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“Qualquer semelhança com fatos ou personagens 

da vida real é simples coincidência.” 

 

Oscar Dias Corrêa 

 

 

“Clío se aproxima de Calíope, sem com ela se 

confundir. História e Literatura correspondem a 

narrativas explicativas do real que se renovam no 

tempo e no espaço, mas que são dotadas de um 

traço de permanência ancestral: os homens, desde 

sempre, expressaram pela linguagem o mundo do 

visto e do não visto, através das suas diferentes 

formas: a oralidade, a escrita, a imagem, a 

música.” 

 

Sandra Jatahy Pesavento 
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RESUMO  

 

Este trabalho consiste em um estudo que procura relacionar a História e a Literatura 

através da análise de conteúdo da obra “Brasílio” (1968), de Oscar Dias Corrêa, 

atentando-se para os aspectos e referências históricas presentes no mencionado livro, 

além dos elementos da cultura política nacional intitulados de patrimonialismo, 

clientelismo e bacharelismo. Através da pesquisa bibliográfica, procurou-se 

compreender e apresentar a biografia do autor para, na sequência, entrar no universo da 

obra rastreando-se, como quer o título desta dissertação, a História e a Cultura Política 

Brasileira na forma dos seus elementos supracitados. Sob o olhar do seu autor, 

“Brasílio”, escrito no início da década de 1960, traz em seu enredo referências da 

República Oligárquica, do Estado Novo e da Quarta República, com representações de 

eventos e práticas políticas que se aproximam de alguns elementos da cultura política do 

Brasil. 

 

Palavras-chave: Oscar Dias Corrêa; Brasílio; História; Cultura Política; Literatura.  
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ABSTRACT  

 

This paper presents a study that seeks to relate History and Literature through the 

content analysis of the piece of work “Brasílio” (1968), by Oscar Dias Corrêa, while 

stressing the historical aspects and references present in such book, in addition to the 

elements of the national political culture known as patrimonialism, clientelism and 

bachelorism. Through bibliographical research, we sought to investigate and present the 

author’s biography so that, subsequently, we could delve into the universe of the work, 

tracing, as the title of this dissertation hoghlights, the History and Brazilian Political 

Culture in the form of its aforementioned elements. Under the eyes of its author, 

“Brasílio”, written in the early 1960s, brings in its plot references from the Oligarchic 

Republic, the New State and the Fourth Republic, with representations of events and 

political practices that bring it closer to some of the Brazilian own policital and cultural 

elements.  

 

Keywords: Oscar Dias Corrêa; Brasilio; History; Political Culture; Literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

 A obra “Brasílio” (1968) – principal fonte deste trabalho – retrata, com fina 

ironia e crítica mordaz, a vida pública e os costumes políticos do Brasil do período das 

décadas de 1930 a 1950. Este romance histórico-político tem como figura central um 

político homônimo ao título do livro. Este personagem, protagonista da obra, mesmo 

sem maior destreza e com pouca preparação substancial, teve uma carreira política de 

sucesso (tendo acumulado, em seu “ofício”, grande capital simbólico no campo 

político), posto que ocupou vários cargos importantes em sua trajetória. A sua vida 

pública inicia-se como Prefeito de um pequeno município do interior (provavelmente na 

região norte do Estado de Minas Gerais): a fictícia Rio do Morro. Posteriormente, elege-

se Deputado Estadual e Federal e é nomeado como Governador do Estado. Por fim, 

elege-se Senador da República e é também nomeado representante do Brasil como 

Ministro Plenipotenciário junto a um organismo internacional multilateral. Isso, sem 

contar sua eleição para a Academia de Letras, devido a uma obra a ele atribuída, mas 

que, no fundo, suscita dúvidas quanto à sua autoria.  

O personagem Brasílio é uma representação do político brasileiro com seus 

hábitos e costumes; um estereótipo da identidade da cultura política nacional. Mas não 

só o referido personagem é digno de estudo, senão a obra como um todo, incluindo 

todos os outros personagens, representativos que são da História Política Brasileira do 

período compreendido – apesar da advertência do autor, logo no início do texto, 

segundo a qual qualquer semelhança com os fatos e atores políticos reais é mera 

coincidência.  

O romance em comento é riquíssimo, possibilitando diversas análises. Oscar 

Dias Corrêa (seu autor), homem das letras (posto que poeta, escritor, tradutor, orador e 

imortal da Academia Brasileira de Letras), utilizou toda a sua vasta experiência – 

conquistada através do contato com diversos atores sociais por meio de suas redes de 

sociabilidade – para desenvolver o enredo da obra “Brasílio”, tendo ele sido membro 

dos três poderes
1
 (Executivo, Legislativo e Judiciário), além de ter destacada atuação na 

                                                             
1
 “Oscar Dias Corrêa já tinha exercido, dentre outros cargos e funções (como o de deputado estadual 

constituinte de 1947 em Minas Gerais), três mandatos como deputado federal (legislativo), tendo 

inclusive participado ativamente dos trabalhos parlamentares sobre o Projeto que originou a Carta 

Constitucional de 1967, ao qual apresentou dezenas de emendas, muitas delas aprovadas [...], embora 

tenha negado a assinar o referido texto constitucional, ao qual não poupou críticas em seu livro ‘A 
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academia como Professor Universitário e até Diretor de Faculdade de Direito. Em 

outras palavras, as redes de sociabilidade estabelecidas e vivenciadas por Corrêa ao 

longo do seu envelhecimento social – seja nos campos político, jurídico ou acadêmico –

, ajudaram-no a construir o enredo (com todos os seus ingredientes e complexidades) da 

obra.  

Insta constar que o autor foi casado com a montesclarense Diva Tupynambá 

Gordilho, irmã da artista plástica Yara Tupynambá e neta do agrimensor e jornalista 

Sebastião Leal Tupynambá, um dos apoiadores políticos e coordenadores de campanha 

de Oscar Dias Corrêa na região do Norte de Minas. Outros nomes, também da parentela 

de sua esposa Diva Tupynambá, que davam sustentação política a Oscar Dias Corrêa na 

região eram os de Camilo Augusto de Lélis (Coração de Jesus) e Dr. Romildo Borges 

Mendes (UDN/Montes Claros):  

 

A UDN obteve 9,3% dos votos para deputados estaduais e 12,4% para 

deputados federais. O nome local que puxa votos para esta legenda é 

do comerciante Euler de Araújo Lafetá. O outro nome votado nesta 

legenda, com mais de 500 votos, foi Oscar Dias Correa, deputado 

federal e jurista em Belo Horizonte (OLIVEIRA, 1994, p. 118 / sem 

grifos no original).   

 

Aliás, o vínculo familiar e político de Oscar Dias Corrêa com o Norte de Minas 

não é um simples fato que pode passar despercebido. Tanto é assim que, aos 09 de 

dezembro de 1968, a Academia Montesclarense de Letras, em convênio com o 

Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez
2
, 

 

patrocinou o lançamento do livro ‘Brasílio’, do escritor e político 

Oscar Dias Correia, mesma noite da sua posse como membro 

honorário da Academia. Ao ensejo, o grande jurista foi saudado pelo 

médico João Valle Maurício. A homenagem à professora Diva 

Correia, esposa do autor, foi proferida pela acadêmica Yvonne 

                                                                                                                                                                                   
Constituição de 1967 – Contribuição Crítica’. Durante o período do Processo Constituinte de 1985/88, 

exercia a função de Ministro do STF (judiciário), onde integrou a Comissão encarregada da Elaboração 

das sugestões a serem encaminhadas pelo STF ao projeto de Constituição (1986). Viria ainda a se tornar 

ministro da Justiça (executivo), em 1989” (MENDES, 2019, p. 201).  
2
 A respeito do CELF, insta destacar a importantíssima participação da Família Tupinambá na história do 

conservatório. Dentre os descendentes (por consanguinidade ou afinidade) do Patriarca da Família (Major 

Tupinambá), Felicidade Perpétua Tupynambá (neta), Cecy Tupunambá de Ulhôa (neta) e Terezinha 

Machado Tupynambá (casada com seu neto Antônio Augusto Tupynambá) foram suas co-fundadoras e 

professoras. O ex-ministro e ex-deputado Oscar Dias Corrêa (casado com sua bisneta Diva Tupynambá 

Gordilho), quando Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais (Governo Magalhães Pinto), foi o 

responsável pela estadualização do então Conservatório Municipal de Música “Lorenzo Fernandes”. 

Inúmeros outros de seus descendentes também lá estudaram ou lecionaram, cabendo destaque para suas 

bisnetas Martha Tupynambá de Ulhôa, Mary Tupinambá de Lélis e Rachel Tupynambá de Ulhôa, esta 

última também ex- Diretora do CELF.   
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Silveira, cujo discurso sensibilizou a homenageada e a todos os 

acadêmicos e convidados. No final da sessão, o Dr. Oscar Dias 

Correia, homem público de fama em toda Minas Gerais, fez o 

agradecimento em seu nome e no de sua esposa, dizendo que a ideia 

de escrever o seu livro nasceu em Montes Claros, depois da leitura 

de “Grotão”, do Dr. Maurício, e “Brejo das Almas”, de Olyntho e 

Yvonne Silveira, as duas publicações, fonte de inspiração 

(ARRUDA, 2016, p. 24-25 / sem grifos no original). 

 

Ademais, como já comentado alhures, a fictícia Rio do Morro situa-se, muito 

provavelmente, na região norte do Estado de Minas Gerais, conforme sugere a 

passagem em que Brasílio Val-Verde (no capítulo LXIX), fazendo campanha para 

deputado, chegou a pedir votos já em território do Sudoeste da Bahia (CORRÊA, 1968). 

Conforme está escrito na orelha do livro Brasílio (1968), pode-se constatar que:  

 

Da história se serve o autor para transmitir ao leitor sua visão da [...] 

política [brasileira]; e o faz em linguagem fluente, sóbria, de 

permanente ironia, quando não atinge mesmo a crítica sarcástica e 

mordaz. Em breves e significativos mosaicos – os pequenos capítulos 

em que divide o romance – o autor desenvolve sua crítica aos nossos 

costumes políticos, em estilo vivo e espontâneo. Sob êsse aspecto, a 

obra representa contribuição não apenas ao conhecimento e análise de 

nossa vida pública, como serve para pôr a nu alguns dos processos 

condenáveis nela empregados, e que recebem do autor, no modo fino 

e cortante com que os trata, eficiente repulsa. Brasílio é personagem 

que se identificará, em inúmeros pontos, com vários de nossos 

políticos, e na sua criação terá influído, consideravelmente, a 

experiência do autor, no longo convívio que teve, anos a fio, com a 

política nacional. Outros personagens compõem o grande elenco do 

romance, movendo-se nêle com absoluta naturalidade. O livro, é, 

sobretudo, modêlo de linguagem corrente, enrêdo simples e atraente, 

onde a história é criada naturalmente pelos personagens, como se se 

houvessem desprendido da ação do autor e traçassem, por si mesmos, 

seu próprio destino. ‘Brasílio’ está fadado a provocar uma grande 

onda nos meios políticos mineiros e, certamente, nos meios literários 

do país (CORRÊA, 1968, s/p / sem grifos no original). 

  

Com efeito, o enredo da obra se desenvolve em torno da vida política do 

personagem de ficção Brasílio Val-Verde que, no fundo, retrata a Cultura Política 

Nacional, com suas práticas e representações, no que tange à própria sociedade 

brasileira, como também o seu campo político.  

Partir-se-á, aqui, da análise da obra “Brasílio” (1968) como principal fonte desta 

dissertação. Inserida no campo de estudo da História Política, esta pesquisa contará 

também com outras preciosas fontes (chamadas auxiliares), a saber: i) a entrevista 

concedida pelo próprio Oscar Dias Corrêa à Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
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(ALMG); e ii) bibliografias que possam contribuir para com a elucidação da vida de 

Corrêa, bem como dos eventos e personagens presentes na obra literária.  

