sem usufruir um período de formação pessoal. 

 Por último, voltemos a uma obra já supracitada, Cidade de Deus: o arcaico e o 

moderno no romance brasileiro (2007), dissertação de mestrado de Tatiana Rocha. 

Nesse trabalho, reconhecemos o estudo mais profundo sobre CDD. Aqui, a autora 

reconhece o romance como um representante do “naturalismo urbano”, uma estética 

nova que, apesar de possuir elementos inovadores, se baseia em formas vinculadas ao 

regionalismo. Em sua comparação, o romance seria a versão urbana das estórias de 

banditismo de 30 e 40. O propósito central da autora é vincular CDD ao naturalismo, o 

que desenvolve no capítulo quatro. Interessamo-nos, porém, principalmente, pelo 

capítulo três, onde a autora discorre sobre a definição de banditismo. Ela estabelece uma 

relação entre o bandido da favela e o bandido do campo, que nos serve de apoio para 

compreender melhor a natureza do bicho-solto. 

 Em nosso trabalho, buscamos dialogar o máximo com a crítica já existente de 

CDD, para podermos localizar nossa contribuição na interpretação da obra. Filiando-nos 

a uma tendência crítica já existente, que de uma forma ou de outra busca afirmar a 

literariedade do romance, propomos uma investigação do narrador e do personagem, e 

do entrelaçamento temático-estrutural entre os dois. Buscamos demonstrar que a forma 

narrativa de CDD mimetiza um grande impasse histórico na contemporaneidade: a 

impossibilidade de mudança, de um indivíduo ou uma comunidade se desvincular da 

lógica do sistema, combinada com a crescente individualização dos pontos de vista, tem 

provocado um problema moral no que tange à capacidade de interpretação da violência 

gerada por esse mesmo sistema, uma vez que os indivíduos, por acomodação ou o que 

seja, compactuam dos mesmos ideais e são responsáveis direta ou indiretamente pela 

“brutalidade” contemporânea.  

Assim, a questão moral está implicada na estrutura da obra, pois coloca um 

personagem e um narrador que não temem ou não reconhecem uma moral. Estando 

cientes ou não da situação contraditória e de desigualdades em que se encontra a 

sociedade, ambos são condizentes com a situação. CDD é uma composição que 

demonstra uma frieza cruel em relação à violência, e os momentos lúdicos, que são 

                                                           
19

 Em Emílio ou da Educação, Jean-Jacques Rousseau afirma que a adolescência e a infância 

foram criadas pela burguesia, pois, em sociedades anteriores, o infante não possuía 

reconhecimento como indivíduo até chegar à idade adulta. Percebemos que, em CDD, estas 

fases são usurpadas dos indivíduos, e eles procuram se enquadrar ao sistema mesmo não o 

compreendendo plenamente. 
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suprimidos crescentemente de capítulo a capítulo, não sobressaem às passagens 

“sangrentas”; porém, o excesso e a banalização da violência na obra indicam mais que 

uma mera reprodução de uma historinha de bang-bang, mas a utilização das novas 

formas midiáticas numa leitura sóbria e realista da calamidade pública gerada pelo 

mesmo sistema gerador dessas formas.  

O contexto histórico retratado em CDD revela que, no sistema capitalista, a 

violência, tanto oficial quanto não oficial, sempre encontra uma forma de ser legitimada 

e endossada pelo Estado e/ou pela sociedade. Na obra de Lins, narrador e personagem 

dialogam e se influenciam formalmente numa representação estética dessa realidade. 

Podemos observar uma interessante ironia nessas duas categorias: o personagem, que 

acredita estar desafiando o sistema e superando sua situação de estigma e inferioridade, 

mas está, na verdade, destinado a um fatal fracasso, pois seu esforço, embora possa 

proporcionar certo poder, não elimina o estigma da pobreza; o narrador, que se faz 

porta-voz daquele mundo, na verdade, não constitui uma voz real, um ponto de vista 

uno identificável na realidade, mas uma fusão caleidoscópica de vozes diversas, que não 

são capazes de se unirem numa unidade moral, pois a própria ação de narrar já se 

encontra comprometida com a indústria cultural. 

Assim, entendemos que CDD se estrutura de forma a representar um perfil do 

homem contemporâneo, a quem não cabe opinar ou decidir sobre coisa alguma, mas 

somente reproduzir o sistema que reconhece como verdade absoluta desde idade cada 

vez mais prematura. Daí uma narrativa da ação e da descrição cinematográfica, uma 

narrativa que preza mais em contar que em fazer comentários. Violência, frieza e 

sadismo exagerados podem ser lidos como uma sátira escandalosa de uma situação de 

empasse histórico que é facilmente percebida e dificilmente admitida. 
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2.  Capítulo Segundo 

  

Um épico em pedaços 

  

A epopeia dá forma a uma realidade de vida fechada a partir de si 

mesma, o romance busca descobrir e construir, pela forma, a 

totalidade oculta da vida. (LUKÁCS, 2000, p.60) 

 

Neste capítulo, procuramos expor as concepções teóricas que estudamos e que 

embasam nossos argumentos no terceiro capítulo, no qual abordamos, em análise 

textual, narrador e personagem. Devemos ressaltar, contudo, que o destaque dado a 

essas duas categorias não significa a total exclusão de outras, pois a análise proposta 

seria impossível sem a compreensão da obra como um todo, através da relação entre as 

diversas categorias da narrativa. Claramente, em nossa análise, ao tratarmos, tanto do 

herói quanto do narrador, fatalmente envolvemos também a ação, separável das outras 

apenas para propósitos didáticos. 

Embora o personagem seja a categoria principal que gerou este trabalho, 

dedicamos atenção especial também ao narrador, pois acreditamos que este, ao narrar 

em terceira pessoa sem possuir um ponto de vista estável, assume algumas 

características formais identificáveis também nos heróis do romance. A alienação do ser 

humano, cada vez mais intensa dentro do sistema capitalista, é tema central nesta 

narrativa de Lins, e herói e personagem compartilham uma estética que confirma este 

processo. A interpretação dessas duas categorias, através do seu entrelaçamento 

recíproco, nos revela um interessante trabalho formal, que busca estetizar um processo 

social de alienação progressiva do cidadão comum que, no Brasil, sofreu grande 

impulso durante os anos ditatoriais. Compreendendo que o romance de Lins possui 

pretensões realistas, tratando de um espaço real, com personagens reais, num tempo 

cronológico também real, entendemos que a forma narrativa de CDD aproxima narrador 

e personagem, não como indivíduos pertencentes à mesma classe social, mas como 

seres incapazes de atuar substantivamente no seu meio.  
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Diante da extrema violência – praticada, na maioria das vezes, por adolescentes 

e crianças, o que, pelo caráter imaturo destes, já torna-se questão polêmica –, o narrador 

não assume uma posição definitiva sobre os fatos, mas transita entre diferentes 

consciências, não chegando a nenhuma conclusão ou solução para o drama vivido pelos 

personagens. A dinâmica do foco narrativo em CDD pode culminar em uma leitura 

superficial. O ponto de vista deste romance não pode ser considerado interno – ou de 

classe, como afirma Roberto Schwarz (1999) –, no sentido de ser um indivíduo ou um 

tipo humano identificável entre os heróis do romance. O texto trata do crime e da 

pobreza, porém, o narrador não pertence a esta realidade, mas é, na verdade, um 

“narrador profissional”, ou seja, educado e empregado, o mesmo escreve para vender 

seu trabalho e viver dele, se ligando a um mundo escrito bem diferente do contexto do 

crime. Como profissional, ele utiliza técnicas e formas que não provem somente da sua 

experiência e/ou gosto individual, mas também das mídias da informação e dos 

estereótipos da indústria cultural, que garante a publicação da sua obra. Porém, ao 

estabelecer um diálogo entre tradição erudita e banditismo urbano, ele demonstra-se 

também um intelectual, que conhece tanto as formas eruditas da alta literatura quanto a 

cultura semiletrada dos malandros e bichos-soltos.  

O narrador perde uma identidade definida, admitindo que não está em situação 

muito diferente da condição alienada do personagem, pois sua própria voz é também um 

produto da indústria e já está reificada e transformada em mercadoria. O narrador de 

CDD não conta a história como um sábio que transmite seus conhecimentos frutos de 

fatos vividos ou presenciados, mas de um “ouvir dizer”, através de uma mistura de 

discursos na qual podemos identificar uma predominância das formas da informação e 

da indústria cultural. Acreditamos que essa configuração estrutural do romance de Lins, 

que possui uma sequência narrativa fragmentária – muito comum na literatura 

contemporânea –, sem um protagonista definido, e um narrador também sem voz 

definida, pode ser lida como a mimese de um processo progressivo de alienação e 

fragmentação das individualidades que se intensifica e se espalha pelos lugares mais 

isolados do planeta, se tornando irrefreável e irreversível.  

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), o pensamento racional ou 

“esclarecimento”, nascido com a mitologia clássica e desenvolvido através dos séculos 

com o propósito de libertar o homem e capacitá-lo para dominar a natureza de forma 

cada vez mais eficaz, hoje, reduzido à técnica, funciona como ferramenta de dominação 
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das massas. Cada vez mais limitados às suas especialidades, os seres humanos perdem 

contato com a percepção do todo social, alienando-se da própria situação. O horizonte 

de possibilidades do cidadão comum se reduz infinitamente, uma vez que a grande 

exigência de um conhecimento vertical acaba limitando imensamente o 

desenvolvimento de um conhecimento mais amplo que possa gerar questionamentos 

sobre as estruturas social, econômica e cultural. Assim, a superespecialização acaba 

escravizando o trabalhador, uma vez que, fora da grande indústria, sua especialidade 

não serve para nada. Além da alienação causada pela especialização crescente das 

profissões, o empregado, em suas horas livres, ainda é seduzido pela indústria do 

entretenimento, que reafirma a lógica do trabalho através de obras que repetem sempre 

as mesmas formas.  

Assim, as individualidades se anulam, pois não conseguem ver além da 

necessidade imediata, imposta pelos reguladores do sistema. Em CDD, se o herói se 

aliena e perde sua real força subversiva (como antítese da ideologia dominante) ao se 

apropriar da lógica de mercado através do tráfico de drogas, ao narrador se impõem as 

exigências de mercado, e este perde seu status de indivíduo. Nesta narrativa tão 

dinâmica e fragmentada, não há conhecimento novo, não há sabedoria, conselhos a 

serem dados, ou exemplos a serem seguidos, mas uma voz narrativa que, ao buscar a 

composição de uma poesia épica, é “atravessada por balas” e tem sua voz sufocada, 

metáfora que representa a influência que as exigências de mercado exercem sobre a 

livre criação artística.  

O narrador admite a perda de autoridade de sua voz e busca na alternância de 

pontos de vista uma ampliação de sua perspectiva. Talvez, resida aí uma tentativa de 

conquistar o reconhecimento e a credibilidade do leitor para um narrador que não está 

apto a proferir julgamentos sobre aquela realidade, pois não conhece ou prefere não 

incluir em sua narrativa uma contextualização mais global e um conhecimento mais 

profundo sobre os fatos narrados e, ao mesmo tempo, ainda reproduz técnicas que 

remetem à indústria cultural, como se apenas reafirmasse a lógica da mercadoria.  

Como exemplo disso, podemos citar o fato de que o narrador, em momento 

algum, cita a ditadura militar, a qual esteve atuante no Brasil exatamente durante as três 

décadas que compõem a cronologia do romance, e que certamente exerceu total 

influência sobre a formação daquela comunidade. Essa omissão pode ser justificada 
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pelo recorte proposto pelo narrador, que focaliza o desenvolvimento do crime em CDD. 

Assim, o narrador de Lins deixa claro que tratará da violência não oficial, ou seja, 

aquela cometida pelos despossuídos. Ao não incluir em sua narrativa explanações mais 

aprofundadas sobre a extrema violência praticada pelo Estado, o narrador opta por tratar 

das consequências, deixando as causas de lado. Essa escolha do autor, certamente, é 

proposital. O narrador, ao se limitar à “microestrutura”, se identifica e se aproxima do 

protagonista, pois compartilha com ele uma visão de mundo limitada e imediata, o que 

torna sua ação incapaz de alterar sua situação social. Dessa forma, as duas vozes (tanto 

do personagem quanto do narrador) se encontram sufocadas pelas infinitas exigências 

da realidade, revelando uma lógica material que, além de influenciar a vida dos 

marginalizados, altera também a própria concepção de criação artística. 

De qualquer maneira, acreditamos que e a utilização dessas técnicas narrativas 

enriquece muito a obra em sua fatura final, pois elas são utilizadas para problematizar a 

realidade vivida pelos moradores de CDD. Os acontecimentos principais em si (roubo 

ao motel, evolução do tráfico de drogas, a guerra entre quadrilhas, etc.), por já terem 

saído na mídia, não são desconhecidas do público, e a utilização desses procedimentos 

certamente dá uma nova e mais atraente versão dos fatos e com certeza contribuiu para 

o sucesso do romance. Porém, se por um lado a utilização dessas técnicas pode indicar 

um aspecto comercial da obra, por outro, a maneira como elas atuam na obra 

desmascaram como as mesmas não são capazes de abordar a realidade de forma 

abrangente e cogitar sobre uma solução para o drama representado.  

Assim, as escolhas do narrador acabam gerando uma identificação deste com o 

personagem, através de uma aproximação temático-estrutural. Ou seja, o narrador se 

identifica com o personagem não por pertencer à criminalidade, mas, dentro de sua 

classe social, é também alienado e tem sua força neutralizada pela supremacia da 

necessidade real. Ora, uma vez que o herói de CDD é quase que totalmente alheio ao 

mundo escrito, o seu ponto de vista não é capaz, numa obra realista, de constituir um 

narrador de uma narrativa escrita. Tendo isso como fato evidente e prezando pela 

verossimilhança do texto, o narrador de Lins conta a história em terceira pessoa. Porém, 

não sendo um bicho-solto (o que daria à sua voz a autoridade de quem vive aquela 

realidade) ou um cientista ou douto em questões sociais (o que daria à sua voz a 

credibilidade de quem entende da complexidade social), ele opta por mesclar essas duas 

vozes num discurso que se apropria das formas da indústria cultural, se definindo 
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exatamente e paradoxalmente como uma imprecisão ideológica, necessária para lidar 

com aquela realidade da maneira mais fidedigna possível. 

Entendemos que CDD, para ser entendido e apreciado, deve ser compreendido 

como um todo, levando em consideração como as formas refletem as próprias 

exigências impostas pelo conteúdo. Uma leitura superficial e preconceituosa somente 

revelará que o romance de Lins é nada mais que uma mera reprodução da indústria 

cultural. Porém, na fatura total do romance, o diálogo entre essas formas 

contemporâneas e a tradição, revelam uma forma que busca, através dessa indefinição, 

dessa mutação, uma nova configuração romanesca na contemporaneidade.  

Ao utilizar as técnicas da indústria cultural, o narrador de CDD busca, 

dialeticamente, sobreviver a elas. Sentindo-se “sufocado” pela exigência desses 

procedimentos, ele sabe que, se não os utilizar, estará fadado à exclusão e ao anonimato. 

Assim, ele transparece, através da sua estruturação formal, que também é vítima da 

mesma lógica que gera o caos e brutalidade vividos pelos personagens.  

Para entendermos a natureza deste narrador, procuramos em Walter Benjamin 

(1994) um ponto norteador. Segundo o crítico, o narrador tradicional, pertencente à 

tradição oral, começa a entrar em extinção com o surgimento do romance no início do 

período moderno. Porém, mesmo dentro de uma tradição livresca, houve narradores que 

souberam estetizar a figura do narrador tradicional em suas prosas, a exemplo de 

Nikolai Leskov e Edgar Allan Poe. No século XX, porém, a narrativa tradicional sofre 

um segundo golpe com a evolução das tecnologias da informação, que, por sua vez, 

chegam a ameaçar a própria narrativa romanesca. O autor parece alertar para o risco de 

que aconteça com o romance o mesmo que aconteceu com o narrador tradicional, ou 

seja, que a informação acabe colocando o próprio romance em extinção. Nas palavras 

de Benjamin: 

O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa 

é o surgimento do romance no início do período moderno. O que 

separa o romance da narrativa (e da epopeia no sentido estrito) é que 

ele está essencialmente vinculado ao livro. [...] O narrador retira da 

experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada 

pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 

ouvintes. O romancista segrega-se. A origem do romance é o 

indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas 

preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe 

dá-los. (BENJAMIN, 1994, p.201) 
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Um pouco mais à frente, o crítico cita o segundo indício da “morte da narrativa”: 

a crescente influência exercida pela informação, em constante mudança por causa do 

ininterrupto desenvolvimento tecnológico. Nas palavras de Benjamin: 

Verificamos que com a consolidação da burguesia – da qual a 

imprensa, no alto capitalismo, é um dos instrumentos mais 

importantes – destacou-se uma forma de comunicação que, por mais 

antigas que fossem suas origens, nunca havia influenciado 

decisivamente a forma épica. Agora ela exerce essa influência. Ela é 

tão estranha à narrativa como o romance, mas é mais ameaçadora e, de 

resto, provoca uma crise no próprio romance. Essa nova forma de 

comunicação é a informação. [...] O saber, que vinha de longe – do 

longe espacial das terras estranhas, ou do longe temporal contido na 

tradição –, dispunha de uma autoridade que era válida mesmo que não 

fosse controlável pela experiência. Mas a informação aspira a uma 

verificação imediata. Antes de mais nada, ela precisa ser 

compreensível “em si e para si”. Muitas vezes não é mais exata que os 

relatos antigos. Porém, enquanto esses relatos recorriam 

frequentemente ao miraculoso, é indispensável que a informação seja 

plausível. Nisso ela é incompatível com o espírito da narrativa. Se a 

arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente 

responsável por esse declínio. (BENJAMIN, 1994, p.202-203) 

 

O narrador de CDD, através da sua indecisão e seu discurso fragmentado, 

mimetiza este narrador contemporâneo, que tem sua voz calada pela informação, e não 

vê, senão no diálogo com esta, uma maneira de não sucumbir a ela. De certa maneira, 

ele se abstém conscientemente da sua posição de sábio por reconhecer que a realidade 

tem poder para falar por si mesma, ou seja, a banalização da violência por si só já é 

suficiente para reconhecer um problema social que pede por soluções imediatas. Diante 

da extrema frieza e brutalidade da violência crescente na favela, não resta ao narrador 

mais que um observar, como um espectador que vê um filme, pois sua alienação anula a 

força de atuação da sua voz. Um discurso que se predispusesse a compreender, julgar e 

indicar soluções para aquela realidade seria completamente utópico, uma verdadeira 

“hipocrisia narrativa”, uma vez que alterações substantivas na lógica do capital se 

tornam cada vez mais improváveis ou até mesmo impossíveis, pois as classes 

subjugadas, que deveriam ser o contraponto do poder, são assimiladas cada vez mais 

eficazmente pelo sistema e tendem a reproduzi-lo e defendê-lo com suas próprias vidas.  

CDD, ao invés de buscar um narrador aos moldes tradicionais, o que seria 

inverossímil na contemporaneidade, representa uma forma narrativa que indica 

exatamente o contrário: este narrador inexiste na atualidade. As possibilidades de 
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experiência autêntica, limitadas imensamente pela velocidade da informação, se 

reduzem cada vez mais, e o narrador, como qualquer outra individualidade na 

contemporaneidade, tem sua identidade anulada pela repetição e mesmice das formas da 

indústria cultural e instantaneidade da informação.
20

 

Encontramos em Theodor Adorno (2003) argumentos que seguem esta linha 

interpretativa. Considerando a supremacia da realidade sobre as individualidades, o 

crítico alemão concorda com Benjamin no que diz respeito à crise da experiência 

autêntica. Assim expõe o autor: 

O que se desintegrou foi a identidade da experiência, a vida articulada 

e em si mesma contínua, que só a postura do narrador permite. Basta 

perceber o quanto é impossível, para alguém que tenha participado da 

guerra, narrar essa experiência como antes uma pessoa costumava 

contar suas aventuras. A narrativa que se apresentasse como se o 

narrador fosse capaz de dominar esse tipo de experiência seria 

recebida, justamente, com impaciência e ceticismo. [...] contar algo 

significa ter algo especial a dizer, e justamente isso é impedido pelo 

mundo administrado, pela estandardização e pela mesmice. Antes de 

qualquer mensagem de conteúdo ideológico já é ideológica a própria 

pretensão do narrador, como se o curso do mundo ainda fosse um 

processo de individuação, como se o indivíduo, com suas emoções e 

sentimentos, ainda fosse capaz de se aproximar da fatalidade, como se 

em seu íntimo ainda pudesse alcançar algo por si mesmo. (ADORNO, 

2003, p.56-57) 

 

Através da metáfora de que “não é possível escrever poesia depois de 

Auschwitz”, Adorno indica que a prática narrativa é colocada em xeque pela brutalidade 

e irracionalidade da lógica social. Um pouco mais adiante, o autor afirma que o romance 

é o gênero capaz de representar este conflito entre o homem e sua realidade: 

 

A reificação de todas as relações entre os indivíduos, que transforma 

suas qualidades humanas em lubrificante para o andamento macio da 

maquinaria, a alienação e a auto-alienação universais, exigem ser 

chamadas pelo nome, e para isso o romance está qualificado como 

poucas outras formas de arte. Desde sempre, seguramente desde o 

século XVIII, desde o Tom Jones de Fielding, o romance teve como 

                                                           
20

 A respeito da reprodução em massa, consultamos também “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica” (BENJAMIN, 1994, p.165-196), onde o autor afirma que a arte, ao 

perder seu caráter unitário e ser produzido em série, perde sua “aura” (ou seja, um valor positivo 

atribuído à obra por esta ser única). Porém, se por um lado essa reprodução indica uma perda de 

valor simbólico (perda da áurea), por outro, atribui um valor social à obra, pois um número 

infinitamente maior de indivíduos pode usufruir das produções. 
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verdadeiro objeto o conflito entre os homens vivos e as relações 

petrificadas. Nesse processo, a própria alienação torna-se um meio 

estético para o romance. [...] O momento anti-realista do romance 

moderno, sua dimensão metafísica, amadurece em si mesmo pelo seu 

objeto real, uma sociedade em que os homens estão apartados uns dos 

outros e de si mesmos. Na transcendência estética reflete-se o 

desencantamento do mundo. (ADORNO, 2003, p.57-58). 