Quanto à metodologia utilizada, ela geralmente é denominada análise de 

conteúdo, que consiste na análise de dados qualitativos. Ela se constitui em ler, 

descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos (que 

analisados adequadamente abrem ao pesquisador as portas ao conhecimento de aspectos 

e fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis), de forma a conduzir a 

descrições sistemáticas, que possibilitará reinterpretar as mensagens e atingir uma 

compreensão de seus significados que transcende de uma leitura comum (MORAES, 

1999).  

Dito de uma outra forma, a análise de conteúdo constitui: 

 

um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 1979, p. 42). 

 

Como etapas essenciais desta metodologia de análise, temos a categorização, a 

descrição e a interpretação contextualizadas enquanto busca teórica e prática com 

especial significado no campo das investigações sociais (MORAES, 1999). Abordagens 

qualitativas, utilizando especialmente a indução e a intuição (denominadas como 

inferência, ou seja, a dedução com lógica), vêm sendo cada vez mais utilizadas como 

estratégias para atingir níveis de compreensão mais aprofundados dos objetos de 

investigação, fornecendo, em qualquer de suas abordagens, informações 

complementares ao leitor crítico de uma mensagem, seja ele historiador, sociólogo, 

jurista, cientista político ou outro (MORAES, 1999). A análise de conteúdo compreende 

técnicas para o processamento de dados científicos, sendo considerada um único 

instrumento, embora marcado por uma grande variedade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto (MORAES, 1999). Poderá ter como fonte qualquer 

material procedente de comunicação verbal ou não-verbal (como cartas, cartazes, 

jornais, revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, 

entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc.), chegando estes dados em 

estado bruto ao investigador, o qual os processará a fim de compreendê-los, interpretá-

los e inferi-los (MORAES, 1999). É verdade, porém, que a análise de conteúdo é uma 

interpretação pessoal por parte do pesquisador tendo como base a percepção que tem 
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dos dados. Não é possível uma leitura neutra, constituindo-se toda leitura numa 

interpretação (MORAES, 1999).  

Como esclarece Gohn (2001, p. 60), “falar de cultura política é tratar do 

comportamento de indivíduos nas ações coletivas, os conhecimentos que os indivíduos 

têm a respeito de si próprios e de seu contexto”. Na obra “Brasílio” – publicada na 

década de 1960, mas referindo-se às décadas anteriores –, o autor busca versar acerca 

exatamente dessas ações coletivas, sobre esses conhecimentos e representações que os 

indivíduos fazem a respeito de si e da sua realidade. O objetivo principal desta 

dissertação é estudar esse romance histórico, pensando sobre os seus aspectos políticos 

que podem ser identificados na História e, assim, ser objeto do historiador. O enredo do 

livro, como adiantado, pode ser demasiadamente interessante sob esse ponto de vista, 

vez que traz consigo elementos que permitem com que o pesquisador pense o Brasil das 

décadas de 1930, 1940 e 1950 com lentes voltadas ao político.    

Para Papa (2016, p. 136-137), com esteio em Ângela de Castro Gomes, a 

História Política, articulada com a também renovada História Cultural,  

 

passou a levar em consideração que os atores políticos, individuais ou 

coletivos, vivem em constante estado de correlação de forças, e têm a 

capacidade de impor sua vontade a outras pessoas e grupos sociais. A 

tal conclusão se chegou por meio da incorporação de novas 

possibilidades de análise: é o caso da etnia, gênero, imaginário e, com 

destaque, as práticas, as representações e a cultura política.  

 

Cultura Política é, por si só, um conceito multidisciplinar. Bastante operacional, 

para sua utilização necessário é o diálogo entre a Ciência Política e a Antropologia e, 

neste caso, entre a História Política e a História Cultural. Berstein (1998, p. 359) define 

a cultura política como uma nebulosa complexa, “colocada na encruzilhada da história 

cultural e da história política e que tenta uma explicação dos comportamentos políticos 

por uma fracção do património cultural adquirido por um indivíduo durante a sua 

existência”. Fantinel (2010, p. 5) “traz a necessidade de pensar cultura política sob um 

enfoque multidisciplinar, fazendo uso da tradição antropológica na busca pela 

compreensão da dinâmica social através de valores, normas, tradições e percepções dos 

atores sociais em seu entorno social”.  

Para Fantinel (2010, p.6), não se pode ignorar os elementos culturais na 

sociedade contemporânea; também não se pode conceber uma cultura política como 

uma unidade, uma “entidade homogênea e integrada plenamente a determinados setores, 
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grupos ou classes sociais – ao contrário, seria a cultura política heterogênea, com base 

na qual os atores sociais constroem percepções sobre as relações de poder e sustentam 

sua ação política”.  

A cultura política, à vista disso, seria um  

 

universo simbólico associado ao exercício e às estruturas de poder, 

síntese heterogênea, por vezes contraditória, de valores, 

conhecimentos, opiniões, crenças e expectativas, com base na qual se 

integra a identidade política dos cidadãos, grupos sociais ou 

organizações políticas (FANTINEL, 2010, p. 6).  

 

A cultura política, nesse diapasão, constitui “um conjunto coerente em que todos 

os elementos estão em estreita relação uns com os outros, permitindo definir uma forma 

de identidade do indivíduo que dela se reclama” (BERSTEIN, 1998, p. 350). Destarte, 

“o político não se restringe ao âmbito das instituições onde se exerce a política formal, 

mas abrange (e se expressa através de) múltiplos e diversos espaços da vida social” 

(FANTINEL, 2010, p.6).  

Os historiadores também se apropriaram do conceito de cultura política e 

fizeram as suas ponderações, definindo um enfoque próprio. Berstein (1998), ao se 

pensar na consolidação de uma cultura política, concluiu que ela precisa de tempo para 

impor-se, podendo levar gerações. Isto é, ela não nasce da noite para o dia; precisa de 

um prazo considerável (podendo ser médio ou longo) para se robustecer e, por 

consequência, estabelecer-se:  

 

É necessário o espaço de pelo menos duas gerações para que uma 

ideia nova, que traz uma resposta baseada nos problemas da 

sociedade, penetre nos espíritos sob forma de um conjunto de 

representações de carácter normativo e acabe por surgir como 

evidente a um grupo importante de cidadãos (BERSTEIN, 1998, p. 

356). 

 

 Já que a constituição de uma cultura política demanda tempo, conforme apregoa 

Berstein (1998), ela integra o universo político das médias e longas durações. É dizer, 

 

o caminho traçado para trabalhar a longa duração e as estruturas 

constitui a introdução do estudo das mentalidades políticas e das 

representações, através do uso do conceito de cultura política. A 

perspectiva é resgatar o político através do estudo da tradição, das 

sobrevivências, das continuidades que atravessam a ideologia dos 

governantes, o pensamento político e a mentalidade comum 

(FERREIRA, 1992, p. 269 / sem grifos no original). 
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Operar-se-á nesta dissertação com o termo (e a ideia de) cultura política 

brasileira (nacional), mesmo reconhecendo que existem controvérsias de ordem teórica 

e empírica sobre o tema. A teórica diz respeito à validade do conceito; a empírica, à 

escassez de estudos e pesquisas sobre o assunto. Embora muitos trabalhos apontem para 

uma cultura política nacional (eles até chamam de “cultura política brasileira”), poucos 

são os que realmente desenvolvem uma construção teórico-metodológica em relação ao 

termo e à sua definição, bem como às suas características. Eles insinuam que ela existe, 

sem, no entanto, explicar o “como” e o “porquê”.  

Dois autores em específico vão ser mais cuidadosos com essa questão e vão 

refletir brevemente acerca do tema, presumindo a existência de uma cultura política 

brasileira. Pereira (2017) e Motta (2009) vão advogar pela possibilidade de existir 

culturas políticas especificas (singulares) em disputa em um determinado espaço 

nacional e, simultaneamente, uma cultura política nacional.  

Pereira (2017) postula que há uma cultura política brasileira e que, 

simultaneamente, há culturas políticas específicas no interior do país e que as duas 

possibilidades não são incompatíveis. Premissa esta que vai ao encontro do que diz 

Motta (2009, p. 21-22), para quem “o reconhecimento da presença de diversas culturas 

políticas não impede que se verifique, simultaneamente, um conjunto de aspectos 

coerentes que configurariam uma cultura política específica de determinado país” 

(MOTTA, 2009, p. 21-22). Dito de uma outra forma, é como se a nação pudesse ter uma 

identidade político-cultural geral e também múltiplas outras culturas políticas existentes 

e vivas dentro de seu território e praticadas pelo seu povo. Aquela seria constituída de 

elementos comuns que atravessam as culturas políticas específicas e concorrentes. 

Pereira (2017) e Motta
3
, em uníssono, também vão defender que as culturas 

políticas são compostas por elementos que as integram e as caracterizam. Na pesquisa 

que ora se propõe, buscar-se-á estudar três elementos da cultura política brasileira 

(patrimonialismo, clientelismo e bacharelismo) que se fazem presentes em vários 

momentos da obra “Brasílio” (fonte principal deste estudo), publicada em 1968, pela 

Gráfica Record Editora.  

Esta pesquisa justifica-se na medida em que visa à análise de elementos da 

cultura política nacional, muitas vezes atuais e que se espraiam nos diversos âmbitos 

                                                             
3
 Ele trata da questão em entrevista concedida a Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto, 

publicada na Revista Historiæ em 2018.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh15Wgi8jwAhXHqJUCHQ8lDhcQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fperiodicos.furg.br%2Fhist&usg=AOvVaw15W38c3syZiTABadtX_LgX
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das relações sociais e políticas hodiernas, e que podem ser encontradas no livro em 

pauta, levando o seu leitor a refletir sobre o contexto em que vive, bem como acerca da 

política (e das suas culturas) que insistem em se perpetuar, em fazer parte do seu 

cotidiano. O conteúdo da obra se torna ainda mais relevante por ser uma representação 

da política e história do Brasil pelas lentes de Oscar Dias Corrêa, um importante 

personagem na história republicana brasileira – sobretudo na Quarta República (1946-

1964). O reconhecimento desse ator social ficou evidente no ano de 2021, quando foi 

comemorado o seu centenário, com homenagens diversas de grandes instituições 

estaduais e nacionais: Academia Brasileira de Letras, Senado Federal, Academia 

Mineira de Letras, Supremo Tribunal Federal, entre outras. Vários jornais de ampla 

circulação também se lembraram dos 100 anos de Oscar Dias Corrêa.  

Partindo da premissa de que a pesquisa compreende uma perquirição minuciosa 

na investigação de dados e fatos acerca da realidade, a literatura ganha relevância – 

principalmente se combinada com a História, em um casamento já consumado – como 

um objeto privilegiado de problematização, capaz de subsistir ao tempo e oferecer ao 

pesquisador sinais e rastros do contexto do autor e da obra, sintetizando questões 

individuais e coletivas, e insinuando, “sobremaneira, as formas como aqueles sujeitos 

viviam em conjunto, e também a maneira como experienciavam o mundo, 

possibilitando, inclusive, um deslocamento à realidade brasileira contemporânea” (ZIN, 

2013, p. 2).  

A arte como um todo – com destaque para a Literatura – tem o poder de 

representar um evento histórico de uma maneira mais didática e ilustrativa do que um 

texto acadêmico, porém sem perder a profundidade. Ler sobre um acontecimento 

histórico em uma dissertação ou tese é uma experiência muito menos marcante do que 

conhecê-lo (e senti-lo) através da arte, onde o leitor/telespectador consegue se imaginar 

naquele cenário descrito. Isto torna trabalhos acadêmicos sobre Literatura especialmente 

importantes, vez que as representações construídas são objetos de estudo que tem a 

realidade como referencial e a representa de um modo criativo e interessante, tendo um 

conteúdo e um discurso que pode (e deve) ser problematizado pelo pesquisador.   

 

Contextualizar o texto com o qual se trabalha é indispensável para 

elucidar o lugar em que foi produzido, seu estilo, sua linguagem, a 

história do autor, a sociedade que envolve e penetra o escritor e seu 

texto. A época, a sociedade, o ambiente social e cultural, as 

instituições, os campos sociais, as redes que estabelece com outros 

textos, as regras de uma determinada prática discursiva ou literária, as 
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características do gênero de escrita que se inscreve no texto, são 

questões que permeiam o texto escrito e constrangem o autor de um 

texto, deixando nele suas marcas (BORGES, 2010, p. 96). 