 

Adorno identifica uma situação-problema na narrativa do século XX, para a qual 

James Joyce teria encontrado uma boa solução, pois “Joyce foi coerente ao vincular a 

rebelião do romance contra o realismo a uma revolta contra a linguagem discursiva.” 

(ADORNO, 2003, p.56) Em CDD, o narrador não chega a utilizar o fluxo da 

consciência no nível de um Ulisses. Porém, a divisão do romance em curtas cenas – que 

não seguem necessariamente uma ordem cronológica, algumas não tendo continuidade 

alguma – revela, senão um caos mental, com certeza representa um caos social, no qual 

a incompletude não reside no sintagma, na sobreposição de pensamentos momentâneos 

de um indivíduo em particular, mas na construção épica, na sobreposição de vidas 

incompletas, que não estabelecem a saga de um herói exemplar, mas inúmeras curtas 

narrativas, que não conseguem estabelecer uma unidade aos moldes da épica 

tradicional. 

 É nesta incompletude, nesta indefinição, que a estrutura narrativa de CDD se 

relaciona com a caracterização do personagem. O romance se fragmenta porque a 

própria subjetividade do herói está fragmentada, e um épico é formado, não com a 

história de uma vida modelar ou arquetípica de um povo ou contexto histórico, mas com 

a sobreposição de vidas curtas e frustradas, que representam um dos resultados mais 

negativos das aspirações de liberdade, igualdade e fraternidade pregadas pela burguesia 

ascendente. Neste sentido, Arturo Gouveia, ao discorrer sobre alguns conceitos da 

Teoria do Romance, de Georg Lukács, explica: 

 

Se o ideal, tão alimentado pela ideologia burguesa, mostra-se no final 

irrealizável, a ironia que deriva desse paradoxo denuncia a falsidade 

das grandes promessas burguesas: igualdade, liberdade, fraternidade. 

E o amadurecimento, pelo choque, que o herói (nem todos, como o do 

idealismo abstrato) adquire em seu percurso é resultado do 

reconhecimento dessa falsidade. O romance, enquanto forma que 

engloba essas contradições violentas, distingue-se, já em sua 

construção, pela maturidade ao fazer do fracasso das utopias um de 

seus fundamentos básicos. (GOUVEIA, 2008, p.113) 
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Por esse ponto de vista, o romance de Lins assemelhar-se-ia a uma “epopeia 

negativa” (ADORNO, 2003), pois os pontos de vista estão envolvidos por uma alienação 

que os afastam da compreensão total da sua condição, cegando-os quanto a 

possibilidades de mudanças. Esta coletividade, ao reproduzir a mesma lógica 

cegamente, acredita na possibilidade de vitória pelo esforço individual, o que, de certa 

forma, acaba convertendo-se em um verdadeiro mito. A realidade material a qual deve 

ser enfrentada pelo herói demonstra-se infinitamente mais poderosa que suas 

capacidades
21

, tornando suas pretensões e esperanças metas quase que inalcançáveis, e o 

mito burguês se revela uma falsa ideologia, que promete no discurso o que é 

impossibilitado na realidade prática. 

No romance de Lins, a superação da pobreza pelo esforço pessoal pode ser 

identificada na figura de Busca-Pé. Porém, esta vitória é vista como exceção, uma 

possibilidade que é contemplada por uma minoria insignificante diante da grande 

quantidade de vidas perdidas para o crime. Neste sentido, este personagem é um tipo de 

contraponto da lógica do crime, seguida durante a narrativa, mas que não representa 

ameaça alguma para o status quo porque, uma vez tendo superado sua situação de 

pobreza, é visto, por seus antigos amigos cocotas (que também se tornam criminosos), 

como “o outro”, como alguém que já não faz mais parte daquele espaço.  

Ao não focalizar um protagonista principal – sendo o conflito em si entre os 

diversos personagens elencado como o verdadeiro protagonista da trama –, CDD 

problematiza a própria definição de protagonista. Paulo Lins propõe um épico que não 

elege um herói, mas trata de uma coletividade de indivíduos, que compartilham a 

miséria e perdem suas vidas precocemente e da maneira mais medíocre.  Encontramos 

personagens que estão cada vez mais longe de serem gloriosos, admirados e/ou seguidos 

como exemplos, mas são pobres coitados que, ao acreditarem estar desafiando o poder e 

rompendo as barreiras de suas limitações materiais, caminham fatalmente para uma 

morte precoce sem glória alguma e um total esquecimento. 

Poder-se-ia dizer que Inho (ou Zé Miúdo) é o grande protagonista de CDD, pois 

é figura presente na maior parte da narrativa e um dos líderes da guerra entre gangues. 

                                                           
21

 Quando falamos realidade material, nos referimos às necessidades reais destes indivíduos, que 

não se reduzem à moradia e alimentação. Somadas às necessidades básicas, estão o desejo de 

consumo criado pela propaganda e a vontade de superar o estigma criado por sua posição social. 
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Porém, devido à enorme quantidade de personagens (Bichos-soltos, que acabam 

inevitavelmente alcançando sempre o mesmo destino), sua existência acaba não se 

diferenciando da grande contingência de individualidades semelhantes. Outra 

possibilidade poderia ser Zé Bonito, que se torna figura admirada e respeitada pelos 

moradores do conjunto. Porém, além de ter que abrir mão de tudo que acredita e utilizar 

o crime para satisfazer seu desejo de vingança, ele morre miseravelmente sem alcançar 

seu objetivo, e acaba também não se diferenciando dos demais bandidos. Neste sentido, 

pode-se identificar, em CDD, certo determinismo. Porém, este não se assemelha em 

nada a um determinismo biológico (típico no naturalismo positivista do século XIX) ou 

psicológico (como em obras com tendências psicanalíticas), mas social, que afirma uma 

fatalidade nas vidas dos miseráveis envolvidos com o crime. Ao optar pelo crime, estes 

indivíduos se envolvem num círculo vicioso de conflitos que termina sempre com sua 

morte precoce, pois pertencer ao crime é estar marcado para morrer, seja por inimigos, 

pela polícia ou até pelos próprios amigos. Assim, este determinismo não se vincula a 

causas naturais, mas é gerado pelo próprio ser humano em sua organização social. A 

circularidade de mortes em CDD, envolvendo crianças cada vez mais jovens, indica que 

a chamada “classe perigosa” acaba praticando um extermínio de si mesma, como se 

fossem animais presos em um labirinto cuja saída poucos encontram. 

Segundo Lukács (2000), o romance surgiu como a forma épica correspondente à 

ascensão da burguesia no início da era moderna. Na epopeia, o herói já possui todos os 

atributos necessários para vencer todos os obstáculos desde o início, pois seu sucesso 

está garantido pelo vínculo que ele possui com as forças divinas, que determinam o 

destino de todo o universo. O herói do romance está sozinho ao enfrentar as 

dificuldades e superá-las dependerá somente dele. Para Lukács, na epopeia:  

O homem não se acha solitário, como único portador da 

substancialidade, em meio a figurações reflexivas: suas relações com 

as demais figurações e as estruturas que daí resultam são, por assim 

dizer, substanciais como ele próprio ou mais verdadeiramente plenas 

de substância, porque mais universais, mais “filosóficas”, mais 

próximas e aparentadas à pátria original: amor, família, Estado. O 

derver-ser é para ele apenas uma questão pedagógica, uma expressão 

de que ainda está a caminho de casa, mas não exprime ainda a relação 

única e insuperável com a substância. (LUKÁCS, 2000, p.29) 

 

No período moderno, contudo, a unidade rompe-se, e a harmonia entre 

subjetividade individual e realidade social é perturbada. O ser humano problematiza a 
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realidade e a si mesmo e, da relação entre os dois, compreende a sua impotência diante 

das exigências da sociedade. Por outro lado, por desacreditar no sobrenatural, o ser 

humano se liberta das restrições de uma lógica fechada e compreende a si mesmo como 

toda verdade e única força capaz de estabelecer mudanças.  Nas palavras de Lukács: 

 

O círculo cuja completude constitui a essência transcendental de suas 

vidas rompeu-se para nós; não podemos mais respirar num mundo 

fechado [...] Descobrimos em nós a única substância verdadeira: eis 

por que tivemos de cavar abismos intransponíveis entre conhecer e 

fazer, entre alma e estrutura, entre eu e mundo, e permitir que, na 

outra margem do abismo, toda a substancialidade se dissipasse em 

reflexão; eis por que nossa essência teve de converter-se, para nós, em 

postulado e cavar um abismo tanto mais profundo e ameaçador entre 

nós e nós mesmos. Nosso mundo tornou-se infinitamente grande e, em 

cada recanto, mais rico em dádivas e perigos que o grego, mas essa 

riqueza suprime o sentido positivo e depositário de suas vidas: a 

totalidade. (LUKÁCS, 2000, p.30-31) 

 

Por este ponto de vista, a diferença fundamental entre romance e epopeia é a 

concepção de ser humano que compõe o herói destas formas. Diferentemente do 

romance, nos textos homéricos, “Ser e destino, aventura e perfeição, vida e essência são 

conceitos idênticos” (LUKÁCS, 2000, p.27), ou seja, na epopeia, há uma unidade entre 

subjetivismo do personagem e objetividade da realidade material. No romance, essa 

unidade é rompida, e surge uma incompatibilidade insuperável entre as pretensões do 

herói e as possibilidades reais para alcançá-las. O romance, possuindo uma forma bem 

mais dinâmica e mutável que o clássico, possibilita a criação de heróis que, ao invés de 

corresponderem exatamente ao que se espera deles, surpreendem porque devem superar 

os obstáculos com suas próprias forças e, não podendo mais depender de forças 

sobrenaturais, têm seus destinos indefinidos. Lukács afirma que: 

 

Uma totalidade simplesmente aceita não é mais dada às formas: eis 

porque elas têm de estreitar e volatilizar aquilo que configuram, a 

ponto de poder sustentá-lo, ou são compelidas a demonstrar 

polemicamente a impossibilidade de realizar seu objeto necessário e a 

nulidade intrínseca do único objeto possível, introduzindo assim no 

mundo das formas a fragmentariedade da estrutura do mundo. 

(LUKÁCS, 2000, p.36) 
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Com essa mudança de paradigma, a épica se torna mais dinâmica, e a liberdade 

do ser humano em relação ao sobrenatural corresponde a uma mutabilidade da forma 

romanesca, que busca, através da estrutura narrativa, construir o sentido para uma 

existência: 

 

O romance encerra entre começo e fim o essencial de sua totalidade, e 

com isso eleva um indivíduo às alturas infinitas de quem tem de criar 

todo um mundo por sua experiência e manter a criação em equilíbrio – 

alturas que o indivíduo épico jamais pode alcançar, nem mesmo o de 

Dante, pois essa sua importância deve-se à graça que lhe foi 

dispensada, e não à sua pura individualidade. (LUKÁCS, 2000, p.84) 

 

Nesta concepção, o herói, inevitavelmente, se vincula à necessidade de uma 

formação, de um aprimoramento intelectual que o faça capaz de lidar com os obstáculos 

enfrentados e, ao mesmo tempo, consciente de seus limites. Nas palavras de Lukács: 

 

O processo segundo o qual foi concebida a forma interna do romance 

é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, o 

caminho desde o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, 

em si heterogenia e vazia de sentido para o indivíduo, rumo ao claro 

autoconhecimento. (LUKÁCS, 2000, p.83) 

 

Por não estar resguardado por nenhum deus, ele deve construir o seu caráter 

através dos anos e fazer-se merecedor do sucesso. Porém, a natureza problemática do 

romance gera um impasse insuperável, chamado por Lukács de ironia estrutural, que 

significa que o herói jamais conseguirá restabelecer uma unidade. Sobre o conceito 

lucaksiano de ironia, Gouveia (2008) esclarece: 

 

Na modernidade, o sujeito, despojado de substancialidade própria, 

vazio de totalidade, é subjugado por um sentido externo e estranho 

depositado nas estruturas sociais. Como não há mais correspondência 

entre sujeito (esvaziado de imanência e comunicação transcendental) e 

o mundo social (por si mesmo não transparente, porém poderoso pelo 

peso da força e da trivialidade), o que ocorre entre os dois é um 

descompasso permanente. Daí o herói do romance ter uma “psicologia 

demoníaca”, julgando-se capaz de combater a ordem aparente das 

coisas e demonstrar desejos de transgressão inexistentes no herói 
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épico. Ao mesmo tempo, o herói do romance está sempre em choque 

com as estruturas sociais, que diminuem enormemente o poder 

transgressor dele. É o momento em que a subjetividade reconhece 

seus limites e se abole – ou se anula -, o que para Lukács ressoa como 

ironia. (GOUVEIA, 2008, p.110) 

 

Assim, percebe-se que é imanente à forma romanesca o fracasso do herói. Ou 

sua subjetividade é demasiada extensa em relação às limitações da realidade social 

(chamado por Lukács romantismo da desilusão, cujo paradigma é Educação 

Sentimental, de Flaubert) ou a realidade impõe sua força às ingênuas aspirações 

individuais (chamado idealismo abstrato, cujo paradigma é Dom Quixote, de 

Cervantes). Nas palavras do crítico: 

 

O abandono do mundo por Deus revela-se na inadequação entre alma 

e obra, entre interioridade e aventura, na ausência de correspondência 

transcendental para os esforços humanos. Essa inadequação tem 

grosso modo dois tipos: a alma é mais estreita ou mais ampla que o 

mundo exterior que lhe é dado como palco e substrato de seus atos. 

(LUKÁCS, 2000, p.99) 

 

Como paradigma de uma possível solução deste impasse, Lukács cita Wilhelm 

Meister, de Goethe, pois este propõe uma forma de o indivíduo se conciliar com a 

realidade através de uma busca pessoal por diversos tipos de conhecimento, que 

incluem desde arte e filosofia até saberes práticos voltados para as necessidades 

econômicas. Lukács afirma que: 

 

Tanto no aspecto estético quanto histórico-filosófico, Wilhelm Meister 

situa-se entre esses dois tipos de configuração: seu tema é a 

reconciliação do indivíduo problemático, guiado pelo ideal 

vivenciado, com a realidade social concreta. Essa reconciliação não 

pode nem deve ser uma acomodação ou uma harmonia existente desde 

o início [...] Tipo humano e estrutura da ação, portanto, são 

condicionados aqui pela necessidade formal de que a reconciliação 

entre interioridade e mundo seja problemática, mas possível; de que 

ela tenha de ser buscada em penosas lutas e descaminhos, mas possa 

no entanto ser encontrada. (LUKÁCS, 2000, p.138) 
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Compreendendo sua incapacidade diante da realidade, o herói busca adaptar-se a 

ela. Citamos o crítico húngaro mais uma vez: 

 

A humanidade, como escopo fundamental desse tipo de configuração, 

requer um equilíbrio entre atividade e contemplação, entre vontade de 

intervir no mundo e capacidade receptiva em relação a ele. Chamou-se 

essa forma de romance de educação. Com acerto, pois a sua ação tem 

de ser um processo consciente, conduzido e direcionado por um 

determinado objetivo: o desenvolvimento de qualidades humanas 

que jamais floresceriam sem uma tal intervenção ativa de homens e 

felizes acasos; [...] A ação definida por esse objetivo tem algo da 

tranquilidade da segurança. Mas não se trata da tranquilidade 

apriorística de um mundo rematado; é a vontade de formação, 

consciente e segura de seu fim, que cria a atmosfera dessa 

inofensividade última. (LUKÁCS, 2000, p.141-142) – Grifo nosso. 

 

Ao pensarmos a noção de formação aplicada à interpretação de CDD, 

percebemos que essa inexiste naquele contexto. Na épica da miséria, não há o sucesso 

de um herói modelar, mas o fracasso de inúmeros miseráveis que procuram inutilmente 

superar sua condição de miséria e estigma. A formação que possuem estes indivíduos 

não se parece em nada com o paradigma tradicional de formação burguesa estabelecido 

pelo Meister, pois eles não passam por um longo período de aprendizado para enfim se 

enquadrar à sociedade, mas, ainda criança, sob a pressão de necessidades, preconceitos, 

violências e traumas, substituem suas infâncias e adolescências por uma maturidade 

prematura exigida pela dureza de suas realidades. A supremacia da realidade faz-se 

infinitamente superior e esses heróis-mirins enfrentam o mundo adulto desde muito 

cedo, sem terem tempo sequer de construir a própria personalidade. A necessidade 

imediata limita infinitamente a capacidade destes infantes de entenderem toda a 

complexidade da sua realidade, e eles acabam seguindo cegamente uma ideologia que 

os destrói. 

Wilma Patrícia Maas, em sua dissertação de mestrado, publicada sob o título O 

cânone mínimo: O Bildungsroman na história da literatura (2000), afirma que a noção 

de formação (ou Bildungsroman) é intrínseca à forma romanesca. Por isso, este conceito 

não se limita ao padrão estabelecido pelo Wilhelm Meister de Goethe, mas é capaz de 

possuir variadas representações nos diferentes contextos históricos e geográficos em que 

aparece. Neste ponto, podemos identificar uma concordância da autora com a Teoria do 
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Romance, de Lukács. O autor identifica que é intrínseca ao romance a “ironia 

estrutural”, ou seja, há em todo romance a representação de um herói que não possui 

mais a proteção divina e a predeterminação do seu destino, o que o torna incapaz de 

superar sua realidade. Porém, ele lê o Meister como a construção de uma possível 

conciliação; esta deve necessariamente inexistir no início da trama, para que haja a 

necessidade de um desenvolvimento, um processo de adaptação da subjetividade 

humana à objetividade material.  A autora, por sua vez, afirma que esta construção, por 

não ser uma mera escolha estética, mas uma necessidade histórico-filosófica imanente à 

forma romanesca – que deve descartar o mérito por nascimento em prol do mérito por 

merecimento –, pode ser recuperada em qualquer contexto, uma vez que a riqueza do 

conceito possibilita diferentes leituras sobre as formas e possibilidades da difícil 

conciliação entre subjetividade individual e realidade social. 

Por esse ponto de vista, o romance de Paulo Lins pode ser lido também como 

um romance de formação. Porém, esta é apresentada por outro ponto de vista, diferente 

dos padrões de perfeição prometidos pela representação original. A formação universal 

por que passa Wilhelm Meister é substituída em CDD por um aprendizado bem mais 

curto e intenso, transmitido pela violência e pela barbárie, gerando um herói que perde 

progressivamente contato com qualquer princípio humanístico – como empatia e 

solidariedade –, e que elege a busca do lucro e status como o princípio norteador de toda 

sua existência. Como exemplo, podemos citar o plano de Zé Miúdo que, com medo do 

poder e reputação crescente de Biscoitinho e Cabelo calmo, trama a morte de seus 

amigos e parceiros no crime para evitar o risco de perder o poder ou até a vida. Assim 

está no romance:  

 

“Perguntou a si mesmo o porquê de sentir medo de Cabelo Calmo, se 

eram parceiros desde criança. Se Cabelo Calmo nunca lhe dera 

indícios de traição, por que matá-lo? Reviu, rapidamente, a infância, o 

tempo do São Carlos, a cadeira de engraxate... Seria muita canalhice 

trair o parceiro somente por medo, sentiu vergonha de ter medo. No 

entanto, já havia planejado sua morte com Biscoitinho, e, se voltasse 

atrás, Biscoitinho poderia achar que ele, sim, estava de traição. Não 

sabia o que fazer diante da besteira que havia feito, agora um deles 

haveria de morrer, mas qualquer  um que ficasse vivo seria seu 

parceiro, caso ele alertasse os dois. Num ímpeto, tomou essa decisão 

e, sem mesmo saber o que Cabelo Calmo falava naquele momento, 

disse: – Tu sabe que de todo mundo aí na parada a gente que é 
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parceiro legal, tá ligado? É por isso que eu vou te dar esse papo: 

Biscoitinho tá querendo passar você.” (LINS, 2007, p.518-519)  

 

Os personagens caracterizados em CDD são crianças sem estrutura familiar, que, 

não possuindo conhecimento profundo sobre coisa alguma, entendem somente que está 

no comércio (ilegal) de drogas a porta de saída da miséria. Porém, na realidade, a vida 

de bicho-solto os condena fatalmente a uma morte prematura, antes que eles possam 

alcançar seus objetivos.  