 

Em outras palavras, o texto literário deve ser trabalhado, pelo estudioso da 

Literatura, da maneira mais livre possível,  

 

ou seja, ao invés de estudar a obra focalizando somente um elemento 

ou ainda porque esta é escrita por um determinado autor, deve-se 

estudá-la no conjunto: autor, período histórico, discussões abordadas, 

e ao fazer isso trazê-las para o contexto atual. Esse tipo de enfoque é 

uma das maneiras de tornar a Literatura atraente, e porque não dizer 

mais significativa (MORAES, 2012, p. 15).  

 

De acordo com Leis (2005, p. 9), “a interdisciplinaridade pode ser definida como 

um ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas 

diferentes”. Insta constar, ademais, que a interdisciplinaridade, essencial para esta 

pesquisa, não se dará apenas no âmbito da busca do conceito de cultura política 

(Ciência Política e Antropologia), mas também no que se refere ao diálogo entre a 

História (e alguns de seus domínios, principalmente a História Política) e a Literatura, já 

que “a interdisciplinaridade pode ser entendida como uma condição fundamental do 

ensino e da pesquisa (em níveis universitários e do segundo grau) na sociedade 

contemporânea” (LEIS, 2005, p. 3).  

Para o exame dessas questões, estruturou-se a dissertação em três capítulos. O 

primeiro, intitulado “‘Oscar Dias Corrêa foi um mundo’: aspectos biográficos da 

trajetória de um homo universalis”, tratará da biografia de Corrêa no intuito de 

apresentar o autor da principal fonte deste trabalho e melhor compreender as influências 

e referências (no binômio treinamento-socialização) que o levaram a desenvolver o 

enredo do modo como foi publicado. Para se conhecer a obra, é importante que se 

compreenda primeiro o autor, conforme já evidenciado. Para tal, além de trazer uma 

breve apresentação de Corrêa, buscou-se também analisar a sua trajetória à luz da 

Teoria dos Campos, de Pierre Bourdieu. Constatou-se que Oscar Dias Corrêa é um 

polímata, um homo universalis que atuou (com considerável capital simbólico) em 

muitos campos sociais, a exemplo do jurídico, do político, do acadêmico, entre outros.  

O segundo capítulo, de título “Entre o real e o fictício: diálogo entre a História e 

a Literatura na obra ‘Brasílio’, de Oscar Dias Corrêa”, será dedicado à compreensão da 

simbiose entre essas duas áreas do saber a partir da obra “Brasílio”, de 1968. Observar-
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se-á as referências históricas reais (muitas vividas e/ou acompanhadas por Corrêa) na 

obra de ficção, que será apresentada em sua totalidade também neste momento. 

O terceiro e último capítulo visou, tendo em vista os subsídios fornecidos pelos 

dois primeiros, analisar a obra “Brasílio”, trabalhando com a categoria Cultura Política, 

identificando e discutindo elementos da cultura política brasileira (patrimonialismo, 

clientelismo e bacharelismo) no enredo da obra à luz dos atos praticados pelos seus 

personagens. 
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CAPÍTULO 1 

 

“OSCAR DIAS CORRÊA FOI UM MUNDO”
4
: ASPECTOS BIOGRÁFICOS DA 

TRAJETÓRIA SOCIAL DE UM HOMO UNIVERSALIS 

 

“Saiba, 

Todo mundo foi neném 

Einstein, Freud e Platão também 

Hitler, Bush e Sadam Hussein 

Quem tem grana e quem não tem 

 

Saiba: 

Todo mundo teve infância 

Maomé já foi criança 

Arquimedes, Buda, Galileu 

e também você e eu 

 

Saiba, 

Todo mundo teve medo 

Mesmo que seja segredo 

Nietzsche e Simone de Beauvoir 

Fernandinho Beira-Mar 

 

Saiba, 

Todo mundo vai morrer 

Presidente, general ou rei 

Anglo-saxão ou muçulmano 

Todo e qualquer ser humano 

 

Saiba, 

Todo mundo teve pai 

Quem já foi e quem ainda vai 

Lao Tsé, Moisés, Ramsés, Pelé 

Ghandi, Mike Tyson, Salomé 

 

Saiba, 

Todo mundo teve mãe 

Índios, africanos e alemães 

Nero, Che Guevara, Pinochet 

e também eu e você.” 

 

(Arnaldo Antunes) 

 

                                                             
4
 Frase proferida pelo Jurista e Professor Carlos Mário da Silva Velloso, ex-ministro do STF, ao perceber 

a complexidade e riqueza da vida e biografia de Oscar Dias Corrêa.   
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A música de Arnaldo Antunes, reproduzida como epígrafe acima, traz alguns 

pontos interessantes no que se refere à história de vida dos indivíduos, sobretudo dos 

grandes personagens (mas não somente deles). Mesmo aqueles com “grandes feitos”, 

que se destacaram na História por seus atos (repercutidos na historiografia), tiveram 

medo em algum momento; tiveram pai e mãe, infância, nascimento, foram nenéns e, 

encerrando as suas biografias, faleceram. Com Oscar Dias Corrêa, personagem-chave 

desta dissertação, não foi diferente. Assim como os outros atores históricos citados na 

letra da canção, Corrêa, para além de suas “aventuras” (políticas, jurídicas, acadêmicas, 

etc), também teve seus momentos de dúvidas, suas influências paternas e maternas, suas 

fases infantil e juvenil, bem como uma data de falecimento.  

Este trabalho não tem a pretensão de detalhar a história de vida de Oscar Dias 

Corrêa, mas sim de apresentá-lo (neste capítulo) como um 

escritor/autor/criador/intelectual que pensou a história do período republicano brasileiro 

via criação literária, através do livro “Brasílio”, de 1968.  

Compreender a história de vida do autor da obra, bem como os espaços sociais a 

que esteve inserido, costuma facilitar a leitura que se faz do material. Afinal,  

 

contextualizar o texto com o qual se trabalha é indispensável para 

elucidar o lugar em que foi produzido, seu estilo, sua linguagem, a 

história do autor, a sociedade que envolve e penetra o escritor e seu 

texto. A época, a sociedade, o ambiente social e cultural, as 

instituições, os campos sociais, as redes que estabelece com outros 

textos, as regras de uma determinada prática discursiva ou literária, as 

características do gênero de escrita que se inscreve no texto, são 

questões que permeiam o texto escrito e constrangem o autor de um 

texto, deixando nele suas marcas (BORGES, 2010, p. 96).  

 

 Logo, “a história de vida do escritor passa a ser considerada elemento-chave, [...] 

[pois ela é] capaz de revelar os rastros de uma trajetória que se quer clara, exemplar e 

didática” (VELLOSO, 1988, p. 261).  

É importante ressaltar, porém, que, em muitos momentos, em função das fontes 

utilizadas
5
, as informações extraídas têm um tom autobiográfico. Ou seja, uma 

representação que o autor pretendeu construir sobre si, sobre o seu “envelhecimento 

social”, sendo reproduzida por seus amigos e familiares em discursos e entrevistas a 

posteriori. Nesse sentido, as memórias são transcorridas constantemente pela tensão 

                                                             
5
 A) Entrevista do próprio Oscar Dias Corrêa à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), de 

2000, B) livro sobre a vida do pai (Manoel Dias Corrêa), de 1987, e o C) discurso na UERJ de 2005.  
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entre ficção, verossimilhança e “verdade” (MOREIRA, 2019), já que “a memória e a 

imaginação conspiram para reconstruir a verdade do passado” (EAKIN, 2019, p. 76). 

Quando o ex-ministro do STF, Caio Mário da Silva Velloso, sentencia que 

“Oscar foi um mundo” (VELLOSO, 2016, s/p), ele, mais do que outra coisa, está 

reconhecendo a complexidade da biografia deste indivíduo, que foi um agente atuante 

em inúmeros campos sociais durante principalmente a sua vida adulta. Há uma relação 

indissociável entre indivíduo e sociedade na perspectiva de biografia trabalhada por 

Bourdieu (1996a). Levillain (2003, p. 165) entende que é possível, através da biografia, 

“analisar as relações entre designo pessoal e forças convergentes ou concorrentes, fazer 

o balanço entre o herdado e o adquirido em todos os domínios”. Inclusive,  

 

a biografia desfez a falsa oposição entre indivíduo e sociedade. O 

indivíduo não existe só. Ele só existe ‘numa rede de relações sociais 

diversificadas’. Na vida de um indivíduo, convergem fatos e forças 

sociais, assim como o indivíduo, suas ideias, representações e 

imaginário convergem para o contexto social ao qual pertence 

(PRIORE, 2009, p. 10).  

 

O próprio título deste capítulo já anuncia o que se pretende com ele: a 

apresentação da história de vida de Oscar Dias Corrêa a partir dos campos sociais
6
 em 

que esteve inserido durante a sua trajetória de vida, na tentativa de evitar, mesmo que 

parcialmente, o que Bourdieu chama de “Ilusão Biográfica”
7
. Isto é, deve-se procurar 

contrastar e explorar as múltiplas dimensões do indivíduo, não devendo se esperar uma 

sequência coerente (e livre de contradições) de posturas e acontecimentos similares em 

todos os ambientes e âmbitos, do lar ao trabalho (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2015). É 

dizer, toda trajetória social deve ser “compreendida como uma maneira singular de 

percorrer o espaço social, onde se exprimem as disposições do habitus e reconstitui a 

série das posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente ou por um mesmo 

grupo de agentes em espaços sucessivos” (BOURDIEU, 1996b, p. 34).  

                                                             
6
 “Pierre Bourdieu ressalta que é indispensável levar em conta a pluralidade de campos em que o 

indivíduo se insere, buscando assim reconstruir o contexto, a superfície social em que age” (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2015, p. 172).  
7
 A Ilusão Biográfica seria a crença na “existência de um ‘eu’ que segue uma trajetória linear e coerente, 

acreditando que determinadas fontes são realmente capazes de traduzir o que realmente aconteceu, como 

se fosse viável recuperar uma suposta verdade” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 171). “O que 

Bourdieu alcunhou como ilusão biográfica é uma espécie de ficção de si, apoiada em instituições de 

totalização e de unificação de si que direcionam a atribuição de sentidos e a busca de coerência aos 

acontecimentos considerados, pelo narrador, como mais significativos na história de sua vida. Em outras 

palavras, é a ilusão retrospectiva finalista de concatenação de fatos e acontecimentos cuja causalidade e 

implicação são construídas a posteriori, de acordo com o contexto de narração da história” (COSTA, 

2015, p. 65).   
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 Consoante Bourdieu (1996a, p. 190),  

 

é impossível compreender uma trajetória (isto é, o envelhecimento 

social que, embora o acompanhe de forma inevitável, é independente 

do envelhecimento biológico) sem que tenhamos previamente 

construído os estados sucessivos do campo no qual se desenrolou e, 

logo, no conjunto das relações objetivas que uniram o agente 

considerado – pelo menos em certo número de estados pertinentes – 

ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e 

confrontados com o mesmo espaço dos possíveis. Essa construção 

prévia também é a condição de qualquer avaliação rigorosa do que 

podemos chamar de superfície social, como descrição rigorosa da 

personalidade designada pelo nome próprio, isto é, o conjunto das 

posições simultaneamente ocupadas num dado momento por uma 

individualidade biológica socialmente instituída e que age como 

suporte de um conjunto de atributos e atribuições que lhe permite 

intervir como agente eficiente em diferentes campos.  

 

Dentro do macrocosmo (sociedade), existem, na visão bourdieusiana, alguns 

microcosmos (campos sociais
8
), que são universos sociais que não escapam aos 

condicionamentos daquele, mas que gozam de relativa autonomia e obedecem leis 

sociais mais ou menos específicas (BOURDIEU, 2004b). Dito de uma outra forma, “o 

mundo social é concebido por Bourdieu como um conjunto de multicosmos chamados 

de campos. Cada um tem seus problemas, seus objetos e interesses específicos” 

(SCKELL, 2016, p. 161). A estrutura seria, portanto, um conjunto de campos sociais, a 

exemplo dos campos religioso, jurídico, político, econômico, universitário, dentre 

outros.  

À luz da Teoria dos Campos Sociais, de Pierre Bourdieu, pode-se dizer que os 

atores sociais são determinados a partir das posições que ocupam em determinados 

espaços sociais. Partindo do pressuposto de que “o agente é o que sua posição social no 

campo faz dele” (SCKELL, 2016, p. 162), buscar-se-á traçar uma breve biografia de 

Oscar Dias Corrêa, destacando a sua atuação dentro de alguns campos sociais
9
, tais 

como o político, o jurídico e o universitário/intelectual.  

 

1.1 Breve Biografia de Oscar Dias Corrêa (1921-2005) 

 

                                                             
8
 Um Campo social é um “espaço social relativamente autônomo, caracterizado por disputas entre seus 

participantes, que giram em torno de determinados capitais” (AGUIAR, 2017, p. 231).  
9
 “A biografia à La Bourdieu independe do indivíduo, está ligada ao conceito de agente operando em um 

campo de forças, muitas vezes sem atinar para o sentido real de sua ação, em um conjunto mais vasto de 

caminhos possíveis à sua geração” (MONTAGNER, 2007, p. 255).   
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Figura 1: Oscar Dias Corrêa
10

 

 

Oscar Dias Corrêa foi um advogado, escritor, político, jurista, romancista, 

jurisconsulto, acadêmico, tradutor e magistrado brasileiro. Isto é, um indivíduo 

multifacetado, um homo universalis que atuou em vários campos sociais (no sentido 

bourdieusiano).  

José Sarney (2001, p. VII), que conviveu com Oscar Dias Corrêa durante parte 

de sua vida política, parece concordar com a personalidade de várias faces de Corrêa, 

reconhecendo a atuação deste em diversos campos sociais, pois, ao tentar defini-lo, 

escreve em tom de elogio: “o escritor de estilo trabalhado e claro, o romancista, o 

homem de letras, o tradutor exímio, o político, o professor, o constitucionalista, o 

jurisconsulto, o acadêmico, o homem de ideais e de ação [...]”. 

De acordo com Sarney (2001, p. VII), portanto, Oscar Dias Corrêa é um “grande 

brasileiro e homem público”. Consoante o já mencionado Velloso (2016, s/p), “Oscar 

[Dias Corrêa] foi um mundo”. No mesmo sentido, Pereira (2019, p. 184) escreve que 

Corrêa “teve longa e movimentada carreira política, destacando-se ainda como escritor e 

professor” (PEREIRA, 2019, p. 184). À parte o tom elogioso de Sarney e Velloso, suas 

afirmações são úteis para evidenciar a riqueza e complexidade da biografia do 

personagem-objeto deste trabalho.  

                                                             
10

 Acervo de Oscar Dias Corrêa Júnior.   
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Filho de Manoel Dias Corrêa
11

 e Maria da Fonseca Corrêa, Oscar Dias Corrêa 

nasceu em 31 de janeiro de 1921 em Itaúna, cidade localizada na área metalúrgica das 

Minas Gerais, sendo registrado somente um dia depois, em 1º de fevereiro do mesmo 

ano, fazendo desta a data oficial (formal) de seu nascimento.  

 

 

Figura 2: Casamento de Oscar Dias Corrêa e Diva Tupynambá Gordilho, 1948
12

 

 

Em 30 de outubro de 1948, Oscar Dias Corrêa se casou com Diva Gordilho 

Corrêa. Desse matrimônio (que duraria até que a morte os separassem) nasceram dois 

filhos: Oscar Dias Corrêa Júnior (nascido em 14/08/1949) e Ângela Corrêa Fernandez 

Silva (nascida em 09/04/1952).  

 

                                                             
11

 Manoel Dias Corrêa nasceu em 18 de março de 1887 em Moreira de Cónegos (concelho de 

Guimarães, Portugal)  e faleceu em 06 de janeiro de 1943, com menos de 56 anos, em Itaúna-MG. 
12

 Acervo de Oscar Dias Corrêa Júnior.   
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Figura 3: Oscar Dias Corrêa com os filhos
13

 

 

Conforme Corrêa (1987), o seu pai (Manoel Dias Corrêa) era incrivelmente 

culto, assim como o seu avô: o Sr. Brás Dias Corrêa
14

. Manoel Corrêa lia muito, sempre 

se atualizando em relação às notícias, com seus jornais e livros
15

. Ele incentivava os 

filhos a estudarem
16

. Todos os cinco filhos demonstraram aptidão e interesse em alguma 

área do conhecimento, gozando de boa formação cultural
17

.  

Oscar Dias Corrêa (1987) conta que ele e os irmãos receberam rigorosa 

educação em casa, nos moldes do Portugal oitocentista que vivera o pai. Manoel Dias 

                                                             
13

 Foto disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=3V_njazt9as >. Acessado em: 27 de maio de 

2020.    
14

 Segundo Corrêa (1987, p. 5), o “avô Brás, homem culto, era, na localidade, mestre-escola, lecionando 

aos jovens. Adquirira boa cultura – parece que como seminarista – e a transmitia principalmente aos 

filhos”. “Era homem de boa formação cultural, muito religioso – o que fortalece a suposição de que tenha 

sido seminarista – prestativo, caridoso e, sobretudo, de rígidos princípios morais” (CORRÊA, 1987, p. 

10). Brás Dias Corrêa era casado com Antônia Maria Ribeiro, que, segundo Corrêa (1987, p. 10), era 

“dedicada, firme, tranqüila, bondosa”.  
15

 Manoel Dias Corrêa “lia o que podia, sobretudo os livros dos cursos da terra. Acompanhava os 

acontecimentos pelo jornal, quando lhe caía sob os olhos, com dias e dias de atraso” (CORRÊA, 1987, p. 

17). “Manoel, nos intervalos do atendimento aos fregueses, lia, avidamente, tudo, dos jornais do dia aos 

livros que podia adquirir, ou que tomava emprestado” (CORRÊA, 1987, p. 21). “Jornais e revistas, 

devora-os, e informa-se de tudo o que se passa” (CORRÊA, 1987, p. 22).  
16

 Manoel Corrêa “acompanhava os estudos no Grupo Escolar ‘Dr. Augusto Gonçalves’. E quando José e 

Paulo [irmãos de Oscar Dias Corrêa] completaram o primário, mandou-os ao melhor ginásio da época: o 

‘Santo Antônio’, de São João del Rei” (CORRÊA, 1987, p. 26).  
17

 a) José Dias Corrêa era advogado, ex-diretor do DNPS, presidente do IAPI e consultor da República; b) 

Paulo Dias Corrêa era psicanalista e clínico de renome; c) Hilda Dias Corrêa estudava pintura e música, 

mas faleceu cedo; d) Oscar Dias Corrêa era advogado, político e, depois, também magistrado (além de 

inúmeras outras funções sociais que ele veio a desempenhar); e) Mário Dias Corrêa era médico, professor 

universitário e pesquisador de ampla reputação. 

https://www.youtube.com/watch?v=3V_njazt9as
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Corrêa, nascido e criado em Portugal, veio para o Brasil
18

 com treze anos de idade, 

juntamente com seu irmão, de 12 anos, José
19

 (tio de Oscar Corrêa). “De Moreira de 

Cônegos seguiram para o Porto, daí para Leixões, onde tomaram o navio rumo ao 

Brasil” (CORRÊA, 1987, p. 11), desembarcando no Rio de Janeiro
20

, onde trabalharam 

no Comércio até Manoel resolver se arriscar e tentar algo diferente, indo para o interior 

de Minas Gerais
21

. Ou seja, “traçou uma história vitoriosa no Brasil, especialmente em 

Itaúna/MG
22

, onde Manoel, vencendo grandes dificuldades, tornou-se destacado 

comerciante e liderança política” (PEREIRA, 2019, p. 185).  

Oscar Dias Corrêa fez o curso primário no Grupo Escolar “Dr. Augusto 

Gonçalves”, em sua cidade natal
23

. Logo, foi em Itaúna-MG que ele “fez seus primeiros 

anos escolares e também recebeu a educação doméstica” (PEREIRA, 2019, p. 185) nos 

moldes do “modelo português de educação, que deu muito certo [...]. O pai fala, e o 

filho obedece” (MINAS GERAIS, 2000, p. 19). Já na capital
24

, cursou o ginasial no 

Ginásio Mineiro
25

 de Belo Horizonte, “onde se iniciou nas atividades literárias, 

ganhando, em 1935, concurso de oratória com discurso sobre ‘A Paz no Chaco’ 

(publicado no ‘Minas Gerais’ de 29.08.1935)” (MARTINS, 2001, p. 285).  

Segundo o próprio Oscar Dias Corrêa (2005), desde os 9 anos, a pedido do pai, 

ele lia e interpretava (com retórica e tom corretos) os discursos políticos proferidos na 

Câmara dos Deputados, mais precisamente pelo Deputado João Neves da Fontoura. O 

pai, juntamente com alguns amigos
26

, assistia orgulhoso ao filho discursar. Aos 11 anos, 

Corrêa teve um texto publicado no jornal Estado de Minas Gerais, o que o motivou a 

                                                             
18

 São palavras de Corrêa (1987, p. 11): “O contraste com o Portugal do fim do século XIX era flagrante: 

lá, a ausência de oportunidades, a estagnação, as dificuldades de subsistência, na terra cansada, a 

economia empobrecida; aqui, o nascimento da civilização, o campo aberto à iniciativa e ao trabalho, as 

perspectivas do progresso rápido e seguro. E a acolhida franca, amiga, fraterna, tudo explica que os 

jovens portugueses se animassem a vir tentar a vida nesta banda do Atlântico, que haviam revelado à 

humanidade”. 
19

 Manoel e José tinham também uma irmã chamada Maria e um irmão chamado Belmiro.  
20

 “O Rio do início do século era uma cidade em ritmo de crescimento, modificando-se 

fundamentalmente” (CORRÊA, 1987, p. 13).  
21

 “José ficou no Rio. Manoel dispôs-se a buscar novos rumos, nova vida” (CORRÊA, 1987, p. 14).  
22

 A “Itaúna do início do século era a cidade que nascia. A freguesia de Santana do São João Acima [...] 

surgia promissoramente, no início de sua existência autônoma, em lugar privilegiado” (CORRÊA, 1987, 

p. 15).  
23

 Neste educandário, Corrêa (2019) relata que a Professora Eslira Nogueira teve grande influência na 

sua formação cultural.  
24

 Depois de vender o comércio em Itaúna-MG (em função de doença de Manoel Corrêa, o pai), a família 

de Oscar Corrêa se mudou para a capital em 1941. Passaram a morar no Bairro Santo Agostinho, na Rua 

Mato Grosso, nº 319, Belo Horizonte.  
25

 Atualmente Colégio Estadual.  
26

 Entre esses amigos estava o Dr. Joaquim Augusto Pereira Lima, que corrigia o tom do menino Oscar 

Dias Corrêa e o ajudava a aperfeiçoar a sua oratória.  
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continuar escrevendo e discursando, habilidades que o ajudariam nos campos sociais 

que viria a atuar e disputar troféus. Inclusive, Corrêa (2005) admite que os discursos 

que Seu Manoel o fazia ler contribuíram para sua escolha pelo Direito
27

, curso de 

graduação que faria mais tarde, abrindo-lhe a porta de entrada para o Campo Jurídico (e 

também para o político) no Brasil daquele período.  

A escolha pelo Direito, portanto, de acordo com Corrêa (2005), foi natural. O 

estímulo do pai, incentivando-o à leitura dos discursos e desenvolvimento da retórica, 

foi fundamental para a sua opção por esse curso, por esta área. Ele dizia que não podia 

ser médico, pois “não tinha vocação para sondar as insondáveis falhas da natureza 

humana” (CORRÊA, 2005, s/p). Corrêa (2005), em discurso proferido na Faculdade de 

Direito da UERJ, admite a inspiração em Rui Barbosa, que o impressionava pela sua 

eloquência, tornando-se por isso o seu ícone, o seu símbolo. “Eu tinha que ser 

advogado, não podia ser outra coisa”, concluía Corrêa (2005, s/p) na supracitada 

palestra. 