Todos em CDD têm a opção de “seguir o caminho do bem”, se dedicando aos 

estudos e/ou ao trabalho. Porém, a escola é totalmente desacreditada, e o trabalho é 

visto como sofrimento e submissão. Possuir ensino fundamental completo, ou mesmo o 

ensino médio, além de levar muitos anos, não é visto como garantia de emprego e 

salário dignos e muito menos como sendo capaz de neutralizar o estigma da miséria. Os 

que optam por serem trabalhadores são vistos pelo bandido como um “otário”, como um 

covarde que se sujeita a humilhações em trabalhos desgastantes com longas horas e 

baixos salários, aceitando a pobreza passivamente. O bicho-solto, por sua vez, se rebela 

e procura, através do crime, superar sua situação e ganhar poder e status.  

Em certo sentido, há uma identificação deste herói contemporâneo com o 

tradicional malandro
22

, pois ambos transitam entre ordem e desordem. Porém, enquanto 

o malandro apresenta uma sabedoria e uma empatia em relação a seus semelhantes e 

busca conscientemente estabelecer uma unidade entre eles, o bicho-solto é frio e 

individualista, e utiliza a violência contra seus próprios companheiros como forma de 

superar sua situação de pobreza definitivamente. Por exemplo, o chamado trio ternura – 

Tutuca, Inferninho e Martelo –, ao roubar um caminhão de gás, distribui botijões entre 

os moradores locais, bem aos moldes de um Robin Hood, mostrando que ainda possuem 

um pouco da generosidade do malandro tradicional. No terceiro capítulo do romance, 

este paradigma de herói desaparece e surge o bicho-solto como profissão. Para se tornar 

um “empresário” do tráfico, o aspirante deve passar por um verdadeiro plano de 

carreira, distribuído em uma longa escada hierárquica de funções, se quiser tornar-se o 
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 Segundo Roberto Damatta, “o malandro não cabe nem dentro da ordem nem fora dela: vive 

nos seus interstícios, entre a ordem e a desordem, utilizando ambas e nutrindo-se tantos dos que 

estão fora tanto dos que estão dentro do mundo quadrado da estrutura”. (DAMATTA, 1997, 

p.172) “o malandro é um ser deslocado das regras formais, fatalmente excluído do mercado de 

trabalho, aliás definido por nós como totalmente avesso ao trabalho e individualizado pelo 

modo de andar, falar e vestir-se.” (DAMATTA, 1997, p.263) 
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gerente ou mesmo dono da boca de fumo. E, para alcançar o maior status e poder o mais 

rápido possível, os jovens estão dispostos a descartar as vidas de seus próprios 

familiares e melhores amigos.  

Estes personagens não são capazes de observar que, ao reproduzirem a estrutura 

capitalista no tráfico de drogas, acabam se distanciando da moral e da cultura que antes 

os distinguiam, e sua ação, mesmo com aparência de subversiva, é prevista e controlada 

pelo sistema. A caracterização deste herói demonstra que as promessas de sucesso pela 

dedicação individual são colocadas em xeque no berço da pobreza, uma vez que as 

possibilidades reais de um bicho-solto (ou mesmo de um trabalhador) realizar suas 

aspirações (superar a miséria e o estigma causado por ela) são quase nulas. Neste 

contexto, o crime surge como uma falsa esperança, pois o dinheiro conquistado, apesar 

de gerar um poder temporário, não garante a legalidade e a perpetuação do mesmo, pois 

cedo ou tarde estes heróis serão vítimas fatais da violência sem contemplarem a tão 

desejada “boa”
23

. 

O acúmulo de problemas (aos quais se acrescentam as necessidades criadas pela 

propaganda) faz com que a criança busque uma solução imediata e efetiva na obtenção 

dos seus desejos, não tendo tempo e/ou não se preocupando com o desenvolvimento 

dela mesma como ser humano. A vida destes indivíduos lhes exige maturidade de 

adulto desde idade muito prematura; a prometida formação integral lhe é usurpada e 

eles acabam seguindo irreflexivamente a única lógica que compreendem: que o acúmulo 

de dinheiro é a única forma para obter-se poder e, consequentemente, liberdade 

(representada, em seu imaginário, pela “boa”). Assim, percebe-se como a ideologia da 

livre iniciativa torna-se, no berço da miséria, uma justificativa para a barbárie. Na 

favela, a briga por mercado de consumo é justificativa para a violência e, dentro do 

código estabelecido entre os bandidos, sempre se encontra uma forma de se legalizar a 

frieza e a crueldade. 

Os heróis de CDD, no decorrer das três décadas descritas, abandonam 

progressivamente a moral do antigo malandro e se vinculam cada vez mais à lógica fria 

do mundo capitalista, se distanciando de uma formação pessoal que pudesse torná-lo um 

ser consciente de sua situação e capaz de, senão modificá-la, ao menos entendê-la 

                                                           
23

 “Achar a boa” ou “meter a boa” significa conseguir dinheiro suficiente para largar o crime, 

senão definitivamente, pelos menos deixar de depender dele, que é o sonho da grande maioria 

dos bandidos.  
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criticamente; estão alienados por não perceberem que, ao praticarem o tráfico de drogas 

em busca de superar sua situação de pobreza, apenas reproduzem a lógica do sistema 

que acreditam estar desafiando, entrando numa verdadeira roleta russa na qual eles 

mesmos são os maiores prejudicados. Dentre os inúmeros assassinatos descritos no 

romance, não é difícil perceber que as vítimas do crime em CDD são, em sua maioria, 

moradores da própria comunidade, ou seja, a ação desses heróis se volta contra eles 

mesmos, e as maiores vítimas da violência acabam sendo seus próprios autores. 

O personagem Passistinha, por exemplo, um dos poucos “malandros genuínos” 

citados na obra e um dos últimos representantes desse tipo de herói, embora não possua 

formação escolar formal e institucionalizada, transparece uma consciência sobre a 

situação de lamúria em que vive o pobre nas comunidades brasileiras. Ao observar 

desavenças entre conhecidos seus, sempre procura na diplomacia uma solução mais 

razoável que a violência, pois prega que “malandro precisa respeitar para ser 

respeitado”. O seguinte diálogo evidencia bem esta atitude de Passistinha: 

  

“– Cuidado que Inferninho é danado. Se deparar com ele, tem que ter 

atitude, senão o bicho pega, tá sabendo? Mas se falar meu nome, ele 

aceita uma ideia... 

– Comigo não tem essa não rapá, cumpádi! – interrompeu Pelé. – Não 

tenho medo de marra de cão, não. Não quero arrumar arengação com 

ninguém não, mas se vim de vacilação, não vai ter essa de desenrolar 

ideia não, cumpádi. Boto logo o bicho pra pegar também! 

– Um tem que respeitar o outro. Cada um tem que sentir 

que o inimigo é a polícia, sabe qualé que é? Não quero meus 

amigos de rixa não – alertou Passistinha.” – Grifo nosso  (LINS, 

2007, p.29-30)   

 

Lukács (2000) atribui à noção de gênero um sentido histórico-filosófico
24

, 

através do qual percebemos a mutabilidade das formas no decorrer da história e como 

elas se relacionam com o perfil da sociedade que as produz; a partir deste ponto de 

vista, percebe-se como a concepção do ser humano sobre si mesmo em cada época, 

certamente estabelece os paradigmas de heróis que representam as crenças e aspirações 
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 Assim esclarece o autor: “Epopeia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não 

diferem pelas intenções configuradoras, mas pelos dados histórico-filosóficos com que se 

deparam para a configuração. O romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade 

extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à vida 

tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade. Seria superficial e 

algo meramente artístico buscar as características únicas e decisivas da definição dos gêneros no 

verso e na prosa.” (LUKÁCS, 2000, p.55) 
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de uma determinada sociedade. Lukács focaliza sua análise na categoria personagem 

para mostrar que a forma épica original encontra sua maturidade na forma romanesca 

moderna. Porém, no que concerne à metodologia analítica utilizada pelo crítico, há um 

ponto que devemos mencionar: o próprio autor admitiu, no prólogo à edição de 1962
25

, 

que sua obra apresenta limitações. Quando escreveu sua Teoria do Romance, o jovem 

Lukács se baseava essencialmente no idealismo hegeliano. Em 1962, percebeu que a 

dialética idealista não dava conta de todas as dificuldades geradas pela natureza 

multiforme do romance. Ao se estudar um objeto (neste caso, a tradição épica) através 

do materialismo histórico, percebe-se, realmente, a exigência de uma abordagem que 

considere cada situação real em sua singularidade, buscando evitar generalizações e a 

criação de estereótipos reducionistas e simplificadores. Mesmo assim, compreendemos 

que tanto o conceito de ironia estrutural quanto a tipologia de herói estabelecidos nesse 

texto constituem um bom ponto de partida para se estudar a épica enquanto gênero que 

transcende épocas, modificando-se e renovando-se. 

Como já afirmamos no capítulo anterior, CDD reúne, em sua composição, não 

somente técnicas contemporâneas, relacionadas à indústria cultural, mas também faz 

várias referências à tradição, desde as epopeias homéricas até o regionalismo 

brasileiro
26

. O romance de Lins, embora já seja considerado uma importante referência 

da tendência literária contemporânea
27

, como representante de uma estética que se 

aproxima cada vez mais das formas midiáticas, não deixa também de se vincular 

fortemente à tradição épica ocidental. Através deste diálogo, CDD redefine a épica, 
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 Assim está no livro: “A teoria do romance é, de fato, um produto típico das tendências das 

ciências do espírito. [...] Hoje já não é mais difícil ver com clareza as limitações desse método. 

[...] Na ‘tipologia da forma romanesca’, a alternativa intelectual entre a alma do protagonista ser 

demasiado estreita ou ampla em relação à realidade cumpre papel decisivo. Essa bipartição 

altamente abstrata presta-se, na melhor das hipóteses, para elucidar alguns aspectos do Dom 

Quixote, apontado como representativo do primeiro tipo. Mas ela é por demais genérica para 

apreender intelectualmente toda a riqueza histórica e estética até mesmo desse romance em 

particular. Os outros escritores incluídos nesse tipo, porém, como Balzac ou mesmo 

Pontoppidan, são cingidos numa camisa-de-força conceitual que os distorce. O mesmo ocorre 

com o outro tipo.” (LUKÁCS, 2000, p.9-10) 
26

 Como exemplo de uma referência explícita ao modernismo regionalista de 30, podemos citar 

a tripartição do romance, cada parte focalizando um protagonista, referência clara a Fogo 

Morto, de José Lins do Rêgo. No romance de José Lins, a tripartição existe para estabelecer três 

pontos de vistas distintos sobre a mesma realidade, em que o narrador se mistura com a 

consciência de cada protagonista em suas respectivas partes. Em CDD, porém, a tripartição 

serve para estabelecer uma sequência entres as partes, em que se pode identificar uma evolução 

da violência e frieza dos protagonistas e uma progressiva fragmentação da narrativa. 
27

 Como vimos no primeiro capítulo, Beatriz Resende (2008) destaca o romance de Lins como 

um marco importante na literatura contemporânea. 
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numa leitura contemporânea dos paradigmas tradicionais, que fracassam diante da 

supremacia da necessidade real e geram um verdadeiro “pseudoépico”.  

Muito importante para esta interpretação é a passagem em que o narrador pede 

inspiração às musas. Depois de explicitamente delimitar o foco da sua narrativa à 

criminalidade e a violência gerada por esta, o narrador pede inspiração à sua musa, 

numa leitura bem humorada da forma original. Assim está no romance: 

 

“Poesia, minha tia, ilumine as certezas dos homens e os tons das 

minhas palavras. É que arrisco a prosa mesmo com balas 

atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o seu 

tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia baleado. Dito 

por bocas sem dentes e olhares cariados, nos conchavos de becos, nas 

decisões de morte. A areia move-se nos fundos dos mares. A ausência 

de sol escurece mesmo as matas. O líquido-morango do sorvete mela 

as mãos. A palavra nasce no pensamento, desprende-se dos lábios 

adquirindo alma nos ouvidos, e às vezes essa magia sonora não salta à 

boca porque é engolida a seco. Massacrada no estômago com arroz 

e feijão a quase-palavra é defecada ao invés de falada. Falha a 

fala. Fala a bala.” – Grifo nosso  (LINS, 2007, p.25)  

 

Aqui, o narrador, ao pedir ajuda ao sobrenatural, admite que sua narração apresenta 

limites, causados pela complexidade do próprio tema que narra. Ao delimitar o foco da narrativa 

no crime, na violência brutal gerada pela sociedade de consumo, o narrador deixa claro que a 

voz narrativa encontra-se “sufocada” na atualidade. E a evocação das musas não deixa de soar 

como ironia, quando consideramos que quem realmente determina esse discurso não é força 

sobrenatural alguma, mas as exigências da indústria que produz a literatura. 

Ao procurar uma épica da criminalidade, o resultado da composição de Lins 

torna-se exatamente o contrário, uma longa sequência de sagas fragmentadas de heróis 

fracassados que demonstram como o ser humano e sua representação épica são 

liquidados no contexto sub-humano dos bichos-soltos. Estabelecendo um diálogo entre 

tradição e modernidade, numa composição que redefine o épico e explora mais uma das 

ilimitadas possibilidades formais do gênero romanesco, CDD mostra como o ser 

humano – assim como toda sua produção simbólica através da história – é usado como 

mera ferramenta que defende e perpetua o estatus quo estabelecido pelo poder 

capitalista.  
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Diferente das epopeias clássicas, os destinos em CDD não são determinados por 

forças eternas e sobrenaturais, mas pela dureza da realidade imediata, que limita 

imensamente as possibilidades de sucesso do bicho-solto. Na Ilíada, quando Aquiles 

morre, o fato, apesar de triste, não surpreende, pois sua morte já estava prevista para que 

ele pudesse ser eternizado como o grande e temível herói que era. Em CDD, quando 

morrem Inferninho, Pardalzinho e Zé Miúdo, isso também não surpreende, pois a morte 

prematura e sem glória é norma na lógica fatal do comércio de drogas. Envolvidos por 

um ambiente social hostil, as crianças são seduzidas pelo desejo de consumo e só 

encontram no crime uma forma de obtenção de poder. Porém, esta escolha é o que 

determina impreterivelmente sua morte. 

 A evolução do crime em CDD acompanha o desenvolvimento do conhecimento 

técnico e da superespecialização. O antigo bandido e seu estilo independente, 

subversivo e avesso ao trabalho, dão lugar a uma profissionalização do crime, na qual se 

estabelece um verdadeiro plano de carreira. Ao buscar a boa, o herói busca tornar-se um 

capitalista e trabalhar em busca permanente por poder e luxo. O tráfico é colocado como 

uma subeconomia surgida dentro de uma macroeconomia. Porém, mesmo parecendo 

uma patologia indesejada, o crime não constitui ameaça para a máquina, mas, ao 

contrário, é apenas mais uma ferramenta de alienação, que funciona como um cano de 

escape para o excesso de contingência.  

Acreditamos que CDD pertence realmente à indústria cultural, pois, ao utilizar 

formas provenientes das mídias, deixa sua narrativa rápida e dinâmica, e muitas 

passagens lembram cenas de filmes de ação, o que acaba tornando o livro atraente às 

massas (que possuem fatalmente uma formação artística hollywoodiana) e um sucesso 

de vendas. Porém, o romance não se limita a isso, mas busca no diálogo com a tradição 

literária demonstrar como esta perde sua força quando “relida” pela grande indústria. A 

forma “cinematográfica” de CDD torna-o um verdadeiro best-seller, porém, isso não 

desmerece a obra, mas a enriquece. No diálogo estabelecido entre presente e passado, 

entre tradição e contemporaneidade, a obra transparece como o presente tende a ser tido 

como eterno e o passado considerado cada vez mais exótico e distante, numa 

representação de um presente que se torna cada vez mais absoluto, parecendo insinuar 

que a história tenha chegado ao fim e a sociedade ao ápice de sua organização.  
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3.  Capítulo terceiro 

 

 

Já que nasci feio, sou temido 

Já que nasci pobre, quero ser rico 

[...] 

Pois a minha palavra 

(a bela palavra) 

Inaugurada na boca do homem, a dama maior do artifício social 

perdeu a voz 

Voz sem ouvido é mero sopro sem fonemas 

É voz morta enterrada na garganta 

E a pá lavra vida muda no mundo legal 

me faz teu marginal 

 – Paulo Lins  

 

 

Ao ser lançado, o primeiro romance de Paulo Lins, Cidade de Deus, teve sua 

literariedade reconhecida por Roberto Schwarz, que, ao interpretar o caráter fechado e 

claustrofóbico deste romance, afirmou o seguinte: 

 

Literariamente, a órbita limitada funciona como força, pois ela 

dramatiza a cegueira e segmentação do processo: em seu ramo, 

reservado aos desvalidos, os chefes de bando não deixam de ser 

potências, criaturas que entre outras coisas usaram a cabeça e 

aprenderam lições duríssimas, isso sem falar na incalculável tensão 

nervosa que suportam a todo momento. Nem por isso deixam de ser 

pobres-diabos que morrem como moscas, longe da opulência que 

nalgum lugar o tráfico deve proporcionar. A oscilação vertiginosa na 

estatura dos personagens, conforme o ângulo pelo qual se encarem, 

formaliza e dá realidade literária à fratura social, que se reproduz 

dentro também da esfera do crime. Morto no chão, o senhor violento e 

astuto da vida e da morte dos outros é um menino desdentado, 

desnutrido e analfabeto, muitas vezes descalço e de bermuda, de cor 

sempre escura, o ponto de acumulação de todas as injustiças de nossa 

sociedade. Se por um lado o crime forma um universo à parte, 

interessante em si e propício à estetização, por outro ele não fica fora 

da cidade comum, o que proíbe o distanciamento estético, obrigando à 

leitura engajada, quando mais não seja por medo. Trata-se de uma 

situação literária com qualidades próprias. (SCHWARZ, in: LINS, 

2007, p. 567-568) 

 

 Este posicionamento entusiasmado, contudo, não é compartilhado por todos os 

críticos que discorreram sobre este romance tão controverso. Uma leitura menos 

positiva reside no ensaio “Isso não é literatura”, no qual Tânia Pellegrini (2008) critica a 

forma brutalista de CDD, afirmando que, esteticamente (em sentido bem tradicional), o 
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romance de Paulo Lins deixa a desejar. Diferentemente de Schwarz, a autora 

compreende que: 

 

A espiral ascendente da barbárie, dentro do espaço único, fechado e 

claustrofóbico que é a Cidade de Deus, induz o leitor menos atento ou 

desavisado a pensar que existe uma espécie de autofagia inelutável 

obrigando os habitantes a se destruírem sistematicamente. Isso porque 

as pessoas comuns que habitam as favelas, com sua vida quotidiana de 

trabalho, não têm nenhum destaque e também não aparecem as causas 

efetivas do estado de coisas degradante: os verdadeiros mandantes do 

tráfico de drogas e de armas e a corrupção política e militar que lhes 

assegura a circulação e a sobrevivência. (PELLEGRINI, In: 

DALCASTAGNÉ, 2008, p. 47) 

 

Acreditamos que esta escolha do narrador, esta delimitação do ponto de vista, 

não é inocente e nem empobrece esteticamente a obra. Ao contrário, a mesma vem a 

adicionar significados, como veremos mais adiante. Um pouco mais à frente, ela 

continua: 

 

A “distância esclarecida” a que ele [Roberto Schwarz] se refere fica 

assim neutralizada, sendo substituída por um mergulho na sedução da 

violência, atingindo os “limites da representação” antes citados, 

mesmo não havendo, evidentemente,  nenhuma intenção de legitimar 

a terrível realidade das “neofavelas”. [...] Desse modo, o texto acaba 

tocando no exótico, no pitoresco e no folclórico que, “para o leitor de 

classe média têm o atrativo de qualquer outro pitoresco”.
28

 [...] Trata-

se de “uma realidade irrecorrível”, que “deixa o juízo moral sem 

chão”, como diz Roberto Schwarz, mas que acaba funcionando, para o 

leitor – devido à representação de um determinismo cego que 

oblitera qualquer resistência –, como a aceitação da desigualdade 

social gerando o crime e a evidência da absoluta falta de condições de 

possibilidades de superá-los, situando-os, então, do lado de fora da 

vida, como um quadro na parede, em que o “belo-feio” acaba sendo 

apenas uma escolha estética. – Grifo nosso (PELLEGRINI, In: 

DALCASTAGNÉ, 2008, p. 48)  

 

 Mais uma vez, não concordamos completamente com a autora. Não buscando 

desqualificar sua leitura, acreditamos haver certo preconceito quando ela avalia a 

técnica usada em CDD, como se a violência não pudesse transformar-se em estrutura 

narrativa. Ora, nada mais normal em uma obra literária estruturar-se de acordo com o 

tema narrado. A nosso ver, ao incorporar as mídias em sua épica e estruturar o enredo 

através do que a autora chama de “determinismo cego”, Paulo Lins contrapõe uma 

                                                           
28

 Neste ponto, a autora esclarece em nota que está citando Antonio Candido, em “A Nova 

Narrativa”, texto já citado neste trabalho e que discorre sobre a estética “brutalista”. 
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forma divulgada como positiva (no decorrer dos três capítulos, os jovens se identificam 

cada vez mais com os heróis da televisão) a um conteúdo (a crescente violência gerada 

pelo comércio de drogas), para formar o que poderíamos chamar de um pseudoépico, ou 

seja, a tentativa de construção de uma épica em uma terra onde a cultura local está em 

crise e dá lugar a uma ideologia que não permite que os heróis construam uma história, 

mas se autoeliminem antes de conquistar seus objetivos. A forma fragmentada da 

narrativa, se por um lado reproduz técnicas do cinema, por outro mostra que nenhum 

daqueles personagens possui uma existência plena, mas, envolvidos pela ganância do 

lucro e poder, estão cada vez mais envolvidos em um tempo aparentemente circular em 

que a ideia de vida linear (com infância, adolescência, maioridade e velhice) dá lugar a 

uma existência que inclui somente a fase adulta. A forma “pitoresca” de CDD funciona, 

assim, como uma grande ironia. Se por um lado o uso de formas cinematográficas que 

prezam pelo efeito imediato de terror e/ou suspense pode transparecer um “descaso” do 

narrador, o uso de tais técnicas acaba funcionando como uma crítica a elas mesmas, 

pois, na fatura total da obra, percebe-se que estas formas não são capazes de compor 

uma saga heróica aos moldes da épica tradicional, assim como a realidade vivida pelos 

tipos humanos de CDD também impossibilita o surgimento de um herói ou qualquer 

referência humana que possa servir de modelo positivo daquele povo. 

Em conclusão à sua argumentação, e para não desqualificar por completo a 

estética de CDD e atirá-la ao campo das produções descartáveis da indústria cultural, a 

autora propõe uma revisão metodológica necessária para se estudarem textos do estilo 

do romance de Lins, afirmando o seguinte: 

 

O choque suscitado pela violência que emerge dos textos aqui tratados 

[a saber, Cidade de Deus, de Paulo Lins, e Estação Carandiru, de 

Dráuzio Varela] deixa claro que é necessário buscar outras categorias 

de análise, não restritas a forma e estilo, como aqui tentamos fazer, 

para tentar compreender o sentido e a função da produção da cultura e 

da literatura hoje. Se nos ativermos à afirmação de Candido, vamos 

perceber que, de fato, trata-se de mudar de perspectiva, abandonando 

uma definição romântica da função social da cultura baseada na ideia 

de que esta deveria ser veículo da “graça, da beleza e da harmonia”, 

aceitando a prevalência de uma possível função social que, de algum 

modo, leve em consideração esse impacto trazido pela representação 

da violência e da abjeção, na verdade, frutos do profundo mal-estar 

das sociedades contemporâneas em geral, agudizado no Brasil por 

suas condições sócio-culturais específicas. (PELLEGRINI, In: 

DALCASTAGNÉ, 2008, p. 52-53) 
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Neste ponto, percebemos outro aspecto polêmico na leitura da autora. Em pleno 

século XXI, acreditamos que uma visão da arte como representação do belo e da 

harmonia não passa de um arcaísmo que torna toda e qualquer leitura míope. Ora, os 

vanguardistas e modernistas, mesmo em terras brasileiras, desde o início do século XX 

já revisaram esta visão romântica. Se temas como violência e terror, expostos através de 

técnicas cinematográficas e sensacionalistas, fazem da obra um Best-seller, isso não 

necessariamente determina que esta não possua valor estético, pois o feio, o mal, o 

perverso, o sádico etc. também podem fazer parte da arte. Além do mais, Aristóteles já 

reconhecera, em sua Poética, que é esse exatamente o que faz da arte um campo 

distinto: a capacidade de mostrar o repugnante como digno de apreciação e admiração. 

Ao final de seu ensaio, a autora cita Adorno para relativizar seu ponto de vista e 

esclarecer o objetivo da sua crítica: 

 

Retomando Adorno
29

 – sempre atual –, pode-se pensar que talvez seja 

essa a única maneira de olhar de frente essa realidade: aceitando o 

trauma, representá-lo por meio de choques, rebentando “a 

tranquilidade do leitor diante da coisa lida”, rompendo sua atitude 

meramente contemplativa, “porque a ameaça permanente de 

catástrofe não permite mais a ninguém a observação 

desinteressada”. Ainda com ele, também se pode dizer esse tipo de 

representação cria textos semelhantes a “epopeias negativas”, 

construídas sobre “a ambiguidade de que não compete a elas decidir 

se a tendência histórica que registram é a recaída na barbárie ou, pelo 

contrário, visa à realização da humanidade”. Mas, adverte – e creio 

que este é o sentido deste ensaio –, “algumas sentem-se demasiado à 

vontade no barbarismo”. – Grifo nosso (PELLEGRINI, In: 

DALCASTAGNÉ, 2008, p. 52-53) 

 

 

 Sem pretensões de esgotar a questão, propomos uma leitura de CDD que leia sua 

forma “fechada” e “sensacionalista” como enriquecedora de significados estéticos e 

sociais, que extrapola a mera reprodução técnica e consegue ser crítica, embora não tão 

explícita em uma leitura despropositada. Concordamos com Adorno – e, 

consequentemente, com Pellegrini –, quando ele afirma que “a ameaça permanente da 

catástrofe não permite mais a ninguém a observação desinteressada”. Porém, 

acreditamos que CDD, ao sentir-se “demasiado à vontade no barbarismo”, busca, 

                                                           
29

 Neste ponto, a autora esclarece em nota que se refere ao ensaio “Posição do Narrador no 

Romance Contemporâneo”, presente na coletânea Notas de Literatura I. 
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através de uma banalização da violência, não endossá-la, mas desmascarar um processo 

criticado pelas classes que o patrocinam através da demanda por entorpecentes.  

Se os primeiros brutalistas inovaram por expor a violência através do ponto de 

vista dos marginalizados, CDD é a primeira obra brasileira que utiliza a questão 

quantitativa como argumento. Se o realismo feroz de Rubem Fonseca buscou chocar 

pela frieza e crueldade através do narrador em primeira pessoa, o narrador de Paulo Lins 

adiciona uma questão numérica. Ao optar pela forma romance e não o conto – já 

comum entre os brutalistas –, o autor carioca investe em um número muito vasto de 

personagens, em que quase todos encontram a morte certa. Ao banalizar a violência, 

este romance realista dá forma estética a um fenômeno real, que pede por soluções 

políticas que excedem em infinito grau o campo da literatura. Se há soluções positivas 

para o problema da violência e o tráfico de entorpecentes, este não deve ser buscado em 

uma obra de arte, mas nas atitudes políticas de cada cidadão que reconhece a existência 

de tal problema. 

 

3.1  A (de)formação do malandro 

 

Ao estudar Memórias de um Sargento de milícias, Antonio Candido reconheceu 

que esse romance é estruturado através da dialética entre ordem e desordem, entre o 

certo e o errado. Leonardo, personagem principal, consegue o cargo de Sargento – o 

qual representa grande prestígio, se comparado ao status de vagabundo que possuía 

previamente –, sem dedicar-se a um plano de carreiras promovido por alguma 

instituição oficial, mas através de apadrinhamentos e “jeitinhos”. Ele não está 

completamente fora da lei, mas também não se enquadra perfeitamente nela, pois, 

mesmo sendo apenas um “desocupado”, acaba fatalmente fazendo parte do Estado. Por 

este motivo, Candido nomeia seu ensaio de “Dialética da malandragem”, representando 

o perfil de um personagem tipicamente brasileiro, ao qual Leonardo serve como 

primeiro exemplo desta caracterização de herói. 

Este modelo, desde esta obra inaugural, tornou-se cada vez mais popular e tem 

marcado bastante o imaginário de artistas brasileiros, notadamente os sambistas. Sobre a 

definição e caracterização do malandro pelo samba carioca, temos o famoso duelo entre 

Noel Rosa e Wilson Batista, onde, através de suas letras, cada um defende uma 

malandragem com características distintas. Lívia Duarte descreve muito bem como se 

deu esta rivalidade, mostrando que Noel Rosa defendia uma malandragem que se 
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enquadrasse nos limites da lei e do trabalho, enquanto Wilson Batista defendia um 

malandro mais próximo da vagabundagem e da vida ilegal (DUARTE, 2007, p.52-57). 

De qualquer forma, entendemos que o típico malandro vive exatamente na fronteira 

entre certo e errado, não se limitando apenas a um deles, mas usufruindo de ambos para 

alcançar seus objetivos.  

Segundo Roberto DaMatta, “o malandro não cabe nem dentro da ordem nem 

fora dela: vive nos seus interstícios, entre a ordem e a desordem, utilizando ambas e 

nutrindo-se tantos dos que estão fora tanto dos que estão dentro do mundo quadrado da 

estrutura”. (DAMATTA, 1997, p.172) Um pouco mais adiante, o autor afirma que “o 

malandro é um ser deslocado das regras formais, fatalmente excluído do mercado de 

trabalho, aliás definido por nós como totalmente avesso ao trabalho e individualizado 

pelo modo de andar, falar e vestir-se.” (DAMATTA, 1997, p.263) 

No contexto explorado na obra de Paulo Lins, percebemos que este perfil de 

herói é raro no início do texto e inexiste na parte final, indicando uma verdadeira 

extinção desta figura tipicamente brasileira. O romance Cidade de Deus conta a história 

da progressiva profissionalização do crime dentro da comunidade homônima. Durante 

as décadas de 60, 70 e 80, observa-se em CDD que os tradicionais códigos de honra 

entre os bandidos já não valem mais, e o que prevalece é um sistema frio e articulado. 

Ao invés de empatia por pertencerem ao mesmo meio e compartilharem as mesmas 

necessidades, nota-se que a busca desenfreada por poder substitui a tradicional “boa” e 

o antigo malandro dá lugar ao bicho-solto. Esta nova configuração de herói não deixa, 

contudo, de residir na dialética entre a ordem e a desordem. Ao reproduzir o sistema 

capitalista através do tráfico de drogas, os bichos-soltos usam técnicas autenticadas por 

lei, como a hierarquização do poder
30

, para, supostamente, superarem sua situação de 

miséria. Se por um lado a ação dos bandidos pode ser considerada reprovável e proibida 

constitucionalmente, por outro, a atividade comercial praticada pelos bichos-soltos não 

difere em essência da lógica capitalista de livre iniciativa e geração de lucro, ideologia 

                                                           
30

 O tráfico de drogas em CDD organiza-se hierarquicamente, em que se pode identificar um 

verdadeiro plano de carreiras. Ao iniciar-se no crime, para pegar consideração com os bandidos 

mais velhos, o jovem recruta torna-se “aviãozinho”, cujo trabalho limita-se a levar recados, ficar 

de olho na chegada de policiais ou coisas do gênero. Ao mostrar esperteza e sagacidade, ele 

pode evoluir “profissionalmente”, podendo torna-se “vapor” (aquele que vende a droga) ou 

“soldado” (aquele que fica na contenção, protegendo o andamento dos negócios no caso de 

investidas da polícia ou de quadrilheiros rivais). Ao ganhar experiência, respeito e 

conhecimento, cedo ou tarde a maioria dos bandidos resigna-se da sua posição de subjugado e 

deseja participar substantivamente dos lucros, tornando-se “gerente” ou mesmo o dono/sócio 

das bocas de fumo em questão.  
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que se torna cada vez mais presente no imaginário dos jovens heróis de CDD durante as 

três décadas descritas no texto.   

Através deste novo perfil, eles abandonam toda e qualquer força subversiva e 

buscam no comércio ilegal de drogas não resistir à repressão do sistema capitalista, mas 

reproduzi-la e serem aceitos nela como iguais. Neste aspecto, encontramos na 

dissertação de Tatiana Rossela Rocha um ponto em comum. Em seu trabalho, a autora 

estabelece um paralelo entre as formas narrativas de CDD e obras pertencentes ao 

naturalismo brasileiro, e busca demonstrar que a presença de semelhanças entre elas 

indica que, assim como os tradicionais textos naturalistas, CDD também constitui, de 

certa forma, um tipo de painel dos pontos negativos trazidos pela rápida modernização 

do país, que tende a estabelecer novas relações sociais e tornar o tradicional e local algo 

ilegal e suscetível a punições. Ao tratar do aspecto subversivo tanto de cangaceiros e 

bicho-soltos, a autora afirma o seguinte: 

 

Uma barreira que se opõe ao ideário de revolução vinculado à imagem 

dos bandidos é o modo de estruturação do poder diretamente 

vinculado às formas de ação dos bandos, tanto modernos quanto 

arcaicos. Sem representar grandes mudanças estruturais e intimamente 

vinculados às formas econômica e social vigentes, os bandidos, 

normalmente, reproduzem, na vida fora da lei, as estruturas típicas  da 

ordem oficial. (ROCHA, 2007, p. 64) 

 

Porém, a forma como morrem os bichos-soltos em CDD denuncia que estes 

jovens e crianças não entram no jogo de forma igual, mas, perseguidos e descriminados 

pelo Estado e por eles mesmos, acabam não passando de pobres-coitados, que 

inevitavelmente malogram em suas buscas por riqueza, poder e superação do 

preconceito.  

A dialética que reconhecemos no bicho-solto se distingue da dialética 

identificada no malandro tradicional. Este possui certa autenticidade, ao pensarmos em 

seu jeito de se vestir, gosto musical, rotina diária etc. Além disso, vivendo no limite do 

certo e do errado, o malandro tende a ter sucesso em suas investidas e ser amado, 

respeitado e admirado por amigos e conhecidos. O bicho-solto, por sua vez, deixa de 

lado a tradicional diplomacia entre bandidos conhecidos e apropria-se de regras bem 

mais frias e articuladas. Ao fazê-lo, o herói não conquista a cumplicidade da 

comunidade pela empatia, mas pela repressão, pela violência e pelo medo. Agindo 

assim, seu objetivo tende ao fracasso, pois seu progressivo individualismo cedo ou tarde 
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se voltará contra ele mesmo, como mostra a fatalidade de suas mortes. Neste sentido, 

temos a contribuição de Wellington da Silva (2008) em sua dissertação de mestrado, em 

que o autor identifica que CDD descreve alguns resultados negativos da entrada forçada 

da ideologia capitalista em uma nação subdesenvolvida, mais especificamente, o Brasil. 

O crítico afirma o seguinte: 

 

Derrotada a sociabilidade menos cruel, com as mortes dos malandros-

bandidos; dessolidarizadas as relações sociais, pautadas pela violência 

geral; e mais uma vez incompleta a integração econômica que exclui a 

camada pobre da população. Num sentido muito preciso, este 

romance permite a visão do remate de males do capital em sua 

extensão e prejuízos nacionais. – Grifo nosso (SILVA, 2008, p.116) 

 

Segundo o autor, a entrada do Brasil no sistema multinacional de comércio 

gerou um resultado extremamente negativo nas camadas mais pobres e desestruturadas 

da sociedade brasileira. Ao agregar-se a um sistema internacional, a economia nacional 

transformou-se, provocando o que o crítico chama de desagregação, ou seja, uma 

progressiva perda de unidade e identidade tanto nos tipos humanos quanto nos espaços 

físicos nacionais, gerando um extremo individualismo que acaba fazendo ruir as 

tradicionais relações empáticas entre os despossuídos. Por esta via interpretativa, pode-

se perceber que o romance de Paulo Lins busca descrever como aconteceu este processo 

em um caso bem específico, localizável no tempo e no espaço, considerando-se que os 

fatos narrados são baseados em acontecimentos reais, e que foram divulgados pela 

grande mídia. 

Realmente, a modernização e urbanização por que passa o Rio de Janeiro, 

iniciada a partir do Governo de Juscelino Kubitschek, através da abertura da economia 

brasileira para o capital estrangeiro, sofre considerável impulso nos anos ditatoriais. 

Regidos por uma propaganda de progresso, a entrada da ideologia de consumo em terras 

brasileiras trouxe um desejo desenfreado por consumo, sem que grande camada da 

sociedade estivesse acostumada ou preparada. Em busca de luxos e ostentação de poder, 

os indivíduos tendem a deixar de lado preceitos que antes os uniam como semelhantes, 

e buscam o sucesso individualmente, utilizando as mais diversas formas para superarem 

os adversários, incluindo a violência. 

Este aspecto é tratado por Lívia Duarte (2007), que trata exatamente da 

transformação do malandro em bicho-solto. Através de uma comparação com a 

adaptação fílmica de Fernando Meireles, ela busca mostrar que há uma simplificação 
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narrativa nesta versão cinematográfica, que não nos faz perceber que o tráfico de drogas 

foi um longo processo. Como, neste estudo, não nos interessa o filme, vejamos o que ela 

afirma sobre os heróis do romance: 

 

Comparando-se os personagens Salgueirinho e Zé Pequeno, observa-

se que este  não  tem  a  mesma  lábia,  nem  a  mesma  habilidade,  

que  o  malandro Salgueirinho  usava  para  sobreviver.  Ao contrário  

do  sambista,  Zé  Pequeno  se afirma  como  aquele  cuja mentalidade  

-  contaminada  pela  intenção  de  acumular poder  por meio  do  

tráfico  de  drogas  -  se  brutaliza,  levando-o  aos  extremos  da  

violência. (DUARTE, 2007, p. 80) 

 

Através de uma leitura analítica da história e perfil de alguns personagens de 

CDD, a saber, Inferninho, Pardalzinho, Zé Miudo, Zé Bonito, Manguinha e Busca-Pé, 

tentamos perceber como o marginalizado, através das três partes do romance, tende 

progressivamente a não acreditar na paz e união como palavra de ordem entre seus 

semelhantes. Estes heróis se tornam cada vez mais frios, sagazes e violentos, gerando 

uma barbárie que se volta, na maioria das vezes, contra eles mesmos. A nosso ver, ao 

ser influenciada pela ideologia de consumo, a tradicional atitude apaziguadora e 

empática da antiga malandragem desaparece e a nova moral entre os bandidos gera 

conflitos que, ao invés de contribuírem para o seu sucesso, os eliminam como força 

subversiva e os fazem se autodestruir.  

Através desta leitura, acreditamos evidenciar que esta narrativa de Lins aborda 

um problema moral extremamente sério. A presença da violência como essência na vida 

de tantos jovens, por si só, deve chamar atenção e evidenciar que algo está errado na 

vida daqueles jovens, considerando-se que estes indivíduos não se enquadram no perfil 

de criança/adolescente definido pela classe média. Sobre esta questão, encontramos em 

Anderson da Mata afirmações interessantes. Em seus textos, que versam, 

essencialmente, sobre a mesma questão, o crítico busca “compreender qual é a função 

da infância na narrativa brasileira contemporânea.” (MATA, 2010, p. 21)  E, dentre as 

obras que elege para análise, está o romance de Paulo Lins. Segundo o autor: 

 

O que textos como Cidade de Deus vão questionar é a premissa da 

“imaturidade física e mental” dessas crianças. Ao invés de ver a 

criança como barro a ser esculpido pelo adulto, em que se deposita no 

escultor a responsabilidade pelo sucesso da escultura, a narrativa de 

um Cidade de Deus nos vai apresentar o desaparecimento dessa 

infância de feição burguesa que as instituições declaram proteger. Na 
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lacuna deixada pela ausência do que deveria ser garantido, são 

colocados traços de uma maturidade que não transforma as 

personagens infantis em crianças precoces, mas em adultos em 

miniatura. (MATA, 2009, p.182) 

  

Segundo a leitura do crítico, o perfil do herói representado em CDD descortina 

que a infâncias dessas crianças são suprimidas, dando lugar a adultos que não 

atravessam a fase da infância e adolescência plenamente, mas, forçados pela sua 

condição de sofrimento e carência, sentem a necessidade imediata de serem donos de si 

mesmos e únicos responsáveis por sua felicidade e realização como seres humanos. Um 

pouco mais adiante, continua Anderson da Mata: 

 

Para eles [os heróis de CDD], a criança é o pai do homem, as infâncias 

marcam para sempre suas vidas, determinando os papéis que poderão 

desempenhar no futuro. O narrador, num recurso que é caro à 

narrativa de Lins, enumera biografias semelhantes que, pautadas por 

acontecimentos que podem ser emparelhados, acabam por indicar uma 

ordem coletiva. Os traumas das personagens são oriundos do descaso 

do poder público que parece conspirar para que sua situação social 

desprivilegiada não só se mantenha, mas se agrave mais ainda. 