 

 

Figura 4: Oscar Dias Corrêa enquanto criança
28

 

 

Com efeito, 1937 foi o ano em que Corrêa ingressou na Universidade; através do 

que se chamava à época de Pré-Jurídico (onde se estuda as disciplinas propedêuticas
29

, 

que servem de base para o estudo do Direito), ele iniciou a sua trajetória acadêmica (e 

                                                             
27

 Rui Barbosa foi a sua inspiração. De acordo com Corrêa (2019), a sua eloquência o convenceu a 

escolher o Direito.  
28

 Foto disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=3V_njazt9as >. Acessado em: 27 de maio de 

2020.    
29

 São exemplos de disciplinas propedêuticas, também chamadas “zetéticas”: a) Economia; b) Sociologia 

Jurídica; c) História do Direito; d) Filosofia do Direito; e) Ciência Política; f) Antropologia Jurídica, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=3V_njazt9as
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jurídica) na Universidade de Minas Gerais (atual UFMG). 1937 foi, coincidentemente, o 

ano do início do Estado Novo, através de um episódio a que Corrêa (2005) chama de 

golpe. De acordo com ele, todos da Escola de Direito
30

 daquele período se posicionaram 

contra Getúlio Vargas. Isto é,  

 

as vivências e o reconhecimento precoce no campo do Direito foram 

fundamentais na formação política do jovem Oscar Corrêa. O campo 

do direito, com destaque para o IAB, especialmente em Belo 

Horizonte, era terreno fértil do anti-getulismo e foi, também, o lócus 

de nascimento da UDN. A relação entre estudantes, professores do 

Direito, advogados e juristas com o partido udenista fora bastante 

estreita naqueles anos iniciais da redemocratização. Por sinal, Oscar 

Dias Corrêa, nas diversas atividades que desenvolveu após se tornar 

advogado, transitou por várias instituições e ambientes, pode-se dizer 

redes de sociabilidades, onde se encontravam e conviviam aqueles 

cidadãos urbanos, homens de classe média, perfil predominante da 

UDN mineira (PEREIRA, 2019, p. 185-186).  

 

Corrêa estudou o Pré-Jurídico de 1937 a 1939, quando iniciou o curso de Direito 

na Universidade de Minas Gerais. Em novembro de 1943
31

, ele se formou em Ciências 

Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais
32

, 

permanecendo fiel a essas duas vertentes por toda a sua vida: ao direito e à 

universidade
33

 (SARNEY, 2001). Nessa etapa de sua vida, ele exerceu intensa atividade 

cultural, resultando em duas importantes vitórias para suas carreiras jurídica e 

acadêmica: também no ano de 1943, aos 22 anos, Oscar Dias Corrêa se sagrou vitorioso 

em dois concursos organizados pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), a saber: 

a) Concurso Nacional de Monografias, sobre o tema “A Guerra e seus reflexos no 

Campo do Direito”; b) Concurso Nacional de Oratória, sobre “o conceito de liberdade 

no Estado Moderno”, demonstrando, assim, habilidades em escrever e falar em público, 

                                                             
30

 Corrêa (2019) valorizava os seus Professores da Faculdade de Direito, dos quais ele menciona: a) 

Ildefonso Mascarenhas da Silva (Professor de História de Civilização); b) Carlos Campos (Professor 

de Filosofia); c) Francisco Brant (Professor de Direito Penal); d) Lincoln Prates (Professor de Direito 

Comercial); e) Villas-Boas (Professor de Direito Civil, que chegou a ser Ministro do Supremo).  
31

 1943 foi, para Oscar Dias Corrêa, o ano dos extremos: de um lado, no mês de novembro, formou-se 

Bacharel em Direito (um dos cursos mais prestigiados do período); de outro, em janeiro, teve que lidar 

com a morte do pai, o Sr. Manoel Dias Corrêa, na manhã do dia 6.   
32

 Foram colegas de Oscar Dias Corrêa na Faculdade de Direito: a) Carlos Castelo Branco (o Castelinho); 

b) Rondon Pacheco (que seria Governador de Minas); c) Armando Rolemberg (que seria Ministro do 

Tribunal Superior de Justiça); d) Sebastião de Oliveira Sales (o orador da turma), entre outros.  
33

 “É o defensor do Direito e o professor de direito. Como mestre, lecionou por muitas décadas as 

cátedras de economia política, em Minas e na Faculdade de Ciências Econômicas da UFRJ, da qual dói 

vice-diretor e diretor. Em Brasília, não se limitou a advogar e exercer a função de magistrado, mas 

permaneceu fiel à sua vocação de ensinar e, assim, continuou a dar aulas na UnB” (SARNEY, 2001, p. 

VIII).  
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com coesão, coerência e muita destreza
34

. A solenidade unificada de reconhecimento e 

entrega dos prêmios teria sido um dos momentos de glória da vida de Oscar Dias 

Corrêa. “Foi aquela ovação”, segundo ele (MINAS GERAIS, 2000, p. 55).   

Corrêa recebeu três mil cruzeiros de prêmio pelo Concurso de Monografias e 

dois mil cruzeiros, pelo de Oratória. Esse dinheiro (5 mil cruzeiros) foi o capital inicial 

utilizado por ele para abrir o seu primeiro escritório de advocacia, quando passou a 

advogar. “Mas essa foi apenas uma das suas áreas de atuação” (PEREIRA, 2019, p. 

186).  

A nominação oficial
35

 do título de bacharel
36

 em Direito vai atribuir a Oscar 

Dias Corrêa “capital simbólico universalmente reconhecido e garantido, valido em 

todos os mercados” (BOURDIEU, 2004a), além de permitir o acesso desse ator social 

ao campo jurídico da época.  

A porta de entrada no campo jurídico daquele contexto poderia ser considerada a 

formatura na Faculdade de Direito. Porém, para Antônio Celso, a vitória de Oscar Dias 

Corrêa nos concursos de monografia e oratória, logo após formar-se, foi “o ponto de 

partida da sua atuação na vida publica, e como advogado, obviamente” (TEMPO 

HISTÒRIA, 2016, 5min30seg – 5min37seg). 

 

                                                             
34

 Além desses dois concursos realizados pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)  em 1943, Oscar 

Dias Corrêa participou de alguns outros, sempre se destacando no processo: a) Concurso de Monografias 

(1942) promovido pelo “Centro Acadêmico Castro Alves”, da Faculdade de Direito da UMG, sobre o 

tema “Qual a contribuição do Movimento Modernista à Literatura Brasileira” (Colocação: 1º lugar); b) 

Concurso de Oratória (1943) sobre o tema “A função social do Advogado” (prova de seleção para a 

escolha do representante de Minas Gerais no Concurso Nacional de Oratória – nº 2 acima) (Colocação: 1º 

lugar);; c) Concurso de Monografias (1942) promovido pelo “Clube de Estudos Jurídicos” da Faculdade 

de Direito da UMG, sobre o tema “A essência do Pan-americanismo” ” (Colocação: 1º lugar); d) 

Concurso de Oratória (1939) promovido pelo “Centro Acadêmico Afonso Pena” da Faculdade de Direito 

da UMG, sobre o tema “Raça e Civilização” (Colocação: 2º lugar); e)  Concurso de Monografias (1941) 

promovido pelo “Clube de Estudos Jurídicos” da Faculdade de Direito da UMG, sobre o tema “É o 

Advogado necessidade social comum a todos os regimes político-econômicos?” (Colocação: 3º lugar); f) 

Concurso de Oratória (1935) promovido no Ginásio Mineiro (hoje Colégio Estadual) (MARTINS, 2001).  
35

 Nominação oficial “é o ato pelo qual se outorga a alguém um título, uma qualificação socialmente 

reconhecida” (BOURDIEU, 2004a, p. 164).  
36

 O título acadêmico “é a manifestação paradigmática [...] [da] ‘magia do Estado’ através da qual, a 

pretexto da certificação, as identidades e os destinos sociais são produzidos, as competências técnicas e 

sociais fundidas e os privilégios exorbitantes transmutados em direitos devidos” (WACQUANT, 2007, p. 

307-308).  
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Figura 5: Oscar Dias Corrêa na ocasião de sua formatura, 1943
37

 

 

No campo jurídico, Corrêa foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, de 1971 a 1979. Chegou a atuar ainda como Vice-Presidente do Instituto dos 

Advogados Brasileiros.  

 

Juiz do STF, proferiu votos notáveis, técnicos, jurídicos, sem 

distanciar-se, entretanto, da Constituição substancial que se constitui 

da realidade econômica, social, política, sociológica da nação, 

repassados da fina ironia que o caracterizava. Era um debatedor 

temido. Integrou e presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (VELLOSO, 

2016, s/p).  

 

Por meio do Decreto de 16 de abril, Corrêa foi nomeado Ministro do Supremo 

Tribunal Federal em 1982
38

, onde permaneceu até 1988. Ele, que tomou posse no dia 26 

                                                             
37

 Acervo de Oscar Dias Corrêa Júnior.   
38

 No dia 23 de março de 1982, o ministro Leitão de Abreu telefonou para Oscar Dias Corrêa o 

convidando para ministro do Supremo Tribunal Federal por ordem do presidente João Figueiredo. Corrêa 

aceitou e tomou posse no dia 26 de abril de 1982, alcançando talvez a mais alta posição dentro do campo 

jurídico brasileiro, pois se o que está em jogo nesse espaço social é o “dizer o direito” (ser a voz jurídica 

do Estado), os ministros do STF gozam de posição privilegiada nesse sentido, pois as suas interpretações 

da lei (e principalmente da Constituição) são consideradas (e seguidas) por todos os jogadores desse 

microcosmo social. Na qualidade de Ministro do STF, Oscar Dias Corrêa, entre 27 de agosto de 1984 e 24 

de setembro de 1986, foi membro do Conselho Nacional da Magistratura. “Eleito membro substituto do 

Tribunal Superior Eleitoral, em 09.12.1982, foi efetivado em 28.02.1985. Eleito vice-presidente do TSE, 
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de abril, ocupou a vaga deixada pelo Ministro Clóvis Ramalhete, em decorrência de sua 

aposentadoria. Se o que está em jogo no campo jurídico é a legitimidade para “dizer o 

direito”, pode-se concluir que Corrêa, ao chegar ao STF, alcançou a mais alta posição 

nesse espaço social, vez que a Suprema Corte ocupa posição de destaque nesse sentido, 

pois é ela que interpreta e “diz o direito” (ou como deve ser a hermenêutica em relação 

às normas jurídicas).  

Dentro de cada campo social existem os que se consolidaram como intelectuais 

(criadores de ideias) – acumulando capital intelectual, cultural e simbólico – e os que 

não o são (meros seguidores das regras do campo para permanecerem no jogo). Os 

ministros do Supremo Tribunal Federal, no campo jurídico brasileiro, são tidos como 

intelectuais, no sentido de que são agentes organizativos, daqueles que criam e/ou 

organizam ideias a partir de suas exegeses da lei.    

Apesar das aparências universais, “muitas vezes as normas jurídicas têm 

natureza conflitual e contraditória, o que é de fácil constatação na prática jurídica e 

permite a defesa de determinados interesses em detrimento da tese esposada pelo ex 

adverso” (CUNHA NETO; KALLÁS FILHO, 2017, p. 218). Diante dessa perspectiva, 

a disputa nesse espaço social é no sentido de quem tem legitimidade para “dizer o 

direito”; ou seja, qual interpretação da norma jurídica deve ser considerada (e seguida) 

pelos outros agentes do campo jurídico. O que define quem irá “dizer o direito” e 

oficializar a sua interpretação como a “correta” dentro desse espaço são as “fichas” que 

cada jogador possui, o que vai evidenciar o seu peso social dentro do campo em tela. 

Essas fichas são chamadas por Bourdieu de “capital”
39

: nesse caso, “capital jurídico”
40

. 

Com isso, uma universalização (ou normalização) começa a se desenhar no 

campo jurídico e esta acaba por contribuir para a imposição de uma representação da 

normalidade, onde as práticas e interpretações que se distanciarem do estabelecido são 

encaradas como desviantes. A normalização no caso do campo jurídico brasileiro se dá 

com base na interpretação da lei pelo STF. 