(MATA, 2009, p. 187) 

 

E ainda: 

 

Se a infância de Tutuca, Pará e Inferninho é trazida para a narrativa 

como tempo de desenvolvimento, ainda incipiente, de uma tendência 

criminosa, em Inho já é tempo de consolidação. O que nos diz a 

narrativa, então, é que não há mais tempo para a infância. A entrada 

de Inho no motel, eliminando as vítimas porque suas vidas não lhe 

importam nos faz ver uma criança diabólica que está desde o 

nascimento, e também pela sua posição social, predestinada a entrar 

no crime. Um menino que se desumaniza muito cedo, sem espaço para 

a construção de outro tipo de relação com o mundo. Giorgio Agamben 

localiza a infância num hiato existente entre a incapacidade de tornar 

um signo e sua articulação em discurso. O menino Inho não se situa 

nesse hiato, tampouco no reconhecimento do signo: ele já sabe 

transformá-lo em discurso e, a partir da invasão no motel, emprega o 

método da crueldade que o levará ao poder em Cidade de Deus. A 

infância, tal como a burguesia forjou, e que, com algumas alterações 

legou ao imaginário da contemporaneidade, é sequestrada na narrativa 

da vida de meninos como Inho e tantos outros que surgem no decorrer 

da narrativa. (MATA, 2009, p. 195) 

 

 São indivíduos que, em busca de reconhecimento como seres humanos, acabam 

alcançando o seu oposto, com a geração de mais estigma e preconceito. Se por um lado 

a brutalidade nua e crua demonstrada em CDD pode provocar um efeito semelhante a 
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um filme de ação ou de terror aos moldes de Hollywood, o caráter realista da obra não 

deixa de evidenciar que, apesar da forma, o conteúdo é baseado em tramas reais e o 

comportamento violento destes personagens torna-se extremamente difícil de ser 

julgado, uma vez que, envolvidos em uma ideologia que não é local mas global, não se 

podem localizar todos os culpados envolvidos na origem do crime organizado e do 

tráfico de drogas. 

A aventura de cada um, por mais que possa se assemelhar aos heróis do cinema 

hollywoodiano, não deixa de mostrar a mediocridade que é a vida de cada um deles, o 

que faz a forma soar como ironia, pois o já tradicional final apaziguador jamais 

acontece. Nascidos dentro da necessidade, e alienados pela cultura de consumo, estes 

jovens não constroem suas personalidades aos moldes tradicionais de uma formação 

burguesa. Mas, em busca de uma satisfação imediata de seus desejos, estas crianças se 

apropriam da lógica de comércio, desprezando o cultivo de demais conhecimentos e 

abdicando de sua juventude por uma maturidade forçada e prematura. A individuação 

progressiva destes heróis faz com que desprezem progressivamente as tradicionais 

receitas da malandragem que pregava a unidade e a paz entre os marginalizados, e usem 

a violência e repressão como único meio de manter-se a paz, reproduzindo uma lógica 

antes negada pela antiga malandragem. 

 

3.1.1  Busca-Pé: um contraponto 

 

O romance começa com uma cena bem singela, bem distinta do que será exposto 

em páginas subsequentes: os garotos Barbantinho e Busca-Pé, fumando um baseado, 

conversam tomando banho de rio e sonham com o futuro. Ambos discutem sobre seus 

objetivos profissionais futuros, um querendo ser salva-vidas e o outro, fotógrafo. Nesta 

parte, o narrador descreve também a chegada dos novos habitantes ao conjunto, que 

alteraram a antiga paisagem, ligada ainda ao período imperial. Porém, depois deste 

momento inicial, o narrador faz um recorte no tema, afirmando que tratará 

especificamente do crime desenvolvido naquele local depois da ação desses novos 

moradores (LINS, 2007, p.24). 

A nosso ver, Busca-pé funciona como um contraponto da violência. Enquanto 

muitos jovens optam pelo crime, este garoto sonha em superar a miséria através do 
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trabalho, ou seja, ser “otário”
31

. Porém, na fatura final do romance, podemos perceber 

que, numericamente, o sucesso final deste personagem torna-se insignificante diante das 

inúmeras mortes. Distanciando-nos de uma leitura que busca equalizar a biografia do 

autor Paulo Lins com o perfil deste personagem, percebemos que reside nesta escolha 

estética um forte significado social e uma crítica contundente ao sistema capitalista. 

Ora, o bom garoto, que busca a vitória através do trabalho, significa uma suposta 

solução para aquele drama social. Porém, o caminho escolhido por Busca-pé soa como 

utopia ideológica, uma vez que, dentre os personagens destacados no romance, somente 

ele consegue a superação da miséria e consegue realizar seu sonho de ser fotógrafo. Em 

outras palavras, o mito burguês da vitória por livre iniciativa é mostrado como uma 

farsa, uma vez que apenas um número irrisório de indivíduos consegue superar a 

miséria por este caminho. Assim, a vitória de Busca-pé não é mostrada como solução 

para o problema da violência, mas como exceção de uma lógica da qual poucos 

escapam. 

Neste sentido versa o ensaio “A Paz perpétua”, de Emílio Maciel (2009), no qual 

ele propõe uma leitura de CDD como um romance de formação às avessas. Para tanto, o 

crítico reconhece nos personagem Busca-Pé o que poderia ser reconhecido como 

representante de uma formação. Contudo, por este não figurar como protagonista 

principal, o romance torna-se uma afirmação de que uma formação aos moldes 

burgueses inexiste naquele espaço. Assim coloca Emílio Maciel: 

 

Colocado sob as devidas lupas, no entanto, no esforço de síntese 

levada à frente por Busca-pé, não é difícil ver o salto originário do 

processo que irá garantir a unidade do livro como um todo, numa 

reviravolta que trai mais que um vínculo remoto com os impasses 

deixados em suspenso pelo pseudo-protagonista. É uma conexão 

reforçada pelo modo como, em uma série de aparições hitchcockianas 

ao longo do livro, este funciona claramente como marco de referência 

em relação ao todo. (MACIEL, 2009, p. 6) 

  

                                                           
31

 Em CDD, há a clara distinção entre dois tipos de atitudes a serem tomadas: ou o indivíduo 

opta por resignar-se em sua posição de pobreza e trabalha para tentar sobreviver, ou ele revolta-

se e busca na perigosa vida do crime conquistar sonhos que julga não serem possíveis através do 

trabalho legalizado. Alba Zaluar, em sua pesquisa antropológica em CDD, afirma o seguinte: “o 

bandido vive trocando tiros com outros bandidos e com a polícia, e morre cedo. Sua liberdade 

de não trabalhar é, pois, uma ilusão aos olhos do trabalhador, o que não cega este para sua 

própria condição de subalterno e explorado. Entre o trabalho incessante, o qual quer sempre 

diminuir pois que o consome lentamente, e o crime que o destrói logo, o pobre vive o dilema 

entre dois males: ele escolhe o menor, que lhe dá alguma satisfação moral.” (ZALUAR, 2000, 

p.159-160) 
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Um pouco mais à frente, adiciona o autor: 

 

Com uma velocidade que se torna cada vez mais insana na medida em 

que vai se afastando de Buscapé, o ciclo vicioso e auto-destrutivo que 

aí se instaura concorre para esvaziar qualquer esperança de 

reconciliação teleológica com o ponto de partida, horizonte reduzido a 

pouco mais que nada no teorema pelo qual, sob nossos olhos, o nobre 

vingador que é Zé Bonito acabará se transformando, sem que ele 

próprio se dê conta, num dos mais temidos bandidos do Rio de 

Janeiro. (MACIEL, 2009, p. 9) 

 

Através desta leitura, percebe-se que Busca-pé, mais que uma espécie de 

alterego do escritor Paulo Lins, representa um personagem chave no entendimento do 

romance como a representação do apagamento e/ou esquecimento da formação ou 

Bildungsroman. 

Quando Busca-pé consegue sua estabilidade financeira sem envolvimento com a 

criminalidade, seus antigos amigos e colegas já não o consideram como igual, ou seja, 

mais que um vitorioso dentre os iguais, ele é visto como um “traidor” que “mudou de 

lado”, pois não compartilha as mesmas ideias que seus antigos companheiros. A terceira 

parte do romance começa da seguinte maneira: 

 

- Busca-Pé sumiu! 

- É... Tá sumidão! 

- O cara se destacou mermo, né? 

- Pode crer! 

- Só vejo ele passando... 

- Ele tá colado com aquele pessoal do Conselho de 

Moradores... 

- Ele virou retratista mermo! 

- Pode crer! 

- Todo mundo que anda com ele é de faculdade. Se amarra 

nessa onda de política... 

- Eu conheço eles, rapá... São eles que fecha a rua aí, todo 10 

de maio pra fazer manifestação aí... 

- Conselho de Moradores, né? 

- É isso aí... 

Ficaram algum tempo em silêncio. 

- Busca-Pé era maior doidera! 

- Pior que é! – Risos. – Ele só mandava essa letra, né? 

- Pior que é! – Risos. 

- Será que ele fuma ainda? 

- Hã! Um dia eu encontrei ele, ali na escadinha do bloco dele, 

doidão. 

- Mas fuma no sapatinho, né? 

(LINS, 2007, p.397-398) 
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 Esta passagem, na qual Daniel e Rodriguinho (antigos cocotas) bebem uísque e 

cheiram cocaína, representa um corte, pois, a partir daí, soluções positivas são colocadas 

definitivamente de lado e a barbárie da guerra toma conta de todas as páginas, nas quais 

também se percebe que as partes se tornam também cada vez menores e imagéticas, 

menos explicativas. Somente no final do texto ele reaparecerá, da seguinte maneira: 

 

Busca-Pé, depois de militar vários anos no Conselho de Moradores, 

casou e mudou, conseguiu se estabelecer como fotógrafo, mas volta e 

meia retornava à favela para visitar a mãe e rever os amigos. (LINS, 

2007, p.554) 

 

O fato de Busca-Pé ter deixado a favela definitivamente é de suma importância. 

Quando o narrador afirma que “volta e meia retornava à favela para visitar a mãe e rever 

amigos”, percebemos que a saída encontrada por Busca-Pé não é contemplada por 

todos, mas só por ele, que representa uma saída real da miséria, mas que indica também 

um abandono da sua cultura local. Ou seja, a vitória de Busca-Pé não é uma vitória da 

sua classe, mas um sucesso totalmente individual que acaba, fatalmente, assim como os 

traficantes, reproduzindo a ideologia individualista do sucesso por esforço próprio. 

 

3.1.2  Inferninho: último representante da antiga criminalidade 

 

Quando morre Passistinha, aquele que é um dos malandros mais respeitados da 

favela, a comoção em seu velório é geral. Assim está descrito no romance: 

“Lá na frente, o corpo foi coberto com lençol azul, cada um que 

chegava acendia uma vela para que a luz, muita luz, iluminasse os 

mistérios do caminho que a alma de Passistinha começava a seguir. 

Era a única forma de ajudar aquele malandro que nunca deixara a 

desejar. Chegava nas biroscas pagando tudo, respeitava todo mundo, 

dava dinheiro às crianças, estava sempre de bom humor; na frente dele 

ninguém fazia covardia. (LINS, 2007, p.114-115) 

 

O bom bandido, aquele que respeita seus vizinhos, principalmente aqueles que 

não querem envolvimento com o crime, tende a ser respeitado e admirado por seus 

conhecidos, transformando-se em uma espécie de herói que representa uma atitude de 
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rebelião e união contra os órgãos repressores, como a polícia. Quando Inferninho morre, 

não é aclamado como o fora Passistinha, pois, embora possuísse uma conduta ainda 

ingênua – a distribuição de botijões para os moradores durante os assaltos a caminhões 

de gás como partícipe do famoso trio ternura pode servir de exemplo –, já possuía certa 

sagacidade, embora nada comparado ao sadismo de Zé Miúdo. 

 Diferentemente de Busca-pé, Inferninho teve uma infância marcada pela pobreza 

e pelo sofrimento. Filho de um alcoólatra com uma prostituta, se lastimava 

infinitamente por não ter tido a oportunidade de ser alguém na vida. Além disso, seu 

irmão mais novo, Ari, tornara-se homossexual, piorando ainda mais sua situação com a 

família. Reconhecendo-se como injustiçado, Inferninho resigna-se e busca o crime 

como solução para seus anseios. Pode-se perceber isto na seguinte passagem: 

 

Depois que sua avó morreu, Inferninho resolveu que não andaria mais 

duro, trabalhar que nem escravo, jamais; sem essa de ficar comendo 

de marmita, receber ordens dos branquelos, ficar sempre com o 

serviço pesado sem chance de subir na vida, acordar cedão para pegar 

no batente e ganhar merreca. Na verdade a morte da avó serviu 

somente de atenuante para seguir o caminho no qual seus pés já 

tinham dado os primeiros passos, porque mesmo se a avó não 

morresse assassinada seguiria o caminho que para ele não significava 

escravidão. Não, não seria otário de obra, deixava essa atividade, de 

bom grado, para os paraíbas que chegavam aqui morrendo de sede. No 

terceiro assalto teve que trocar tiro com a polícia, mas deu a sorte de 

sair ileso; sentiu vontade de se arrebentar na obra com os sedentos, 

mas que nada, bandido que é bom dá sorte; ele dera na primeira vez 

que sujou. Um dia, ganharia a boa. (LINS, 2007, p.54) 

 

 Embora Inferninho praticasse crimes e matasse seus inimigos, ainda pode ser 

descrito como um malandro, pois ainda acreditava na diplomacia como ferramenta vital 

na relação com outros bandidos. Diferentemente de Zé Miúdo, não entrou no crime por 

fascínio de matar, mas por sonhar com uma vida boa e de conforto, como observava na 

televisão. Porém, sua atitude um tanto quanto romântica já era arcaica no final dos anos 

60, e ele alcança a morte em um momento de reflexão em que reconhece a tristeza que 

era a vida de bicho-solto. Ao ser enquadrado por Belzebu, Inferninho, antes de morrer, 

tem seus pensamentos descritos pelo narrador da seguinte maneira: 
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Uma tranquilidade sem sentido estabeleceu-se em sua consciência, um 

sorriso quase abstrato retratava a paz que nunca sentira, uma paz que 

sempre buscou naquilo que o dinheiro pode oferecer, pois, na verdade, 

não percebera as coisas normais da vida. E o que é normal nessa vida? 

A paz que para uns é isso e para outros aquilo? A paz que todos 

buscam mesmo sem saber decifrá-la em toda sua plenitude? O que é a 

paz? O que é mesmo bom nessa vida? Sempre teve dúvidas sobre 

essas coisas. Mas ninguém pode dizer que não existiu paz numa 

cerveja bebida no bar do Bonfim, no pandeiro tocado nos ensaios da 

escola, no riso de Berenice, no baseado com os amigos e nas peladas 

de sábado à tarde. Talvez fora muito longe para buscar algo que 

sempre estivera ao seu lado, na luz das manhãs. Mas pode realmente 

haver paz plena para quem o viver fora sempre remexer-se no poço da 

miséria? Buscara algo que estava tão perto, tão perto e tão bom, mas o 

medo do orvalho repentinamente virar tempestade o fizera assim: cego 

para a bonança, que agora vinha definitiva. Talvez a paz estivesse no 

voo dos passarinhos, na observação da sutileza dos girassóis 

vergando-se nos jardins, nos piões rodando no chão, no braço do rio 

sempre saindo e sempre voltando, no frio ameno do outono e no vento 

em forma de brisa. No entanto, tudo sempre poderia se agitar de um 

modo indefinido, concorrer contra sua pessoa e cair na mira de seu 

revólver. Mas pode alguém enxergar o belo com olhos obtusos pela 

falta de quase tudo de que o humano carece? Talvez nunca tenha 

buscado nada, nem nunca pensara em buscar, tinha só de viver aquela 

vida que viveu sem nenhum motivo que o levasse a uma atitude 

parnasiana naquele universo escrito por linhas tão marginais. (LINS, 

2007, p. 206-207) 

 

 Esta passagem com toques líricos marca não somente a morte deste personagem, 

mas também o fim de reflexões desta extensão e profundidade. Inferninho é o último 

ainda capaz de refletir sobre sua situação. Mesmo sendo na iminência de sua própria 

morte, ele esboça uma introspecção inexistente nos heróis dos capítulos seguintes. 

Embora seja evidente a mistura de seu discurso com o do narrador – que adiciona 

termos desconhecidos do herói sem escolaridade, como parnasianismo –, pode-se 

perceber certa nostalgia e arrependimento numa subjetividade que buscara sempre 

somente ser feliz, e viu o sonho de “ganhar a boa” o cegar para todas as coisas positivas 

que já faziam parte de sua vida, como mulher, amigos, bebidas, futebol, etc. 

 

3.1.3  Pardalzinho: o malandro consumista 

 

 No segundo capítulo do romance, temos a história de Pardalzinho, melhor amigo 

de Zé Miúdo e seu braço direito nas investidas criminosas desde o tempo dos assaltos 
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quando eram ainda crianças. Pardal faz parte da geração de bandidos dos anos setenta, 

quando o tráfico de cocaína começa a evoluir em CDD. Ele se diferencia essencialmente 

de Inferninho por largar o perigo e a incerteza dos assaltos para investir no comércio de 

maconha e cocaína, bem mais seguro e rentável.  

 Quando consegue acumular certa quantidade de dinheiro, Pardal procura deixar 

para traz as marcas da pobreza e arquiteta um plano para sair do crime. Observando a 

vida e o estilo dos cocotas – nome dado aos amantes de Rock n Roll e cultura norte-

americana –, ele avalia aquelas pessoas como mais felizes e satisfeitas que ele e seu 

bando, pois eram quase todos brancos e viviam se divertindo e usando drogas sem 

correrem os riscos do crime. 

 Pardal, apesar de ser considerado “o malandro mais responsa da favela”, se 

diferencia do modelo de malandragem tradicional por supervalorizar a cultura de 

consumo e ver o “vestir-se como os gringos” como objetivo final da sua vida. Ele 

compartilha com Inferninho o sonho de “meter a boa”, mas suas referências já se 

distanciam da malandragem local e se aproximam dos heróis de filmes americanos e 

músicos de bandas de rock. 

 Na seguinte passagem, percebe-se como Pardalzinho se alienava de sua origem 

miserável e tentava progressivamente seguir a moda daqueles que julgava ser modelos 

de boa índole: 

 

Na verdade, tentava cada vez mais e mais parecer-se com os cocotas. 

Iriam a Botafogo comprar o pano. Quem faz compra no centro da 

cidade é pobre. Depois das compras iriam a Copacabana pegar um 

cinema e jantariam num restaurante da Gávea onde combinariam aos 

risos um acampamento ou uma noite no Dancin’ Days, porque a onda 

agora era a discoteca, os bailes de rock n’ roll já estavam em estágio 

terminal, a mídia investia nessa onda e todos tinham de segui-la, senão 

estariam por fora, eram paruaras, cafonas, caretas ou qualquer adjetivo 

do mesmo campo semântico. Almoçaram e, de sobremesa, tomaram 

sorvete da Kibon diluído em Fanta laranja, estava na moda. Não 

poderia ser outro, somente o da marca Kibon; de Raul Seixas sobrara 

apenas o conceito de sociedade alternativa, uma utopia acalentada por 

ele em meio a tantos contra-sensos. O sonho de Pardalzinho era o de 

comprar um terreno onde tivesse água corrente, terra boa para o 

cultivo e pequenas casas de madeira para ele e os cocotas morarem. 

Era isso o que deveria fazer para viver entre pessoas de rostos 

límpidos por não conviveram cara a cara com a morte. Nunca 

pensavam em matar ninguém, embora gostassem de maconha como 

ele. Era esse o seu sonho: ganhar uma mina bonita, morar entre gente 
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bonita e dançar discoteca até o fim da vida, numa boa. Nada daqueles 

crioulos com cara nervosa e sem dentes. (LINS, 2007, p. 360-361) 

 

 Lemos a história de Pardal como uma transição. Separando o primeiro do 

terceiro livro, respectivamente, a história de Inferninho (ainda um bom bandido) e Zé 

Miúdo (capitalista articulador do comércio de entorpecentes), o perfil de Pardalzinho 

inclui tanto a astúcia do comércio como a diplomacia e simpatia do tradicional 

malandro. Porém, ele, semelhantemente ao que faz Busca-Pé, busca o afastamento de 

suas origens e literalmente mudar de classe. Um bom exemplo disso é uma passagem de 

sua vida que pode ser remetido ao Cortiço, de Aluísio de Azevedo. Assim como João 

Romão abandona a negra Bertoleza quando se vê ascendente financeiramente, 

Pardalzinho fica feliz quando morre sua namorada Mosca, pois assim sente-se livre para 

romper aquele laço de miséria e procurar uma namorada mais aos moldes das brancas 

cocotas de classe média.  

Pardal compartilha com os cocotas uma alienação que, ao final, lhe custa caro. 

Ao acreditar que pudesse largar o crime e desfrutar de uma vida de rico, ele subestima a 

periculosidade da vida criminosa e acaba morto não por ser perseguido ou odiado mas, 

ao exemplo Passistinha, em um acidente: um desafeto de Zé Miúdo, ao tentar matá-lo, 

erra o alvo e acerta fatalmente aquele que era considerado “o malandro mais responsa 

de Cidade de Deus”. 

 

3.1.4  Zé Miúdo: o capitalista 

 

 No terceiro e último livro, temos a história de Zé Miúdo, antes Inho, que muda 

de nome quando decide tomar todas as bocas de fuma da favela e realizar seu sonho de 

criança: ser dono da Cidade de Deus. Diferentemente de seu grande amigo Pardalzinho, 

Miúdo não possui grandes sonhos utópicos e seus desejos são bem mais frios e 

racionais. Ele não inspira em seus conhecidos simpatia ou confiança, mas obtem o 

respeito dos moradores através da repressão e retaliação por desrespeito ao código 

estabelecido ditatorialmente.  

 Diferentemente de Inferninho, Miúdo não possui momentos de reflexão e age 

motivado por seus instintos de ganância e sobrevivência. Mesmo compartilhando com 
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os heróis do primeiro e do segundo livro o fato de terem tido uma infância difícil, sem 

pai e sem mãe, Miúdo não entra no crime em busca da “boa”. Não há no psicológico 

deste herói utopias com relação a deixar o crime e viver tranquilamente, mas seu 

objetivo é ser poderoso e mandar, ser temido e respeitado, nem que para isso ele tenha 

que matar seus próprios amigos. 

 Por algum motivo que nem o narrador sabe explicar, Miúdo possuía grande 

respeito e admiração por Pardalzinho, que o faz poupar alguns inimigos e desafetos. 

Quando este morre, Miúdo perde seu último resquício de humanidade e torna-se pura 

maldade, como podemos ver na descrição do estupro contra a loira já cobiçada há algum 

tempo:  

 

O bandido mandou a mulher se deitar, abriu suas pernas e tentou a 

penetração. Nesse momento, a mulher deu-lhe um tapa no rosto. 

Levou, em seguida, várias bofetadas por isso. Miúdo levantou-se, 

cuspiu na cabeça do pênis, porque a vagina da loura não se lubrificava 

de jeito nenhum. Puxou-a pelo braço, mandou que ela se apoiasse no 

muro de costas para ele, levantou sua perna esquerda e agora sim, com 

dificuldade, fez a penetração, por traz, devagarinho. O rapaz [Zé 

Bonito] novamente reagiu e levou uma coronhada. A mulher 

desesperadamente falou para o namorado ficar quieto. [...] Mesmo 

chorando, movimentava o quadril. O namorado fechou os olhos. 

Cansado daquela posição, o estuprador fez a loura deitar-se no chão, 

deitou-se por cima dela e meteu com vontade, parava os movimentos 

para não gozar, chupou-lhe os seios violentamente, sugou-lhe os 

lábios, a língua, e mandou que ela ficasse de quatro. Foi para a frente 

e disse: 

- Chupa aí, chupa aí! 

Logo após, voltou para trás e enfiou seu pênis grosso no ânus da loura.  

Miúdo suspirou de felicidade, estava contente por ser o protagonista 

daquele ato, não somente por ter possuído a loura, mas por ter feito o 

rapaz [Zé Bonito] sofrer. Era a vingança por ser feio, baixinho e 

socado. Depois que gozou, olhou para o namorado da loura; pensou 

em matá-lo, mas se o matasse ele iria sofrer pouco, e sofrimento 

pouco é bobagem. (LINS, 2007, p. 407-408) 

 

 Esta passagem estabelece uma importante relação com outras, presentes nos 

livros anteriores. Como exemplo, no primeiro livro, temos uma cena que parece 

deslocada. O massacre do bebê, praticado por um marido traído, está justaposto à cena 

do assalto ao motel (o qual terá grandes repercussões – principalmente por causa dos 
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assassinatos desnecessários praticados por Inho – e grande influência no desenrolar do 

enredo), não possui continuidade alguma e nenhuma relação direta com os fatos 

narrados antes ou depois desta passagem. Porém, se a sádica narração da retaliação de 

um bebê é tida como um caso à parte no primeiro livro, uma ação mal pensada movida 

por impulsos passionais que não interferem no drama, a descrição do estupro pode ser 

lida como uma violência que, nesta etapa, parece ser determinador de tudo o que irá 

acontecer. Em outras palavras, a violência que era exceção nos anos 60 passa a ser 

estrutural nos anos 70 e início de 80. 

 Assim, entendemos que “a era de Zé Miúdo” é marcada por uma violência (seja 

passional ou movida por interesses monetários) que tende a ser considerada parte 

integrante da lógica diária, pois, mesmo chegando, muitas vezes, a ser praticada por 

causas banais, onde qualquer desentendimento torna-se motivo para retaliação violenta, 

torna-se cada vez mais uma ferramenta necessária para a manutenção do poder. Como 

podemos ver na entrada de crianças de todas as idades na guerra entre gangues, a 

barbárie tende a envolver cada vez mais os indivíduos, mesmo aqueles filhos de classe 

média que, não possuindo necessidades básicas, entram no crime pela sedução da 

aventura e o conforto de possuir dinheiro fácil e ser respeitado por conhecidos e temidos 

por inimigos. Na seguinte passagem, Laranjinha e Acerola, dois maconheiros que nunca 

se envolveram diretamente com o crime, refletem sobre a entrada irrefletida dos jovens 

no crime: 

 

- Antigamente só aqueles moleque caidinho, sem pai, 

que não estudava, criado na rua, que virava bandido... – 

comentava Acerola. – Agora, de uma hora para outra, qualquer 

otário tá de ferro na mão, aí, dando tiro. 

- Pode crer – concordou Laranjinha. 

- Com essa porra de guerra aí, até filho de família 

direitinha tá metendo bronca. Viu aquele tal de Dé? O moleque 

subiu Lá em Cima ontem com uns moleque da Treze e mataram 

o tal de Gabriel. 

- Quem é esse cara? 

- Aquele playboy que andava com Pardalzinho, de cabelo 

encaracolado, cumpridão. Ele é irmão do Fabiano. 

- Ah! Sei quem é... 
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- Então, eles queriam o Fabiano, morou? Mas Gabriel 

quando viu o quadrilhão em cima duma casa, mirando o 

revólver pro quintal dele, saiu correndo pra pegar o filho e os 

caras largaram o dedo. 

- Pô, o cara ia pegar o filho? 

- É, cumpádi, um moleque de um ano... O cara nem era 

da quadrilha... 

- É foda! 

- Pode crer! 

(LINS, 2007, p. 470) 

 

 Nesta passagem, percebe-se que, por não estarem diretamente envolvidos com a 

guerra, mas, por outro lado, serem conhecedores de sua dinâmica por conhecerem os 

bandidos e serem seus fregueses através do consumo de maconha, estes dois jovens 

possuem a capacidade de observar criticamente a evolução da violência, e avaliar como 

negativo o envolvimento de novos tipos humanos no crime, que antes só envolvia os 

extremamente despossuídos. 

 

3.1.5  Manguinha: bicho-solto por vocação 

 

 Manguinha constitui um caso diferente dos até agora analisados. Ele, ao 

contrário dos três bandidos que intitulam as partes do romance, não vem de família 

pobre, mas possui situação financeira estável e é de cor branca. Ele opta pelo crime não 

movido por necessidades ou sofrimento na infância, mas pelo fascínio pela vida do 

crime e o desejo de possuir poder e dinheiro fácil. Preso por posse de maconha, conhece 

na cadeia alguns líderes de uma grande organização criminosa atuante nos presídios do 

Rio de Janeiro e, por ter escolaridade e possuir conhecimento e sagacidade de bandido, 

logo é incorporado àquela quadrilha. O seguinte diálogo mostra a atitude de Manguinha, 

que, assim como Pardalzinho e Inferninho, buscava a boa. Porém, a boa não significa 

para ele uma superação, mas um modo de vida que representa que ele é mais esperto 

que os “otários”, como seu pai. Assim podemos perceber na seguinte passagem: 

 



86 
 

 - Ô, meu irmão, tu pára com isso, tu não precisa, teu pai é 

tenente... tu tem é que procurar ele, morou? Voltar a estudar... – 

aconselhou Acerola. 

Manguinha balançava a cabeça, dizia que não tinha mais cabeça para 

estudar, e mesmo se estudasse nunca iria ficar rico do jeito que ele 

queria, afirmava que seria bandido somente por um tempo. Arrumaria 

mais uma grana, juntaria com a que já tinha guardada e compraria 

uma fazenda no mais distante dos interiores do país. De repente, iria 

para o Paraguai e se dedicaria à apicultura, um sonho acalentado desde 

que ouviu a professora de ciências falar sobre o assunto. (LINS, 2007, 

p. 338) 

 

 Quando opta por ser bandido, Manguinha acredita ser superior aos bandidos 

desdentados por ser de classe média e ser alfabetizado, como se isso fosse o suficiente 

para livrá-lo da lógica cruel do crime. Contudo, depois de ter de assassinar um de seus 

melhores amigos por causa de dívidas de drogas, ele encontra a própria morte, como 

retaliação passional por envolver-se com uma mulher comprometida. 

 

3.1.6  Zé Bonito: bicho-solto por acaso 

 

 Quando Zé Bonito busca, a todo custo, vingar-se da humilhação sofrida por Zé 

Miúdo, dá-se a impressão de que teria surgido, finalmente, um herói vingador que 

pudesse dar um fim às arbitragens criminosas dos quadrilheiros dos Apês. Contudo, ao 

involver-se com Sandro Cenoura e os bandidos da Quadra Treze, ele acaba virando um 

bicho-solto assim como os outros, e seus atos de piedade não o eximem das inúmeras 

mortes que provoca.  

 

Era um bandido, um matador, um formador de quadrilha, um 

desencaminhador de menores. E não fora para isso que aprendera a 

orar quando criança, não fora para isso que tinha sempre sido o 

melhor aluno na escola, não fora para isso que se resguardava das 

amizades de rua. O curso superior em educação física havia ido para a 

casa do caralho, assim como a lua-de-mel com sua amada, depois de 

testemunhar o pênis de Miúdo na vagina dela feito retroescavadeira, o 

corpo do avô ensanguentado, a casa cheia de buracos de balas, a mãe 

de Filé com Fritas recolhendo os pedaços da cabeça destroçada do 

filho no asfalto quente. As lágrimas avolumaram-se. Sentia a 

desgraçada sensação de que não havia orado o suficiente para que 

Deus não o abandonasse e aquela fúria se identificando cada vez mais 
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com cada poro de seu corpo. A noite foi em claro. (LINS, 2007, p. 

466-467) 

 

 Zé Bonito é o maior representante dos “otários” presentes em CDD. Ele, mesmo 

possuindo curso superior e sempre tentando evitar más amizades para não provocar 

desavenças com bandidos, acaba sofrendo, inevitavelmente, efeitos negativos da ação 

dos quadrilheiros. A ação de Miúdo quebra o código que ele mesmo estabelecera, pois, 

depois de iniciar os tráficos de drogas, ficou definido que outros crimes estariam 

proibidos na comunidade, para evitar as investidas da polícia. Essa arbitrariedade da sua 

ação violenta sairá caro, pois o “otário” provocado desta vez possuía treinamento militar 

e disposição para fazer guerra contra ele e seus comandados. Porém, a vingança pessoal 

de Miúdo acaba ganhando proporções inicialmente inimagináveis, dando início a um 

conflito sem propósitos definidos. 

 Interessante perceber que o conflito final entre os dois desafetos jamais 

acontece, o que lembraria bastante as resoluções positivas aos moldes dos best-sellers e 

do cinema comercial. A resolução da briga não se dá pela vitória de um ou de outro, 

mas pelo fracasso dos dois, que acabam morrendo mediocremente sem conseguirem 

seus objetivos. Zé Bonito não consegue se vingar de Zé Miúdo pela morte de seus 

parentes e estupro de sua namorada, única motivação que o levara para o mundo do 

crime a para a guerra. Por sua vez, Zé Miúdo, apesar de alcançar algumas vitórias e 

conseguir uma supremacia temporária na organização do tráfico, não consegue ser dono 

da comunidade Cidade de Deus, desejo que cultivava desde criança, quando se iniciou 

no crime.  

 

3.2  Três momentos de uma transformação na moral do malandro 

 

 Localizemos, agora, episódios que exemplifiquem estas transformações sofridas 

na moral do malandro, as quais decretam o fim deste e a gênese do bicho-solto, mais 

adaptado ao mundo capitalista de consumo e acúmulo de capital. Perceberemos como, 

com o passar das três décadas, diferentes princípios regem as decisões dos heróis. E 

estes, por sua vez, se tornam cada vez mais incapazes de modificarem sua condição 
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estigmatizada pela pobreza, acarretando consequências progressivamente mais violentas 

e destrutivas para eles mesmos. 

 

3.2.1  A história de Inferninho 

 

 Na primeira parte do romance, intitulada “A história de Inferninho”, o 

paradigma do tradicional malandro já se encontra em extinção. Os bandidos, mesmo 

apresentando certa ingenuidade e bom relacionamento com os moradores locais, já 

agem em busca de um bem pessoal e individual. As decisões destes, mesmo 

apresentando certa empatia com seus concidadãos, trazem mazelas para a comunidade, 

as quais os bandidos não conseguem prever quando arquitetam seus planos. A seguinte 

passagem, a nosso ver, é paradigmática deste perfil de herói que predomina na primeira 

parte do romance de Lins: 

 

Os entregadores levantaram as mãos e avisaram que o dinheiro estava 

com o motorista, que justamente tentava em vão escondê-lo. 

Inferninho o observava. Mandou que se deitasse com os braços 

estirados, revistou-os, pegou o dinheiro, deu um chute no rosto do 

trabalhador para ele nunca mais dar uma de esperto. Martelo 

anunciou a todos que o gás era por sua conta, não precisavam 

trazer botijão vazio para trocar pelo cheio. O caminhão ficou vazio 

em minutos. – Grifo nosso. (LINS, 2007, p. 26) 

 

 Ao oferecer botijões de gás gratuitamente para seus vizinhos, o Trio Ternura 

conquista a amizade e cumplicidade deles, o que facilita a vida dos bandidos quando 

estes precisam fugir e/ou esconder-se. Nesta passagem, também percebemos que os 

assaltantes não hesitam em utilizar a violência, principalmente quando o trabalhador (ou 

otário, na gíria dos bandidos), arrisca sua vida para defender o dinheiro que sequer é 

dele, mas do capitalista que o contratou. Através desta atitude, percebemos que os 

bandidos não usam a violência gratuitamente, mas como uma lição necessária para que 

aquele empregado saiba que ele deve defender seus iguais, pobres, e não o empregador 

que o escraviza para enriquecimento próprio. 

 Esta consciência continua atuante no roubo que Inferninho lidera no motel. 

Neste episódio, o líder do bando insiste e deixa claro que o objetivo da iniciativa é 
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dinheiro, não devendo haver retaliação nem contra os empregados nem contra os 

clientes, como podemos perceber no seguinte trecho:  

 

Entrariam todos juntos na recepção, renderiam os otários na boa, 

depois os trancariam num banheiro ou numa sala qualquer. Dariam 

uma geral no prédio para dominar os outros funcionários e, depois 

sim, dar um sacode nos quartos, suítes e apartamentos. Se os 

samangos piassem na área, sairiam por trás, onde havia um imenso 

matagal, sendo um dos seus limites o próprio conjunto. Tiro só para 

não morrer. Se tudo corresse bem, iriam para o Salgueiro, onde 

ficariam por vinte e quatro horas para escapar do flagrante, senão para 

qualquer lugar do planeta. Apertaram as mãos várias vezes, brindaram 

em rodadas de cerveja e rabo-de-galo, fumaram no mesmo baseado, 

cheiraram em um só canudo, comemorando a possibilidade de arrumar 

muito dinheiro. Inho só conseguiu ir na última hora, insistiu tanto 

que os amigos concordaram em deixar um garoto participar de 

um serviço de homem. Mesmo sabendo que teria participação 

igual à dos parceiros na divisão dos lucros só por ter escoltado a 

parada, o que o deixaria feliz de verdade era poder acompanhar 

os amigos. – Grifos nossos. (LINS, 2007, p.77-78) 

 

 Inferninho, ao propor uma atitude complacente, não percebe a sagacidade 

daquela criança que convida para participar do assalto como olheiro. Inho, ao 

acompanhar o bando no assalto, não se interessava propriamente pelo dinheiro, mas pela 

aventura de poder acompanhar bandidos mais velhos em uma ação perigosa. Ainda 

criança, ele já se empolgava com a vida do crime, não por buscar condições dignas de 

vida, mas pelo prazer de possuir poder e comandar. Nesta primeira parte do romance, 

Inho é só uma criança, mas já possui, em forma de embrião, a subjetividade do bicho-

solto que dominará a terceira parte. Por este ponto de vista, de certa forma, podemos 

identificar Inho (ou Zé Miúdo) como o protagonista principal de CDD, pois ele está 

presente em cada um das três partes do romance, cada uma representando um passo 

dado pelo herói rumo à sua desumanização. 

 

3.2.2  A história de Pardalzinho 

 

 Com a morte de Inferninho, se inicia a segunda parte do romance. Já nos anos 

70, os bandidos descobrem no tráfico de drogas uma maneira mais eficaz e segura de 

arrumarem dinheiro. É nesta parte que as antigas ações criminosas, praticadas por 
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pequenos grupos de bandidos e marcadas pela desorganização dos mesmos, começam a 

perder espaço e os bichos-soltos tendem a evitar iniciativas individuais e arbitrárias e 

procuram se filiar às bocas de fumo, o que é compreendido por eles como uma garantia 

de que terão apoio e proteção contra grupos inimigos e/ou a polícia.  

 Se nos anos 60 o bandido mais perigoso de CDD era Inferninho, agora é Zé 

Miúdo, líder e organizador de quase todas as bocas da comunidade. Porém, o segundo 

capítulo é intitulado com o nome de seu braço direito, Pardalzinho, que representa uma 

atitude que não condiz completamente com a de seu colega, servindo como um 

contraponto moral às atitudes violentas de Miúdo, e única ligação que o traficante 

matador mantém com o antigo malandro. Pardal, de certa forma, funciona como uma 

“boa consciência” de seu melhor amigo, o advertindo quando este quer agir 

impulsivamente, semelhantemente ao que fazia Passistinha.  

Ao encantar-se com o estilo americanizado dos cocotas, Pardal se revela como 

um bom bandido, apesar de seu vínculo com Miúdo. Ele torna-se grande amigo dos 

cocotas e os presenteia frequentemente com frutos de sua atividade comercial ilícita, e 

assume um papel de verdadeiro patrono daquela turma de classe social superior, 

composto predominantemente de brancos, e tão influenciada pela moda provinda dos 

Estados Unidos. Na seguinte passagem, podemos perceber como sua atitude lembra o 

tão admirado e respeitado Passistinha, morto atropelado acidentalmente alguns anos 

antes, e que sempre pregava a união entre os malandros:  

 

As brigas entre Thiago e Marisol perduraram por mais duas semanas, 

nos mais variados lugares. Os amigos convenceram Marisol a não usar 

arma contra Thiago, já que ele era amigos de todos. Da mesma forma 

tentavam convencer Thiago a parar com essa onda de brabo, diziam 

que quem tinha que escolher era Adriana e isso ela já havia feito. 

Thiago não ouvia os amigos, dizia que o mundo era pequeno para os 

dois, afirmava que Adriana só estava com o outro para lhe provocar 

ciúmes. Numa sexta-feira à noite, Pardalzinho deu tiros para o alto no 

Lazer para separar os dois. Com a arma na mão os ameaçou de morte 

caso voltassem a se agredir e os fez apertarem as mãos. (LINS, 2007, 

p. 289) 

 

 Diferentemente de Passistinha, Pardalzinho utiliza a arma de fogo para impor 

sua palavra. Apesar de não pretender cumprir sua ameaça, mas somente assustar seus 

amigos brigões, percebemos que o uso do revólver estabelece uma forma de domínio 
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muito diferente da empatia gerada pelo malandro tradicional, que defendia a diplomacia 

pela palavra. Mesmo quando esta alternativa não era suficiente para estabelecer um 

acordo, figuras como Passistinha afirmavam que “briga de homem deveria ser no 

braço”. Para aquele malandro, o uso de arma de fogo era prova, não de valentia, mas de 

fraqueza e covardia, algo que é completamente invertido na terceira parte, em que um 

armamento pesado é ferramenta vital no processo de batalhas e dominação de território 

por que passa o bicho-solto. 

 Porém, não é somente através do uso da arma de fogo que Pardal conquista 

amizades, admiração e respeito entre os moradores de CDD. Ao contrário de Zé Miúdo, 

ele era querido por seus vizinhos pelo fato de não ser agressivo e ser bastante generoso 

com seus conhecidos. Ao tornar-se “rico” através do tráfico de drogas, não hesita em 

compartilhar suas novas posses e poderes com seus novos companheiros cocotas, como 

percebemos na seguinte passagem: 

 

Por volta da meia-noite, Pardalzinho chegou com quase todos os 

cocotas às lojinhas, onde estavam Miúdo e o resto da quadrilha. 