 

                                                                                                                                                                                   
em 01.10.1985, e presidente, foi empossado em 31.03.1987, cargo que ocupou até 16.01.1989. Foi 

membro da Comissão encarregada de Elaboração das Sugestões a serem encaminhadas pelo STF ao 

Projeto de Constituição (1986). Em 14.12.1988, foi eleito vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, 

não exercendo o cargo por ter sido nomeado Ministro de Estado da Justiça, cargo que assumiu em 

19.01.1989 e do qual se demitiu em 08.08.1989” (MARTINS, 2001, p. 287). 
39

 “Os Capitais são “recursos simbólicos ou objetivados interpretados como atrativos” (AGUIAR, 2017, 

p. 231).  
40

 Afinal, “cada campo é o lugar de constituição de uma forma específica de capital” (BOURDIEU, 

2004b, p. 26).  
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Um dos efeitos da universalização é o exercício de um poder extremo 

no campo social. Com a consagração de um conjunto formalmente 

coerente de regras oficiais e com coerção permitida pela técnica 

jurídica, princípios práticos do estilo de vida simbolicamente 

dominante impõem-se (CUNHA NETO; KALLÁS FILHO, 2017, p. 

219).  

 

Os outros agentes do campo, com menos capital jurídico, “estão condenados a 

suportar a força da forma, quer dizer, a violência simbólica daqueles que [...] sabem, 

como se diz, pôr o direito do seu lado e, dado o caso, pôr o mais completo rigor formal, 

summum jus, ao serviço dos fins menos irrepreensíveis, summa injuria” (BOURDIEU, 

1889, p. 250-251).  

 

Nessa qualidade [de ministro do STF], [Oscar Dias Corrêa] foi 

membro do Conselho Nacional da Magistratura, de 27 de agosto de 

1984 a 24 de setembro de 1986. Eleito membro Substituto do Tribunal 

Superior Eleitoral em 9 de dezembro de 1982, foi efetivado em 28 de 

fevereiro de 1985. Eleito Vice-Presidente do TSE, em 1º de outubro 

de 1985. Foi empossado na Presidência desse Tribunal em 31 de 

março de 1987, cargo que ocupou até 16 de janeiro de 1989. Foi 

membro da Comissão encarregada da Elaboração das Sugestões a 

serem encaminhadas pelo STF ao Projeto de Constituição (1986) 

(STF, 2019, s/p).  

 

Chegou a ser eleito Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal em 14 de 

dezembro de 1988, não chegando a assumir o cargo em função de sua aposentadoria da 

Suprema Corte. Na sessão de 1º de fevereiro de 1989, o então Presidente do STF (o 

Ministro Rafael Mayer) leu a carta de despedida do agora ministro aposentado Oscar 

Dias Corrêa, encerrando esta fase na vida do biografado.      

De acordo com Aristóteles Atheniense, no STF, Oscar Dias Corrêa permaneceu 

com suas convicções e posicionamentos firmes e, às vezes, em relação a determinados 

temas, até mesmo radicais (TEMPO HISTÒRIA, 2016). Roberto Rosas ratifica essa 

premissa dizendo que onde estava Oscar, tinha debate, principalmente em torno das 

grandes questões (TEMPO HISTÒRIA, 2016). 

Oscar Dias Corrêa, que já era professor de Direito do Trabalho na Escola de 

Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) desde 

1947,  

 

conquistou, aos 30 anos de idade, em memorável concurso, a cátedra 

de Economia Política, hoje Direito Econômico, da Faculdade de 
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Direito da UFMG
41

. Transferido para o Rio, a fim de ali exercer o 

mandato de deputado federal, passou a lecionar na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
42

, na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ) e em outras instituições (VELLOSO, 2016, 

s/p).  

  

Consoante Machado (2013, p. 100), “Bourdieu demonstra que existe uma 

hierarquia social das faculdades e dentro delas das diferentes disciplinas”. Ou seja, 

dentro desse espaço existem alguns eixos que contribuem para justificar a tomada de 

posições dentro do campo. A dicotomia Universidade Pública-Universidade Privada, 

por exemplo, é um eixo que define o peso social de um determinado agente dentro do 

campo universitário brasileiro, principalmente se em comparação a um outro jogador 

desse mesmo jogo. Em outras palavras, em regra, o professor de Universidade Pública, 

no Brasil, costuma ter mais capital acadêmico do que um docente de uma instituição 

privada. Logo, essa é uma disposição que acaba por definir as posições dentro desse 

espaço social.  

 Um outro eixo é aquele que divide grandes universidades e pequenas 

universidades. Dito de uma outra forma, a depender da relevância acadêmica da 

instituição em que o agente se encontra, ele será classificado à luz da representatividade 

da sua universidade, o que justificará sua trajetória, sucesso, fracasso, tomada de 

posição, etc.     

De acordo com Diva Corrêa, Oscar Dias Corrêa “foi catedrático por concurso 

em quatro [...] universidades” (TEMPO HISTÒRIA, 2016, 15min28seg – 15min38seg).  

É importante frisar que as quatro são grandes instituições que costumam figurar, ainda 

hodiernamente, entre as principais universidades brasileiras. De acordo com o Ranking 

Universitário da Folha (RUF) de 2019, todas elas encontram-se entre as mais 

conceituadas e prestigiadas universidades do Brasil, a saber: a) Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – UFRJ (3ª colocação); b) Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG (4ª colocação); c) Universidade de Brasília – UnB (9ª colocação); e d) 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (13ª colocação) (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2019, s/p).   

                                                             
41

 “A partir de 1952, foi professor catedrático de economia da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG)” (PEREIRA, 2019, p. 186).  
42

 “Em 1957, foi aprovado em concurso público para professor catedrático da Faculdade de Ciências 

Econômicas da Universidade do Brasil (que viria a ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ)” (PEREIRA, 2019, p. 186).  
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Dentre as diferentes áreas do conhecimento, algumas terão mais prestígio social 

em relação a outras, o que foi construído histórico e socialmente. Nesse sentido, o 

Direito se destaca, ocupando posição de relevo dentro da universidade e do mundo 

acadêmico
43

. Oscar Dias Corrêa lecionou em grandes instituições (sejam elas públicas 

ou privadas), tendo atuado principalmente em cursos de Direito e Economia.  

Entre outras posições dentro do campo acadêmico (principalmente a de docente), 

Oscar Dias Corrêa desempenhou as funções de Diretor da Faculdade de Economia e 

Administração da UFRJ
44

, em 1968, e Diretor da Faculdade de Direito da UERJ
45

, de 

1976 a 1979, o que elevou o seu capital simbólico, bem como o seu peso dentro deste 

espaço de relações e posições sociais, já que “o capital universitário se obtém e se 

mantém por meio da ocupação de posições que permitem dominar outras posições e 

seus ocupantes” (BOURDIEU, 2011, p. 115). São “as posições no campo universitário 

que orientam os posicionamentos sobre a política em geral e sobre os problemas 

universitários” (BOURDIEU, 2011, p. 295).  

 

                                                             
43

 “O campo jurídico é, sem dúvida, um dos campos sociais mais consolidados, o que pode ser explicado 

por diversos fatores, entre os quais a sua antiguidade – o que possibilitou que, ao longo dos milênios, 

houvesse uma maior sofisticação ao seu conjunto de pressupostos não examinados (doxa) e às suas 

práticas e representações (habitus), reafirmando as tradições e a cultura jurídicas – e o prestígio e 

importância sociais reservados às funções desempenhadas pelos operadores jurídicos, dada a relevância 

dos bens juridicamente tutelados – mormente após o advento do positivismo jurídico e do fenômeno da 

codificação do direito, a partir de quando a lei escrita e editada pelo Parlamento (campo político) ganhou 

papel central no ordenamento jurídico” (MENDES, 2019, p. 226). 
44

 Nesta instituição, Oscar Dias Corrêa foi, outrossim, “Decano do Centro de Ciências Jurídicas e 

Econômicas (1971/1980). Membro dos Conselhos Superiores de Ensino de Graduação e de Coordenação 

Executiva; membro da ‘Comissão Especial para Aplicação de Recursos da Cidade Universitária’ até 

1973; e do Conselho Universitário da UFRJ” (MARTINS, 2001, p. 286).  
45

 Ele foi também vice-diretor da Faculdade de Direito da UERJ entre os anos de 1971 e 1976), além de 

chefe de Departamento e membro do Conselho Universitário.  
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Figura 6: Oscar Dias Corrêa: quadro da galeria de diretores da Faculdade de Direito da 

UERJ
46 

 

Embora tenha participado ativamente desses dois campos (jurídico e 

acadêmico), foi no campo político que Corrêa encontrava a sua maior motivação, o que 

fica evidente no comentário de Sarney (2001, p. VIII-IX) a respeito:  

 

Mas a linha mestra de sua vida, sua motivação permanente e maior, 

foi a política, que considerou profundamente ligada à noção do ideal 

de justiça. Nela ingressou desde cedo e ocupou lugar de destaque e 

liderança. A UDN foi seu partido, e dele nunca se afastou.  

 

Juntamente com inúmeros outros atores históricos e sociais
47

, ele foi um dos 

principais nomes da União Democrática Nacional (UDN) em Minas Gerais e no Brasil, 

tendo participado do partido desde a sua fundação. Inclusive, conforme o próprio Corrêa 

(2010, p. 631), a UDN surge da união de políticos contrários ao governo ditatorial de 

Getúlio Vargas, conforme se pode sentir na citação abaixo:  

 

o primeiro passo, real, efetivo, fundamental, para o processo de 

redemocratização foi a fundação da União Democrática Nacional, 

reunião das forças contrárias à ditadura que, em histórica sessão de 

7/4/1945, na Associação Brasileira de Imprensa, sob a presidência de 

Pedro Aleixo, criava o partido, integrado pela grande maioria dos 

                                                             
46

 Disponível em: < http://www.direito.uerj.br/galeria-de-diretores/ >. Acessado em: 11 de abril de 2020.  
47

 Milton Campos, Pedro Aleixo, Afonso Arinos, Guilherme Machado, Alberto Deodato, Paulo Pinheiro 

Chagas, Magalhães Pinto, João Franzem de Lima, Carlos Horta Pereira, entre outros.   

http://www.direito.uerj.br/galeria-de-diretores/
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homens públicos brasileiros contrários ao ditador, que se aliavam na 

luta restauradora.  

 

Em tempos de Deputado Estadual, Corrêa liderou a oposição ao governo do 

Estado (à época, do PSD)
48

.  

Segundo Corrêa, “sua imersão no mundo da política dá-se desde a infância, 

pelas mãos do pai Manoel Dias Corrêa” (MINAS GERAIS, 2000).  

 

Na sequência dessa experiência juvenil, formada na política local de 

Itaúna/MG, ele vivenciou o renascer da agitação político-partidária em 

Belo Horizonte nos anos 1940, integrando os círculos sociais e 

políticos de oposição ao Varguismo, participando da fundação da 

UDN e tornando-se, no decorrer do período democrático, um dos seus 

nomes mais emblemáticos (PEREIRA, 2019, p. 188).  

 

Sua carreira política inicia-se efetivamente em 1946, quando foi nomeado 

Oficial do Gabinete do Secretário das Finanças do Estado de Minas Gerais, o Prof. João 

Franzen de Lima, no curto governo de Júlio Ferreira de Carvalho (Interventor de Minas 

Gerais por três meses). Em 1947, Corrêa foi eleito para Deputado Estadual (legislatura 

de 1947-1951), onde atuou até 1955, vez que se reelegeu em 1951 (legislatura 1951-

1955), todas pela UDN. Nessa condição, Corrêa “participou, como relator, da 

Subcomissão de Município e Discriminação de Rendas, da Comissão Constitucional
49

 

(1947); e, como membro, de várias outras Comissões e Vice-líder da UDN” (STF, 2019, 

s/p).  

Os anos 1950  

 

assinalaram sua ascensão política em âmbito nacional. Elegeu-se 

deputado federal em 1954, sendo sempre reeleito até abandonar a vida 

parlamentar em 1966. Foi vice-líder da UDN e, em 1965, galgou o 

posto máximo na vida partidária, sendo secretário geral da União 

Democrática Nacional, único partido a que pertenceu em toda a sua 

carreira (PEREIRA, 2019, p. 187).  