- Aí, todo mundo aí são meus amigos, todo mundo maneiro! Aí, não 

quero ninguém tirando onda com eles não, morou? Ninguém. Quem 

querer tirar onda com eles vai levar tiro no cu, morou? Aí, aí, pega 

vinte trouxa de bagulho lá, pega lá, pega lá. 

[...] 

- Só tinha uma trouxa, morou, cumpádi? 

- Acabou o fumo! Quem vai endolar? Quem vai endolar? – Ficou em 

silêncio por alguns minutos e continuou: - Vai lá na casa do Carlos 

Roberto e panha um quilo lá e leva lá em casa. Vou endolar com meus 

amigos. Aí, não quero bandido atrás de mim não, morou? Vamo 

endolar? Vamo endolar? – disse Pardalzinho para os cocotas. 

Na casa de Pardalzinho a cocotada embalava a maconha em volantes 

de loteria esportiva, todos com um gigantesco baseado aceso. Gabriel 

foi à padaria comprar rocamboles e refrigerantes, Dom Paulo Carneiro 

foi à boca Lá de Cima apanhar cocaína, porém retornou rápido 

dizendo que Terê não quisera lhe dar os trinta papelotes. 

- Toma aqui, toma aqui e volta lá, mostra a ela que ela dá! – disse 

Pardalzinho, ao dar seu grosso cordão de ouro com a imagem de são 

Jorge guerreiro, também de ouro, a Dom Paulo Carneiro, que desta 

vez teve êxito. 
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[...] 

Para quem costuma virar a noite consumindo cocaína, a melhor coisa 

a fazer no dia seguinte é fumar bastante maconha para sentir fome e 

sono, retirados pela ingestão da cocaína, e bastante água-de-coco para 

salvaguardar o estômago. Pardalzinho já havia aprendido essa lição 

com os cocotas, por isso levou um punhado de maconha para a praia e 

bastante dinheiro para pagar água-de-coco e sanduíche natural para a 

cocotada, inclusive para Adriana, Patricinha Katanazaka e as demais 

cocotas, que já estavam na praia quando ele chegou com os amigos. 

Era rico. (LINS, 2007, p. 328-329) 

 

 Neste trecho, podemos perceber que, mesmo sendo considerado uma boa pessoa 

por seus conhecidos, amigos e aliados, o herói está ainda mais distante do malandro 

tradicional do que estivera Inferninho. Ao recrutar os cocotas para trabalhos como a 

endolação de maconha ou qualquer outro serviço relacionado ao tráfico, Pardalzinho 

quebra uma regra antes respeitada por seus antecessores, pois envolve diretamente na 

ação criminosa jovens provenientes de famílias com estabilidade financeira, as quais, 

teoricamente, oferecem a seus filhos condições mínimas de vida para que eles não se 

sintam acuados a praticar crimes.  

Os cocotas só seguem o bandido pelo mero prazer da aventura da ação e do 

perigo e do livre consumo de drogas. Em outras palavras, Pardal, mesmo buscando ser 

um bom amigo, acaba envolvendo seus companheiros no tráfico e no consumo de 

drogas e os levando desnecessariamente para o mundo do crime. Semelhantemente a 

Bonito, o traficante Pardal, apesar de querido, admirado e respeitado, acaba sendo 

também um aliciador de jovens para o crime. Assim, se o fato de ele entrar para este 

novo grupo poderia representar uma saída do mundo do crime, ao contrário, o que ele 

acaba fazendo é que a turma dos cocotas tenha fim e a maioria deles coloque suas 

ideologias de lado e sejam assimilados pelas quadrilhas criminosas. 

 A nosso ver, o que marca este livro intermediário é esta inconstância, esta 

indeterminação em relação à ideologia que domina a subjetividade dos heróis. Se no 

primeiro livro o malandro tradicional dá sinais de extinção, a progressiva entrada da 

ideologia de consumo na comunidade CDD decreta a morte deste quando Pardal, na 

segunda parte, começa a misturar a antiga moral do malandro com os encantos da vida 

consumista. Notadamente, este herói é caracterizado por perseguir um sonho de 
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“Sociedade Alternativa” – conceito assimilado de uma música de Raul Seixas, 

compositor de rock que, apesar de brasileiro, não esconde suas influências americanas, 

principalmente relacionadas ao movimento hippie –, que não passa de uma inocente 

utopia, um sonho que ele cultiva, mas que é totalmente impraticável diante da realidade 

vivenciada por ele. 

 

3.2.3 A história de Zé Miúdo 

 

 A divisão do romance em três partes, discorrendo cada uma sobre uma década 

diferente, e em que se focalizam três heróis também diferentes, não é gratuita. Nesta 

sequência, percebemos que cada parte é mais curta que a precedente e, além disso, cada 

uma delas é também mais fragmentada que a anterior. Ora, esta organização narrativa 

representa uma progressiva desumanização dos heróis, que, ao mesmo tempo em que os 

separam e os tornam cada vez mais individualistas, também os tornam incapazes de 

conviverem em paz na comunidade em que moram, decretando para eles uma existência 

cada vez mais curta. Essa transformação alcança seu auge no livro terceiro, em que o 

paradigma principal é Zé Miúdo. 

 Diferentemente de seus antecessores, Miúdo não mede esforços para conquistar 

o que quer, e está disposto a matar amigos e familiares se for preciso. Assim, ninguém 

está a salvo de suas arbitrariedades, e qualquer um, até crianças ou mesmo seus 

fregueses viciados, pode sofrer retaliação se o traficante não estiver de bom humor. 

Depois da morte de seu braço direito e melhor amigo Pardalzinho, Miúdo perde o 

controle de uma lei que ele mesmo estabelecera em CDD. Ao dominar as bocas de 

fumo, ele e seu comparsa determinaram que outro crime, além do tráfico praticado por 

eles mesmos, estaria terminantemente proibido na favela, sob a pena de morte. Ao 

praticar um estupro nos limites do conjunto, ele inicia um processo caótico que 

rapidamente sai de seu controle e toma proporções que ultrapassam os limites da 

comunidade, repercutindo nos jornais, rádio e televisão. 

 Apesar de aparecer e ser atuante também nas duas partes anteriores, é na terceira 

e última parte que Miúdo chega ao final de sua formação como bandido assassino 

capitalista, representando um modelo cruel e frio de conduta, que é seguido por muitos 
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outros jovens de CDD. A eclosão da guerra decreta também o início de uma nova 

geração de bandidos, crianças que entram cada vez mais jovens no conflito, motivados 

por questões que poderiam ser resolvidas diplomaticamente em períodos precedentes. 

Ao enquadrar um menino de apenas oito anos, Filé com Fritas, pertencente à quadrilha 

rival, o bando de Miúdo mostra que não há mais possibilidade de diálogo e soluções 

positivas para conflitos entre bichos-soltos, não importando a origem ou idade do 

indivíduo: 

 

Biscoitinho, Camundongo Russo e Buzininha conseguiram enquadrar 

Filé com Fritas, tomaram-lhe a arma e, aos tapas, levaram o menino 

para longe da área de combate. 

- Mata ele logo! – ordenou Camundongo Russo. 

- Não, se ele disser onde Bonito tá caindo, a gente deixa ele ir 

embora... – mentiu Biscoitinho. 

- Vai tomar no cu, filho-da-puta... Eu não vou falar porra nenhuma. 

Miúdo se aproximou de Toco Preto. Biscoitinho, irado com a resposta 

de Filé com Fritas, mandou que ele se deitasse no chão. O menino 

disse que morreria em pé, porque sujeito homem morre é em pé. 

Somente uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto liso. É assim que 

choram os sujeitos homens de pouca idade: apenas uma lágrima muda 

na hora da morte. Toco Preto deu-lhe uma coronhada e disse: 

- Não deita por bem, deita por mal. 

Fritas caiu desmaiado, Biscoitinho pediu o fuzil a Miúdo, colocou o 

cano dentro da boca do menino e disparou oito vezes, movimentando 

em círculo o cano do fuzil para ele nunca mais xingar a sua mãe. 

Depois Toco Preto esfaqueou seu corpo para ele também nunca mais 

deixar de obedecer ordem sua. O corpo do menino era somente um 

amontoado de sangue. (LINS, 2007, p.426-427)  

 

 Porém, nesta terceira parte, Zé Miúdo divide o centro das atenções com Zé 

Bonito, trabalhador que, vítima das arbitrariedades do chefe do tráfico de drogas em 

CDD, declara guerra contra ele e todos seus quadrilheiros e seguidores. Dando pintas de 

um herói vingador, capaz de acabar com o crime naquela comunidade, Bonito acaba não 

sendo superior a bandido algum, pois, ao filiar-se ao bando de Sandro Cenoura, ele 

pratica assassinatos e roubos assim como qualquer outro bicho-solto. Bonito, contudo, 

busca sempre alternativas para evitar a morte de inocentes, aqueles não envolvidos com 

quadrilha alguma. Ele, desde o início, não se considerava bandido, pois insistia em não 
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fazer assaltos, afirmando que seu problema era pessoal, somente com Miúdo. Ele, antes 

de entrar para o crime, demonstra-se indeciso e prefere não participar diretamente nem 

do comércio de drogas nem dos assaltos, coisa que iria fazer mais rápido do que 

imaginava: 

 

- Não sou bandido não! Não vou roubar nada não! – retrucou Bonito. 

- Meu irmão, tu não era, agora tu é e teu inimigo só vai ficar tranquilo 

quando matar você. Ele estuprou tua mina, matou teu avô, metralhou 

sua casa e tu já passou quatro, morou? Se tu não é bandido, rapa fora e 

leva tua família, senão ele vai matar todo mundo – disse Sandro, com 

o tom de voz alterado. Ao se calar, fingiu que se retirava. 

- Pera aí, pera aí. O caso é o seguinte: eu só tô a fim de matar ele, só 

não vou sair com ninguém para roubar, nem assaltar, nem ficar com 

esse negócio de boca-de-fumo, não! 

- Se é assim, assim vai ser, mas a boca é minha e isso vai ser assim 

também. Tá certo? – afirmou Cenoura e passou os olhos nos demais. 

- É contigo mesmo! – disse Bonito. (LINS, 2007, p. 418) 

 

Filé com Fritas, ao se alistar no bando de Cenoura, tem sua aceitação 

questionada por Zé Bonito, que não admite a participação de crianças no crime. A tal 

questionamento, o menino responde através de seu depoimento de bicho-solto já 

iniciado na vida do crime, revelando uma realidade a qual Bonito rapidamente 

internalizará: 

 

- Se me der o ferro, eu formo o bonde pra passar ele! – disse Filé com 

Fritas, um dos esculachados, de apenas oito anos. 

- Vai formar bonde porra nenhuma! Tu tem que parar com essa onda 

de roubar e procurar uma escola... Tu é criança, rapá! – disse Bonito. 

- Meu irmão, eu fumo, eu cheiro, desde menenzim que peço esmola, já 

limpei vidro de carro, já trabalhei de engraxate, já matei, já roubei... 

Não sou criança não. Sou sujeito homem! (LINS, 2007, p. 418) 

 

 Zé Bonito tenta, entre os bandidos de seu grupo, inutilmente preservar por uma 

moral que não é mais cultivada pelos bandidos. Mesmo podendo ser considerado como 

um contraponto de Zé Miúdo, sendo um o tirano e o outro o vingador, Zé Bonito não se 
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diferencia em essência de seu inimigo, e ainda possui a desvantagem de possuir certa 

ingenuidade ao acreditar que é capaz de conseguir algo de positivo em sua busca de 

vingança. Vejamos um exemplo: 

 Em determinado dia da guerra, uma criança de colo morreu quando almejada por 

um tiro de fuzil. Fora atingida principalmente porque a batalha acontecera durante o dia, 

algo evitado até então, justamente para preservar os não envolvidos. Contra a vontade 

de Zé Bonito, esta batalha aconteceu e ele se sentiu extremamente culpado, pois ele era 

uns dos poucos que carregavam fuzis naquele dia. Como tentativa de evitar tais 

incidentes, ele determina aos seus comparsas que, antes de todo e qualquer ataque, 

avisem aos inimigos momentos preliminarmente. Zé Miúdo, por sua vez, achou a 

atitude do inimigo como prova de burrice. Ora, a situação extrema vivida na guerra em 

CDD exige que o bicho-solto seja forte e esteja distante de sentimentalismos e empatias 

que os deixem vulneráveis à derrota. 

 Na seguinte passagem, temos uma boa síntese deste novo âmbito social 

inaugurado pela guerra: 

 

Miúdo liberara os assaltos, estupros, pagamentos de pedágio e 

roubos na área do inimigo. Em contrapartida, mesmo Bonito 

desaprovando, seus quadrilheiros fizeram a mesma coisa. As duas 

regiões foram demarcadas, quem nunca se envolvera com a 

criminalidade estava sujeito a morrer sem saber, de uma hora para 

outra, só por morar nessa ou naquela região. Qualquer um poderia ter 

laços de parentesco e amizade com o inimigo, por isso não era 

conveniente permitir o livre trânsito dos moradores de uma área à 

outra. A vigília armada à luz do dia e a céu aberto era agora mais do 

que nunca necessária, tanto quanto a noturna. O armamento pesado, 

exibido despudoradamente, adentrou na paisagem cotidiana dos 

habitantes locais. Os amigos não se procuravam mais, os parentes não 

se podiam visitar. Cada macaco no seu galho. Era o que diziam. – 

Grifos nossos. (LINS, 2007, p. 438) 

 

 A ideia de “cada macaco no seu galho” é a ideologia dominante entre o bicho-

solto a partir da década de 80. A partir daí, inexiste, entre os bandidos, um conjunto de 

regras – mesmo não oficializadas – as quais sejam reconhecidas e respeitadas pelos 

bandidos. Não estamos afirmando, contudo, que havia uma lei do malandro a qual todos 

respeitassem, mas que, no contexto dos bichos-soltos dessa nova geração, suas 

subjetividades já se encontram tão ligadas à lógica alienante do sonho capitalista de 
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superação e riqueza, que eles perdem contato com a cultura que antes os conectava 

como uma classe e não são mais capazes de avaliar moralmente os seus atos, pois a 

motivação para a violência passa a ser sempre um interesse pessoal. 

 

3.3  A construção épica no berço da pobreza 

 

Ao pensarmos na definição de Georg Lukács de herói problemático em sua 

Teoria do Romance, podemos notar que os personagens de CDD transcendem este 

modelo tradicional. Não somente os bichos-soltos não são capazes de superar sua 

situação-problema, mas sequer percebem as dimensões reais do problema que se 

propõem a resolver. Quando Lukács discorre sobre o herói épico, ele não inclui em seu 

corpus obras do século XXI. Muitas obras deste período, contudo, expõem um herói 

problemático com características que diferem dos modelos citados pelo crítico. O 

avanço e modernização do capitalismo têm gerado formas cada vez mais eficazes de 

captar ideologias contrárias a ele, como uma forma de evitar movimentos contrários ao 

estabelecido pela classe dominante e agitações que possam comprometer o status quo. 

A ficção contemporânea, por seu lado, têm construído personagens que se inserem nesta 

progressiva alienação.  

O jovem Lukács identificou no herói da epopeia burguesa uma ironia estrutural, 

representada pela impossibilidade de haver uma equalização entre subjetividade do 

herói e sua realidade social. Contudo, muitos heróis contemporâneos são caracterizados 

exatamente por não possuírem consciência própria, em termos hegelianos, mas uma 

subjetividade que só pode constituir contraponto à verdade material aparentemente, 

pois, em essência, o mais subjetivo dos heróis contemporâneos já está, desde a sua 

formação inicial, comprometido com a ideologia consumismo e da vitória por esforço 

individual. Desta maneira, os heróis tornam-se duas vezes problemáticos, pois, além de 

serem incapazes de superar seu desafio, não possuem uma consciência que divirja 

essencialmente da realidade.  

CDD representa um paradigma de herói que exemplifica um dos resultados do 

avanço da influência da cultura de consumo no Brasil, principalmente sobre as classes 

populares das grandes cidades. O romance de Lins, ao tratar da evolução do crime no 
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conjunto Cidade de Deus, evidencia que a alienação do ser humano é intensa no gueto, e 

o resultado disto é uma barbárie que se torna cada vez mais impossível de ser controlada 

e justificada.  

 O antigo malandro, que buscava viver da forma mais livre e tranquila possível, 

não resiste à velocidade e sedução do capital e já não busca uma diferenciação, mas uma 

total identificação. Em Dom Quixote havia um conflito entre o herói e sua realidade, 

causado por sua loucura, que o alienava da sua verdadeira situação. De certa forma, em 

CDD, o conflito acaba sendo também uma loucura, no sentido de que o herói também se 

encontra alienado da real natureza da sua realidade e ignora a inutilidade de sua busca. 

Os destinos dos heróis, ao mostrar que a “boa” constitui um sonho quase inalcançável, 

propõe certo determinismo, através da constatação de que, no berço da miséria, 

ninguém está a salvo da violência criminosa. Ao mostrar como inevitável o fracasso do 

herói, este determinismo não soa como uma certeza ou fé cega de que isso seja uma lei 

natural, mas funciona como crítica a um sistema que reprime e limita infinitamente as 

possibilidades de sucesso dos indivíduos pobres, sem que os mesmos o saibam. Como 

um verdadeiro sonho, a harmonia da subjetividade individual com a realidade é 

impensável, pois, dentro do universo de CDD, ela não acontece plenamente uma vez 

sequer. O sonho de ser rico, o grande objetivo do bicho-solto, substitui e anula qualquer 

outra atitude dissonante com esta ideologia.  

Contando fatos ocorridos durante quase três décadas, CDD mimetiza o processo 

de alienação sofrido pelos mais diversos tipos humanos que residem no gueto. Esses 

perdem progressivamente contato com qualquer experiência autêntica e são assimilados 

pela lógica de produção divulgada e praticada por  aqueles que os discriminam e os 

marginalizam. O apagamento da autenticidade e moral do malandro revela uma 

diminuição de sua capacidade de alterar seu meio, onde identificamos a substituição de 

qualquer tentativa de originalidade por um sonho capitalista de riqueza, poder e luxo. 

No caos crescente provocado pelo comércio de drogas no berço da miséria, onde a saída 

não é visível, o bandido está condenado a morrer prematuramente e de forma medíocre, 

pois cedo ou tarde aparecerá um concorrente que não quer competição. O “otário” acaba 

também vítima desse processo, pois, envolvendo-se ou não no crime, direta ou 

indiretamente, seus efeitos certamente afetam os trabalhadores. O remanescente da boa 

malandragem também não escapa a esta fatalidade, como prova a morte “injusta” de 

Pardalzinho. 
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A velocidade cinematográfica de CDD acompanha a frenética sequência de 

mortes em consequência do crime, assim como a fragmentação narrativa indica uma 

incompletude nos destinos das personagens. Assim, acreditamos que o narrador busca, 

através da forma, acompanhar o processo que descreve, em que se identifica que, 

paralelamente à evolução da influência da cultura de mercado sobre aquela comunidade, 

há também o crescimento da barbárie e o envolvimento de cada vez mais pessoas na 

violência provocada pelo crime. Os três capítulos possuem extensões diferentes, sendo o 

segundo mais curto que o primeiro e o terceiro mais curto que o segundo, indicando que 

a vida destes heróis, no decorrer das três décadas, torna-se cada vez mais curta. Além 

dessa fácil questão quantitativa, também percebemos que a fragmentação narrativa 

torna-se cada vez mais intensa, e a quantidade de cenas curtas torna-se bem mais intensa 

na terceira parte, onde a guerra toma conta de toda a narrativa e os momentos de 

descontração são suprimidos em prol dos confrontos entre guerrilheiros. 

O narrador não opina. Ele é frio como a informação, mas também é lírico como 

o poeta, e também é curto e grosso como um bandido (semi)analfabeto. A 

contemporaneidade de CDD pertence a uma subjetividade de eterno presente
32

, onde 

torna-se cada vez mais difícil ver-se alguma solução humanística. O narrador se 

apropria da lógica dominante na subjetividade do personagem para estetizar 

textualmente a velocidade e a superficialidade de uma individualidade humana que é 

reduzida a uma peça de uma máquina industrial e fica marcada na história como mera 

estatística. A violência em CDD não está presente nas técnicas midiáticas utilizadas 

pelo narrador, mas no fato de uma criança, sem sequer ter vivido o suficiente para 

compreender a realidade que a envolve, se apropriar da lógica pragmática do comércio 

de drogas, e desde muito cedo perseguir um sonho o qual desconhece ser falso. 

O narrador indica uma saída facilmente reconhecida, identificada com o 

personagem Busca-Pé, único que, dedicando-se aos estudos e ao trabalho, acredita na 

superação através da formação institucionalizada e reconhecida como única legalizada. 