 

                                                             
48

 Sobre essa questão, ver: PEREIRA, Laurindo Mekie. Só a UDN salva a República: um estudo sobre a 

atuação de Oscar Dias Corrêa (1945-1955). In: Lócus: Revista de História, Juiz de Fora, v. 25, n. 2, p. 

183-205, 2019.  
49

 “No primeiro mandato como deputado estadual, entre 1947 e 1951, Oscar integrou a Comissão 

Constitucional, responsável pela elaboração de uma nova Constituição para o Estado, Comissão Especial 

de estudo do aproveitamento do Rio São Francisco e outras. Desde então, começou a notabilizar-se pelo 

uso da tribuna. Por sinal, foi o primeiro a discursar na Assembleia Legislativa na legislatura que 

começava em março de 1947” (PEREIRA, 2019, p. 197).  
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Dito de uma outra forma, em 1954, Corrêa elegeu-se Deputado Federal 

(legislatura de 1955-1959), reelegendo-se por mais duas legislaturas ininterruptas 

(1959-1963 e 1963-1967), onde participou ativamente das atividades parlamentares  

 

como membro de várias Comissões (Constituição e Justiça, Economia, 

Orçamento, Legislação Social, Vale do São Francisco) e como Vice-

Líder e Líder (em exercício) da Bancada da UDN. Além disso, 

representando a Câmara dos Deputados, integrou as Delegações 

Parlamentares às Conferências Interparlamentares de Peru (1959), 

Lausanne (1962), Lucerna (1964), Genebra (1965), Teerã (1966) e 

Delegado Especial ao Japão (1958) e Estados Unidos (Vale do 

Tenessee – 1960). Foi, demais disso, representante da Câmara na 

Comissão da Rádio do Congresso Nacional (ABL, 2019, s/p).   

  

Em janeiro de 1961, no Governo Magalhães Pinto, Corrêa foi ainda nomeado 

Secretário da Educação do Governo de Minas Gerais, permanecendo no cargo até maio 

de 1962. Vale ressaltar que ele elaborou, juntamente com uma equipe, o Plano Estadual 

de Educação. 

A UDN, muitas vezes representada como o “Partido dos Bacharéis”, “tinha 

dentre suas principais figuras importantes juristas, muitas vezes catedráticos em grandes 

faculdades de direito, conhecidos por sua atuação nas tribunas parlamentares e pela grande 

influência na determinação da linha política udenista” (CHALOUB, 2015, p. 39).  

Para Sarney (2001), Corrêa está no mesmo patamar de outros grandes juristas 

que atuaram no campo político brasileiro, tais como: Afonso Arinos, Adauto Lúcio 

Cardoso, Afonso Pena Júnior, Gustavo Capanema, Prado Kelly, Virgílio Melo Franco, 

Aliomar Baleeiro, Franzen de Lima e Alberto Deodato. “Num nicho ou noutro, mais 

alto ou mais baixo, todos estão na galeria do altar-mor” (SARNEY, 2001, p. IX).  

Em 1966, Corrêa se afastou da política partidária na ocasião da extinção da 

UDN, pois, de acordo com a versão reproduzida por ele mesmo
50

, não concordava com 

o Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, que investira o Congresso de Poder 

Constituinte Originário. Em tom de lamentação, ele comenta que nem a maioridade os 

partidos haviam atingido quando o AI-2 lhes cortaram a vida (CORRÊA, 2010). Ele 

teria dito em seu discurso de despedida da Câmara que “somente o povo, titular do 

poder, poderia fazê-lo” (CORRÊA apud VELLOSO, 2016, s/p). Depois disso, passou a 

                                                             
50

 São palavras de Corrêa (2010c, p. 636 / sem grifos no original): “A verdade é que se se define a 

democracia contra o governo do povo, pelo povo e para o povo, a UDN foi o partido da luta, pela luta e 

para a luta: da luta nasceu e viveu, e encerrada, morreu apunhalada pelo AI 2/65. E isto, permitam-

me a referência, digo-o com a autoridade de quem a ela se filiou ao entrar na vida pública, defendeu-lhe 

intransigentemente o programa, lutou permanentemente por ela, e deixou a atividade política quando a 

mataram”.  



40 

 

dedicar-se à advocacia (com escritórios em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília) e 

ao magistério.   

Consoante Corrêa (2010, p. 554), a extinção dos partidos balburdiou, confundiu, 

misturou os contrários, “combinando os antípodas e dando, como resultado, nascimento 

forçado, decretado, a duas organizações, não partidos, uma necessariamente do governo 

e a ele submissa – a ARENA, e outra, necessariamente de oposição e contestação – o 

MDB”. Integrantes dos variados partidos da Quarta República, com espectros políticos 

distintos, foram reorganizados nos dois partidos que surgiam, pois, para Corrêa (2010), 

eles eram “nada mais, nada menos, do que o ex-PSD, a ex-UDN, e o ex-PTB, ou o ex-

PR...”, ou seja, a síntese dos finados partidos da República Liberal-Democrática (PSD, 

UDN, PTB, PR...). 

Considerando um erro a extinção dos partidos pelo AI-2, Corrêa (2010, p. 582-

583) é enfático:  

 

Infelizmente, quando, com a promulgação da legislação eleitoral (Lei 

4.737) e Lei Orgânica dos Partidos (Lei 4.740), ambas de 15/7/1965, 

‘a vida partidária brasileira começava a tomar feições diferentes’ e ‘os 

partidos tradicionais, principalmente os mais fortes, preparavam-se 

para as novas condições da vida legal, que lhes haviam sido 

determinadas; inclusive a necessidade de atuação permanente’; e 

quando ‘a consequência natural, em face do agravamento das 

exigências, seria a extinção de alguns partidos menores, podendo-se, 

naturalmente, atingir uma pluralidade partidária sem os 

inconvenientes da pulverização partidária até então imperante’; o 

Governo cometeu o erro da extinção dos partidos, imposta pelo AI 2, 

de 27/10/65 [...]. 

 

É importante dizer, porém, que as explicações para o seu afastamento da 

política, em 1966, ainda são precárias. A versão oficial de que teria abandonado a vida 

pública como protesto ao AI-2 é, no mínimo, insuficiente. Existem, para além dessa, 

outras razões. Os conflitos internos desse contexto, no interior da UDN, podem ajudar a 

explicar a motivação de Oscar Dias Corrêa em abandonar a vida política naquele 

momento.  

Oscar Dias Corrêa, durante o seu “envelhecimento social”, esteve em contato 

com certas (sub)culturas políticas, sendo que algumas serão reproduzidas em suas 

produções acadêmicas e intelectuais. Entre elas, a obra “Brasílio”, conforme se verá nos 

capítulos vindouros. Para este momento do trabalho, vale dar destaque para duas dessas 

culturas políticas que podem ser relacionadas, em alguma medida, com a trajetória de 

vida do biografado.   
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Um indivíduo se forma politicamente a partir do conhecimento e da vivência 

com valores e ideias que são transmitidos por inúmeros vetores sociais de difusão das 

culturas políticas que existem em um lugar. A família, a imprensa, a escola, o partido, 

entre outros, todos são exemplos desses vetores que disseminam culturas políticas em 

uma determinada sociedade (BERSTEIN, 1998). Insta constar que, de acordo com 

Pereira (2019, p. 188), “entre as culturas ou subculturas políticas presentes em Minas 

Gerais naquela conjuntura, destacam-se a mineiridade e o udenismo”.  

“Mineiridade” é um conceito elástico que pode ser apropriado, ressignificado e 

utilizado a depender dos interesses de quem o faz/fez. Isto é, o termo é constantemente 

reconstruído, não obstante seja possível identificar algumas características mais 

recorrentes, tais como a vocação do equilíbrio, a vocação para a política e a ideia de que 

Minas é a síntese da nação (RAMALHO, 2015).  

Reis (2007, p. 93), ao refletir sobre as características da mineiridade, explica 

que, 

 

no século XX, [...] os políticos e a intelectualidade mineira passaram a 

promover uma auto-imagem de conciliadores, equilibrados, avessos 

aos radicalismos, ponderados. [...] Minas representa simbolicamente 

nossa unidade e confunde-se com a própria procura da identidade 

nacional, pois é percebida como síntese da nação. [...] A expressão 

‘mineiridade’ assume e integra o nacional. Projeta-se no conjunto, 

oferecendo identidade aos mineiros e aos brasileiros. Nesse ponto 

cruzam-se a construção da mineiridade e as visões elaboradas da 

cultura brasileira, perseguida pela busca da identidade. Existe, então, 

um eixo comum entre a mineiridade e a temática fundamental do 

pensamento brasileiro.   

 

Identidade unificadora, “a mineiridade procura agrupar, no plano cultural e 

político, as diversas e heterogêneas regiões do Estado. A própria diversidade é tratada, 

no discurso da mineiridade, como um dado positivo, que confere a Minas Gerais a 

condição de síntese do país” (PEREIRA, 2015, p. 105-106). Ou seja, para Pereira (2015, 

p. 106), “a identidade mineira é um dispositivo unificador, que não necessariamente 

nega as diferenças, mas se sobrepõe a elas, reclamando uma lealdade superior”. Ao 

transformar, elaborando intelectualmente, o particular em geral, as elites políticas 

mineiras “tentam uniformizar as diferenças em nome de uma unidade que lhes garante, 

legitimamente, o espaço político de projeção nacional, de conciliadores e hábeis 

políticos” (REIS, 2007, p. 95).  
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Para Pereira (2015, p. 104), “a mineiridade é uma das mais sólidas identidades 

regionais presentes no Brasil
51

. Desde seu surgimento, ela aparece nas falas e 

movimentos das lideranças do Estado”. Vários autores já abordaram a mineiridade em 

seus trabalhos, “definindo-a como ideologia, mitologia e, em sintonia com a nova 

história política, como cultura política” (PEREIRA, 2015, p. 105).  

Com efeito, como em outras identidades regionais,  

 

a mineiridade apresenta várias faces. Ora enfatiza a liberdade, ora a 

conservação, ora o progresso e o desenvolvimento. Com variações, 

acréscimos e ênfases diferenciadas, esses elementos persistem ao 

longo do tempo, sendo um dado central nas articulações políticas 

internas e externas das lideranças mineiras (PEREIRA, 2015, p. 106).  

 

Consoante Sarney (2001, p. VII), “Oscar Dias Corrêa é representativo das Minas 

Gerais de antigo sentimento de rebeldia, da inconformação, do inarredável na defesa das 

convicções, na bravura das lutas pelo sentimento liberal, que é a base da cultura política 

mineira”. Em outras palavras, “Oscar Dias Corrêa é um exemplo típico do homem das 

alterosas” (MARTINS; CORRÊA JÚNIOR, 2001, p. XII), mas não no sentido do 

político esperto e sorrateiro, e sim daquele que não se esconde, que gosta do debate, do 

confronto. De acordo com Oscar Dias Corrêa Júnior, uma das coisas que sempre 

marcaram a vida do pai (Oscar Dias Corrêa) “foi a polêmica, ele era um homem 

polêmico, era um homem de convicções muito firmes, ele dizia o que tinha vontade de 

dizer” (TEMPO HISTÒRIA, 2016, 1min49seg – 2min01seg). Longe de se referendar as 

palavras do ex-presidente da República, elas são reproduzidas aqui como indicativas das 

representações de Oscar Corrêa que os seus ajudavam a divulgar. 

Logo, a transparência (assim como o “estilo confrontador”, quando a conciliação 

não funciona em primeira instância) também parece ser uma característica que compõe, 

na visão de Corrêa, o político mineiro. Ele conta em suas memórias que, por toda a sua 

vida, as suas posições sempre foram demasiadamente claras, nítidas. De acordo com ele, 

nunca teve qualquer pensamento escondido e/ou dissimulado (MINAS GERAIS, 2000).   