Ao conseguir sobreviver à barbárie gerada pelo crime e tornar-se um profissional 

                                                           
32

 Neste ponto, utilizamos uma constatação de Eric Hobsbawm, que, em A Era dos Extremos, 

afirma que “A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa 

experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais característicos e 

lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de 

presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que 

vivem.” (HOBSBAWM, 2005, p. 13) 
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assalariado, este herói indica que a presença da ideia de formação na épica da 

marginalidade é possível. Porém, em sua representação contemporânea, ela não agrega 

mais conhecimentos e valores transcendentes – como defenderia Goethe em Os Anos de 

Aprendizado de Wilhelm Meister –, mas é basicamente uma educação tecnicista, que 

acaba tornando-se incapaz de gerar um indivíduo questionador e capaz de alterar e/ou 

melhorar aquela situação, o que desmascara que esta saída não é solução para o 

problema, mas um paliativo. Aquele que supera sua situação de miséria e ignorância é 

assimilado ao mundo do trabalho oficial e acaba se desvinculando em essência de sua 

origem e seus semelhantes. Em outras palavras, a identificação de uma solução positiva 

através da figura de Busca-Pé é insuficiente como solução para o problema 

contemporâneo: a progressiva brutalização dos nascidos na miséria. 

A voz do narrador é tripartida, formando um amálgama narrativo que amplia sua 

perspectiva, mas sem assumir uma posição definitiva. Assim, seu ponto de vista não 

pode ser classificado propriamente como um olhar de dentro, mas uma voz literária que 

busca uma autoafirmação em uma contemporaneidade supertecnológica, em que as 

novas mídias colocam o discurso literário textual em xeque. Acreditamos que reside 

nesta indefinição narrativa um grande significado estrutural do romance. Sempre ligado 

a uma tendência realista, CDD reconhece a própria fraqueza como discurso, 

considerando que, essencialmente, o que narra já consta nos anais da informação, pois 

são fatos reais. Mas, se o narrador utiliza formas impessoais e não propõe solução para a 

trama, é porque isso não é papel necessariamente da literatura, mas de cada cidadão da 

sociedade que, ao ler o livro, não deve procurar respostas definitivas, mas o 

reconhecimento de uma violência e desumanização do ser humano, o que, por si só, já é 

uma crítica. Em outras palavras, sabendo que as estórias em CDD são frutos de 

acontecimentos reais, a forma midiática dada à narrativa não constitui uma banalização 

da violência e/ou a utilização da violência como exótico para agradar gostos 

internacionais e de classe média. Ao contrário, acreditamos que o mal-estar que pode 

ser causado pela utilização de formas da indústria cultural, numa estória que trata dos 

efeitos negativos desta lógica de superprodução e consumismo, funciona como uma 

grande ironia.  

O narrador usa as “armas” do mercado e da informação e demonstra que, quanto 

mais estas ideias se tornam presentes nas vidas daqueles jovens, mais eles se tornam 

individualistas, frios e violentos, abandonando ideias que antes os distinguiam como 
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classes. Ao mesmo tempo, o efeito de presente circular do romance indica que as formas 

midiáticas, embora sejam predominantes na obra, não são capazes de propor ou indicar 

solução.  

Deste modo, podemos concluir, mais uma vez, que o conteúdo torna-se forma. 

Bem aos moldes de Memórias de um Sargento de milícias, o narrador de Lins também 

se estrutura através da dialética entre ordem e desordem. Uma vez que o tema do texto é 

a crescente barbárie e a morte da antiga malandragem e seu código de honra e conduta, 

o narrador se coloca como um verdadeiro malandro, pois compreende a necessidade de 

transitar entre pontos de vistas diversos para dar credibilidade ao seu texto, que se 

propõe como painel da violência na cidade do Rio de Janeiro.  

Assim, o recorte estabelecido, com toda a limitação que exclui uma visão mais 

abrangente do problema, dá um aspecto de terror ao texto, que não consegue ser aliviada 

com a presença de passagens felizes e descontraídas, como a vida de trabalhadores, dos 

cocotas, ou mesmo as festas feitas pelos bandidos, nas quais até moradores não 

envolvidos no crime podiam aproveitar. Ao não incluir o lado político, o narrador acaba 

também mimetizando como se deu aquele processo. Hoje sabemos que era muito 

intensa a censura nos anos ditatoriais. Porém, esta censura se voltava principalmente 

para intelectuais de classe média, enquanto os mais pobres sequer tinham conhecimento 

das proporções daquele regime e o que ele determinava em suas vidas. Bem aos moldes 

de um Fabiano, de Vidas Secas, CDD mimetiza como o pobre vê sua situação: 

reconhece o eu (pobre) e a polícia (governo), e toda a complexidade social se reduz em 

sua mente a esta simples divisão. 

O narrador de CDD problematiza esteticamente o impasse contemporâneo 

causado pelo avanço da ideologia capitalista em terras onde a maioria das pessoas não 

possuem condições materiais de competir com a minoria que detém o poder. Esta 

indefinição narrativa é a estética de uma contradição que é parte imanente da ideologia 

capitalista: o progresso capitalista gera inevitavelmente o retrocesso, pois para se gerar 

riqueza gera-se necessariamente pobreza. O indivíduo, seduzido pelo fascínio do 

imediato, não percebe o quão danosa é esta influência para sua comunidade e busca 

reproduzi-la para não ficar para trás, como se não houvesse outro caminho a ser 

percebido. Ora, se os personagens de CDD não conseguem observar saída desta lógica 

cada vez mais influente, o narrador também se vê envolvido na mesma alienação, em 

que, mesmo sabendo e compreendendo o problema, não é capaz de resolvê-lo, pois o 

sistema tende a criar armas cada vez mais eficazes para eternizar este tipo de 



102 
 

organização econômica e acaba inevitavelmente determinando a política e também a 

cultura dos lugares mais isolados, assimilando toda e qualquer cultura que lhe seja 

contrária e possa assumir uma atitude subversiva. 

Numa sociedade cada vez mais dividida por classes e seu poder aquisitivo, 

apontar uma solução para o dilema da pobreza não ultrapassaria o que poderíamos 

chamar de “um grito de classe”. Ao definir-se como bandido, como repórter ou como 

poeta, o narrador cairia em uma unilateralidade incapaz de dar conta da complexidade 

daquele problema, pois cada uma destas vozes já se encontra reificada pelo capital. 

Assim, a indefinição narrativa também indica que, não importa por que ponto de vista 

se aborde o tema, não há como propor soluções positivas ou apaziguadoras para resolver 

um problema no qual todas as classes estão envolvidas, direta ou indiretamente. 

Entendemos que a riqueza de CDD não está no fato de ele utilizar a linguagem 

da superinformação, mas em propor um épico que contrasta estas formas com outras 

mais tradicionais, mostrando que a vitória daquelas sobre estas tem gerado mudanças 

abruptas nas classes mais necessitadas, e sua falta de estrutura para assimilar esta lógica 

tem gerado barbárie. Na contemporaneidade trabalhada em CDD, os indivíduos não se 

reconhecem como tais, pois o sequestro da experiência os aliena e eles passam a não 

contemplar as proporções do conflito real. Depois de conhecer a propaganda e seus 

encantadores produtos, ninguém quer viver sem os luxos e banalidades divulgados pela 

grande mídia. Deste modo, qualquer pensamento que pudesse culminar em uma revolta 

organizada de classe, torna-se não subversão, mas revolta cega em busca de um 

pedacinho do bolo, sem direcionamento ideológico suficiente para gerar mudanças e 

melhorias significativas em suas vidas e nas de seus semelhantes. 

A inutilidade da ação do herói, somada a toda a tragicidade em uma vida sem 

nobreza, na qual a vitória é impossível, desmascara toda a contradição do sistema que 

cria este herói. CDD não mostra apenas que existe um mundo miserável e cheio de 

criminalidades (como o faria um João Antonio, que busca um retrato fiel da realidade), 

mas mostra que, além disso, há uma ilusão de possibilidade de sucesso através do crime. 

 CDD ainda inclui o policial, que, mesmo sendo um representante do Estado e da 

ordem (em Vidas Secas, temos a imagem do soldado amarelo), é tão criminoso quanto 

qualquer bicho-solto. Assim, ao quebrar um dos paradigmas mais tradicionais da 

literatura prosaica ocidental, a formação do herói, CDD estetiza a fratura causada pela 

necessidade nas classes populares. Seduzidos pela mercadoria e sua fetichização, o 

antigo malandro (marca de brasilidade) se aliena e passa a agir como uma máquina, sem 
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profundas reflexões sobre sua situação, buscando sempre o lucro, a fama e o poder de 

compra. 

O que CDD mimetiza é a anulação da história nas obras de arte em prol do lucro 

na venda de entretenimento de fácil compreensão. Adaptações fílmicas, telenovelas e 

jogos de videogames, normalmente, utilizam nomes da história, da filosofia e da 

mitologia, fazendo alterações e mesclando diferentes elementos em dramas que não 

tematizam a cultura original e empobrecem infinitamente as obras, que acabam 

reproduzindo sempre a mesma forma, não importando o conteúdo.  

CDD, ao tratar daquilo que o capitalismo tenta não ver, a desigualdade crescente 

gerada pelo sistema, propõe uma ironia sádica, pela qual relata os fatos dos mais brutais 

como se narrasse um passeio no parque. Se o narrador não propõe solução para o 

dilema, não deve ser criticado, pois o que ele afirma é exatamente a negatividade com 

relação à esperança de mudança no sistema. O capitalismo, desde as suas origens até 

hoje, apesar de ter passado por diversas crises, tem resistido a todas elas e se tornado 

cada vez mais forte e sofisticado. Com a manutenção da fortíssima classe média, o 

poder mantém as aparências e as promessas de melhorias, as quais nunca acontecem 

efetivamente, provocando que grande parte fique na marginalidade.  

Esta marginalidade, por sua vez, acaba se tornando uma ferramenta do poder, 

pois é vazante para os despossuídos e incapacitados, e não constitui perigo direto 

porque não possuem unidade ideológica – como defendia o marceneiro socialista que 

fez um banquinho de engraxate para a mãe de Inho. O poder é mantido porque as 

classes temem a agitação e preferem viver em sua condição atual, fingindo que as coisas 

vão bem. Talvez, para alguns, estejam boas, mas não para grande parte da sociedade. 

Assim, CDD se estrutura analogamente a esta paralisia estática da sociedade. Relata a 

miséria, a desigualdade, o preconceito, a violência, como se ela não estivesse ali, 

mesclando a voz intelectual com a do bandido, como se não tivesse diferença alguma 

entre os dois. O narrador se faz alienado para satirizar a situação critica das 

comunidades brasileiras. O fato de ele expor determinados momentos do 

desenvolvimento do crime em CDD já constitui uma critica, pois, devido à extrema 

brutalidade, pode-se dizer que a violência fala por si mesma (“falha a fala, fala a bala”), 

onde os morfemas estão cravejados por balas de metralhadora. 

A seguinte passagem é um dos momentos mais importantes no romance, pois é 

através dele que o narrador explica qual o propósito do seu texto e, ao parodiar o gênero 
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épico, confessa que seu discurso já não pode ser articulado com a mesma linearidade e 

simetria de uma narrativa tradicional: 

 

“Poesia, minha tia, ilumine as certezas dos homens e os tons das 

minhas palavras. É que arrisco a prosa mesmo com balas 

atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o seu 

tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia baleado. Dito 

por bocas sem dentes e olhares cariados, nos conchavos de becos, nas 

decisões de morte. A areia move-se nos fundos dos mares. A ausência 

de sol escurece mesmo as matas. O líquido-morango do sorvete mela 

as mãos. A palavra nasce no pensamento, desprende-se dos lábios 

adquirindo alma nos ouvidos, e às vezes essa magia sonora não salta à 

boca porque é engolida a seco. Massacrada no estômago com arroz 

e feijão a quase-palavra é defecada ao invés de falada. Falha a 

fala. Fala a bala.” – Grifo nosso  (LINS, 2007, p.25)  

 

No berço da miséria retratada em CDD, a fala, a opinião, se cala. O discurso 

tradicional da sabedoria dá lugar a um observar incapaz de estabelecer solução para o 

drama, e o narrador de Lins revela abertamente que seu discurso, envolvido fatalmente 

com a cultura que cultua as necessidades imediatas, é um discurso que pode facilmente 

ser questionado. Por outro lado, contudo, o narrador mostra-se também como um herói 

– no sentido de ser um indivíduo destacado entre seus iguais por atos de bravura –, pois, 

assim como os guerrilheiros de CDD, que vivem diariamente os perigos de uma guerra, 

ele busca uma articulação narrativa em um mundo que tende a aliená-lo e tornar sua voz 

completamente nula e incapaz de produzir alterações sociais. 

A noção de formação é inerente ao romance como epopeia burguesa. 

Ideologicamente, a épica da era da burguesia afirma, mesmo que não abertamente, que o 

ser humano chega a ser grande e nobre através do desenvolvimento e empenho pessoal, 

não porque pertence à família x ou tem tal sangue. Ao romper-se a totalidade épica 

existente no mundo pré-burguês, a forma romance propõe, de maneira geral, que o valor 

de um ser humano é o resultado de seu aprendizado através da vida.  

A obra paradigmática do Bildungsroman, Os anos de aprendizado de Wilhelm 

Meister, expõe a visão que Goethe compartilhava com muitos de seus contemporâneos, 

que, em um momento social de grandes transformações culturais, e confiantes nos 

ideais da revolução francesa, reformulavam a definição de homem. E para este novo ser, 

a narrativa do escritor alemão mostra novas formas para que este indivíduo alcance sua 

humanidade, que deve ser fruto da sua própria experiência. Esta obra sugere que cada 
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indivíduo deve seguir um aprendizado que não seja somente um romântico desejo de 

formação pessoal introspectiva, mas, tendo esta como um primeiro passo, deve buscar 

um equilíbrio entre sua subjetividade pessoal e as exigências do mundo social, que 

representa o objetivo final de qualquer aprendizagem. Uma consciência só pode 

alcançar plenamente seus objetivos quando conseguir entrar em harmonia com as 

subjetividades dos demais indivíduos envolvidos em sua sociedade.  

Em CDD, nota-se que, na contemporaneidade, a frieza da técnica apaga 

progressivamente todo e qualquer conhecimento humanístico, e a influência do capital 

torna-se cada vez mais repressivo. Por este ponto de vista, o romance de Lins dialoga 

com a tradição do romance de formação. No contexto dos bichos-soltos, o narrador 

encontra um perfil de herói que, envolvido com a ideologia burguesa, não possui 

formação humanística alguma. Ao contrário, a prematuridade com que estas crianças 

entram para o crime revela que a sua formação é pelo sofrimento e pelo ressentimento 

do estigma deixado pela miséria. Progressivamente, a tradição dos malandros entre os 

despossuídos desaparece e leva consigo sua moral, e uma técnica fria e impessoal 

contagia o imaginário do bicho-solto e o leva a buscar na violência o único meio de 

obter sucesso. Esta unilateralidade de pensamento revela como é limitado o 

conhecimento de mundo destes bandidos mirins. Alheios ao mundo escrito, 

desconhecem a origem de sua condição e agem através de uma racionalidade fria e 

calculista que os massacra.  

A essa altura, poderíamos nos perguntar como poderíamos julgar moralmente a 

brutalidade praticada por estes heróis. O narrador responde à pergunta: não havendo 

saída visível para este problema, julgamentos neutros não são mais possíveis, uma vez 

que todos participam, fatalmente, direta ou indiretamente, desta exclusão social. 

Considerando-se que todos são culpados (incluindo as três vozes que identificamos no 

discurso do narrador), há uma supressão da moral, em que o julgamento é colocado de 

lado e só resta a pura observação. Os que possuem o conhecimento e poder de mudança 

não possuem o menor interesse em estabelecer a igualdade; enquanto isso, os que 

gostariam de promover alterações sequer têm conhecimento das reais proporções da 

complexidade social que precisam entender para se organizarem em busca de respeito e 

dignidade, ou, mesmo, o reconhecimento de sua humanidade. Deste modo, o narrador 

de CDD, ao utilizar as formas da indústria cultural e propor um espaço fechado, acaba 
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reforçando a ideia de repressão sofrida por aquele povo, cuja solução não cabe à 

literatura resolver. 

Portanto, o trabalho formal em CDD demonstra que a obra de Lins é uma obra 

literária, e seus significados podem ser encontrados tanto no conteúdo como na forma, 

indicando um considerável valor estético. Ao mesmo tempo que ele utiliza as formas da 

indústria cultural para abordar problemas sociais, também mostra que a crítica moral 

não deve ser feita ao autor, mas a toda sociedade que, direta ou indiretamente, 

compactua a barbárie. Ou seja, antes de criticar a frieza e sadismo do narrador de CDD, 

o leitor especializado tem que perceber que, se existe alguém culpado por aquela 

brutalidade, não é o narrador, ou mesmo o autor, mas todos os defensores e reprodutores 

do sistema, leitor de classe média ou outra qualquer, que prefere ver a barbárie da favela 

como algo exterior a si mesmo, quando somente o engajamento de todos poderia, senão 

pôr um fim, pelo menos aliviar a situação de lamúria que vive a grande maioria das 

pessoas naquele conjunto habitacional. 

 Diante do caráter dialético do personagem, que é ao mesmo tempo um fora da lei 

e um comerciante que possui produto bastante requisitado pela mesma sociedade que o 

persegue, o narrador, do ponto de vista simbólico, também se torna dialético ao utilizar 

as formas da grande indústria para denunciar efeitos colaterais de sua ação nas 

comunidades cariocas. Se ele não indica solução ou aproxima-se do sensacionalismo 

algumas vezes, isso não deve ser considerado necessariamente negativo na obra. Pelo 

contrário, talvez possamos ler essa frieza e sadismo do narrador como um discurso 

irônico, pois acreditamos que, diante de uma ficção que anuncia abertamente referir-se a 

fatos verídicos, não sejam necessárias considerações do narrador, pois o problema é 

claro, quando levamos em consideração que os leitores de CDD são predominantemente 

de classe média. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho, buscamos propor um estudo do romance Cidade de 

Deus, de Paulo Lins, através da análise dos principais personagens, considerando como 

estes interpretam sua realidade e atuam sobre ela, para verificarmos quais pressupostos 

morais estão por trás de suas escolhas. Ao estudarmos o personagem, abordamos 

também do narrador, pois é através de sua voz que estes heróis são caracterizados. 

No primeiro capítulo, buscamos, primeiramente, através da leitura de estudos 

sobre o realismo/naturalismo (brasileiro), localizar a estética de Cidade de Deus na 

tradição literária brasileira. Perceberemos como o romance de Lins não se relaciona 

somente à indústria do entretenimento, mas apresenta formas que se remetem à tradição 

realista do mundo ocidental capitalista. Em um segundo momento, afunilamos para 

textos que tratam especificamente de Cidade de Deus, com os quais buscamos, na 

medida do possível, um diálogo, em busca de localizar nossa contribuição à fortuna 

crítica pré-existentes. 

No segundo capítulo, discorremos sobre as bases teóricas que utilizamos para 

construir nossa argumentação. Sobre o personagem, utilizamos a Teoria do Romance, 

de Georg Lukács, na qual encontramos um ponto norteador para entendermos a 

problematicidade existente no herói da forma romanesca e, consequentemente, também 

de Cidade de Deus. No que diz respeito ao narrador, utilizamos o ensaio O Narrador, de 

Walter Benjamin, em que vemos a transformação sofrida pelo narrador tradicional na 

era moderna. Baseamos-nos, também, em A posição do narrador contemporâneo, 

ensaio de Theodor Adorno, em que o crítico adiciona considerações consoantes com as 

de Benjamin. 

No terceiro capítulo, fizemos a análise propriamente dita. Subdividimos esta 

etapa de nosso texto em três partes. Primeiramente, fizemos uma descrição de diferentes 

tipos humanos caracterizados no texto, almejando identificar diferentes atitudes diante 

da realidade e uma variedade dentro do que se classifica genericamente como bicho-

solto e/ou malandro. Em uma segunda etapa, localizamos passagens de cada uma das 

três partes do romance, através das quais percebemos que a diferença entre os heróis 

acompanha um processo histórico de crescente influência internacional no gueto 

carioca. Para finalizar, fizemos considerações sobre as técnicas narrativas utilizadas no 
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discurso de Cidade de Deus, e como estas dialogam com a própria caracterização do 

personagem. 

Através da nossa análise, procuramos demonstrar que o romance de Paulo Lins 

não se limita apenas a reproduzir clichês e uma visão estereotipada dos bandidos. Ao 

contrário, a técnica utilizada pelo escritor carioca revela uma interessante combinação 

entre a tradição literária e as novas formas provindas do cinema e da superinformação. 

Na fatura geral do romance, percebe-se uma supremacia das novas formas sobre as mais 

tradicionais. Esta superioridade, cada vez mais intensa no decorrer do texto, acompanha 

estruturalmente a violência sofrida pelos tipos humanos daquela comunidade pobre, que 

têm suas individualidades anuladas em prol de um pensamento capitalista unilateral que 

não permite soluções alternativas. 
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