Corrêa era um político mineiro não apenas com o perfil “caracterizado pela 

prudência, equilíbrio, seriedade e paciência, mas também dotado de outros atributos que 

a história registra: intrépido, corajoso, rebelde, apaixonado, lírico, impetuoso, polêmico, 

homem de fé, franco, aberto, leal” (MARTINS; CORRÊA JÚNIOR, 2001, p. XII). Essa 

                                                             
51

 “A mineiridade é uma dentre tantas identidades, considerando o Brasil como um todo ou internamente, 

no próprio Estado de Minas Gerais” (REIS, 2007, p. 90).  
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é, porém, uma (auto)imagem que Corrêa quis construir e disseminar de si mesmo, sendo 

reproduzida, em vários canais, por amigos e familiares, não definindo exatamente o que 

ele foi.   

Benevides (1981, p. 147) preocupa-se em distinguir a UDN do udenismo. Para 

ela, o segundo designativo pode ser definido como “o conjunto de ‘ideologias’ e 

práticas políticas que poderiam extrapolar os limites institucionais da UDN (o partido 

político), mas que com ela se identificavam, no reconhecimento público e num circuito 

simbólico de mútua realimentação.” 

Chaloub (2015, p. 19), evidenciando a importância de se entender o udenismo, 

escreve que “o liberalismo udenista, presente em suas ideias e práticas políticas, 

constitui elemento essencial para compreender o partido e a República de 1946”. Para 

Pereira (2019, p. 190), “apesar das ideias genéricas normalmente usadas para 

caracterizar a UDN – ‘UDN é anti-getulista’, ‘a UDN é anti-estatista’, ‘a UDN é 

golpista’ –, o partido era complexo, diverso”. De acordo com Benevides (1981, p. 12), 

“a UDN surgiu como uma frente, organizou-se como um partido e identificou-se, 

também, como um movimento (o udenismo)”.  

Acerca da gênese da UDN, recorre-se, mais uma vez, às palavras de Chaloub 

(2015, p. 20): 

 

A UDN nasce sob o signo da diversidade. Heterogêneo agrupamento 

de oposições ao Estado Novo, o partido abrigava, especialmente em 

seus primeiros dias, grupos sociais com ideários e trajetórias 

profundamente diversas. A coesão antes nascia dos adversários 

comuns do que da convergência entre projetos de país, em processo 

que mobilizou atores tão distintos.  

 

Vale ressaltar que “a mobilização contra a ditadura de Vargas e contra o próprio 

getulismo e, posteriormente, contra o trabalhismo, foi fundamental para soldar a frente 

política que se expressava de forma institucional pela sigla UDN” (PEREIRA, 2019, p. 

191). Os bacharéis do partido desenvolveram diretrizes políticas e econômicas que 

fundamentavam suas práticas políticas enquanto “homens públicos”. Para Pereira 

(2019), o udenismo, enquanto movimento, foi uma expressão razoavelmente organizada 

de certa cultura política de corte liberal, mas que, por vezes, também cotejava certos 
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elementos conservadores. A UDN foi um partido muito organizado, o que fica evidente 

a partir do que ficou conhecido como Banda de Música da UDN
52

.   

De acordo com Chaloub (2015, p. 26),  

 

a democracia surgia aos olhos udenistas como sinônimo de 

liberalismo, os dois conceitos vinculados a um vasto imaginário que 

incluía valores e práticas típicas do mundo norte-atlântico. [...] A 

recusa ao liberalismo, única via para um regime moderno e 

democrático, levava inevitavelmente à ditadura, vala comum onde 

recaiam integralistas e comunistas. 

 

Para Aristóteles Atheniense,  

 

à época em que ele [Oscar Dias Corrêa] foi deputado estadual, a UDN 

tinha a melhor bancada no Brasil entre os deputados estaduais: 

enquanto Juscelino tinha 56 deputados que apoiavam o governo, eles 

tinham 26 só, mas eram vinte e seis tão bons que eles praticamente 

impediram que Juscelino governasse durante oito meses (TEMPO 

HISTÒRIA, 2016, 11min30seg – 11min53seg).   

 

Pereira (2019, p. 198) ratifica parcialmente a narrativa de Atheniense, pois, 

segundo ele,  

 

a oposição à gestão juscelinista em Minas foi marcada pela façanha da 

minoria em impor ao governo, ao PSD e seus aliados, por nove meses, 

servindo-se de sucessivas manobras regimentais, a obstrução do 

projeto que autorizava o governador a contrair empréstimo de dois 

bilhões de cruzeiros para obras viárias.  

 

Além de aguerrido, “Oscar era um debatedor muito culto e, a julgar pelo que ele 

próprio confessa em suas memórias, uma figura não muito agradável para seus 

adversários” (PEREIRA, 2019, p. 198). Uma personalidade política que sofreu várias 

críticas por parte de Oscar Dias Corrêa no campo político, como restou claro nas 

citações acima, foi Juscelino Kubitschek, a ponto de Pereira (2019, p. 193) escrever que 
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 A Banda de Música foi um coro de bacharéis da UDN (grandes oradores parlamentares) que atuou 

anos seguidos contra o que acreditavam ter potencial para levar ao caos político, econômico e social. Seus 

principais alvos foram os governos do Partido Social Democrático (PSD) e do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB). “A atuação da ‘Banda de Música’ resumiu-se a três batalhas: contra o getulismo, contra 

a corrupção administrativa e contra o comunismo. O grupo aumentava e diminuía conforme a polarização 

em torno de um tema. Seus principais membros foram, na Câmara dos Deputados, Adauto Lúcio Cardoso 

(GB), Afonso Arinos de Melo Franco (até 1961), Aliomar Baleeiro (BA e GB), Carlos Lacerda (GB), 

Ernâni Sátiro (PB), Herbert Levy (SP), José Bonifácio (MG), Olavo Bilac Pinto (MG) e Oscar Dias 

Correia (MG). Participaram, com menor intensidade, os senadores Aluísio de Carvalho Filho (BA), 

Ferreira de Sousa (RN), Hamilton Nogueira (GB), Oton Mader (PA), além dos deputados Artur Santos 

(PA), Hélio Beltrão (GB), João Agripino (PB — que mais tarde defendeu as teses nacionalistas da ‘Bossa 

Nova’), Mário Martins (GB), Pedro Aleixo (MG), Raimundo Padilha (RJ) e Rui Santos (BA)” 

(BENEVIDES, 2020).   
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“é possível que o udenismo visceral e o anti-juscelinismo sejam as duas características 

mais facilmente associadas à imagem política de Oscar Corrêa”. É importante notar que 

Oscar Dias Corrêa se referia ao seu famoso adversário político como Juscelino de 

Oliveira. “Assim foi nos tempos de combate direto, nos anos 1950, na tribuna e em 

textos na imprensa. Após Juscelino tornar-se presidente, Oscar Corrêa passou a 

mencionar a palavra Kubitschek, mas o fazia com muita parcimômia” (PEREIRA, 2019, 

p. 194). Ao que parece, chamá-lo de “Juscelino” somente ou de “Juscelino de Oliveira” 

singularizava Oscar Dias Corrêa como opositor desse político em específico, rendendo-

lhe dividendos políticos. Inclusive, a série de artigos anti-juscelinistas escritos por Oscar 

Dias Corrêa (principalmente na primeira metade da década de 1950) o projetara em 

âmbito nacional (PEREIRA, 2019), levando-o a se destacar a partir de 1955, quando 

estava prestes a ser empossado deputado federal.   

Assim como praticamente toda a UDN, que era anti-getulista, Oscar Dias Corrêa 

também era um ferrenho crítico de Getúlio Vargas.  

 

Os adversários do partido assumiam [...] distintas feições, a depender 

de quem o retratava ou do momento em que a evocação ocorresse. 

Getúlio Vargas por vezes surgia como o ditador de inspiração 

‘nazifascista’ do Estado Novo, cruel repressor de direitos e homem 

sem nenhum apreço pelo povo, mas podia também merecer o retrato 

de grande agitador de massas, demagogo irresponsável a provocar 

perigosas reações populares que poderiam pôr em risco a precária 

ordem que então vigia. O mesmo Vargas era combatido por motivos 

variados, repelido tanto pelos saudosos dos tranquilos tempos da 

oligarquia como por aqueles interessados em construir um projeto de 

país que não passava pelo retorno ao passado (CHALOUB, 2015, p. 

26). 

 

De acordo com Aristóteles Atheniense, embora Oscar Dias Corrêa fosse udenista 

e, por conseguinte, adversário político de Vargas, ele contava “que no dia que Getúlio 

suicidou, no dia 24 de agosto de 1954, [...] por maior que fossem as divergências que 

ele tinha com o presidente, ele ficou profundamente chocado” (TEMPO HISTÒRIA, 

2016, 2min54seg – 3min14seg). Sobre esse episódio, o próprio Corrêa comenta: “estava 

perto do Café Pérola, quando recebi a notícia do suicídio. Tive um abatimento violento, 

a sensação de que o Getúlio nos roubava a vitória, não nos deixando gozar a vitória que 

era vê-lo fora do poder” (MINAS GERAIS, 2000, p. 352).  

Uma das conclusões alcançadas por Pereira (2019) é a de que Oscar Dias 

Corrêa, a partir de suas memórias, acreditava que a UDN tinha um papel importante na 

Quarta República, pois, mesmo que não chegasse ao poder, desde que preservasse a sua 
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pureza e missão, era fundamental para salvaguardar preceitos morais da política, sendo 

o único dos partidos que poderia resolver os problemas políticos e econômicos da 

República brasileira. O próprio Corrêa (2010, p. 636), em artigo/depoimento sobre a 

UDN, confirma essa premissa:  

 

a UDN andou quase sempre fora do governo e solitária, e talvez por 

culpa sua: não pretendeu ceder a conveniências e circunstâncias em 

busca de resultados; fez da luta pela redemocratização, pela dignidade 

e decência da vida pública, pela liberdade nas relações 

interindividuais, e entre Estado e cidadão, seu lema. [...] Desde 1945 

até 1964 pode dizer-se que sua luta variou pouco: centrou-se na 

pregação da liberdade e da democracia, no combate à demagogia e à 

corrupção, que marcaram a vida republicana no período. 

 

Ao tentar traçar um perfil ideológico para Oscar Dias Corrêa, Pereira (2019), 

através dos seus estudos, entende que as fontes sobre este objeto indicam um 

pensamento complexo e, ademais, em transformação no tempo. Em palestra proferida 

na Faculdade de Direito da UERJ, no ano de 2005, Oscar Dias Corrêa, ao rememorar a 

sua experiência acadêmica naquela instituição, definiu-se como neoliberal e neo-

capitalista. Dizia, em seus primeiros dias de aula, que era anti-socialista, anti-comunista 

e anti-marxista, isso para justificar a entonação das primeiras noções da matéria que 

trabalharia, mas sempre abrindo a possibilidade do contraditório e da apresentação de 

outra perspectiva por parte do discente, que deveria, segundo ele (em tom jocoso), 

reclamar ou calar-se para sempre (CORRÊA, 2005).   

 

Essa declaração, em 2005, possivelmente foi um dos seus últimos 

pronunciamentos em público. É o ponto máximo do seu liberalismo, 

especialmente em economia. Observada de forma panorâmica, sua 

trajetória indica que suas posições nessa área descrevem uma linha 

razoavelmente delineada, dirigindo-se do centro para a direita. O 

ultra-liberalismo manifesto em 2005 não combina com diversas 

passagens das memórias produzidas em 1995
53

, na [...] entrevista à 

ALMG, na qual Oscar Dias Corrêa defende a necessidade de 

monopólio do Estado sobre áreas específicas como a energia nuclear e 

o petróleo (PEREIRA, 2019, p. 195). 

 

Em 1983, Oscar Dias Corrêa viajou até Portugal para compreender melhor a 

história do seu pai e da sua família, de origem portuguesa. Essa viagem vai possibilitar 

acesso a informações que o levarão a escrever um livro sobre o seu progenitor, 
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 “As diferenças entre o que é dito nos anos 1990/2000 para o que era proclamado durante a República 

de 1946 saltam aos olhos. O ex-deputado parece hoje muito mais liberal do que foi ontem” (PEREIRA, 

2019, p. 195).  
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intitulado “Manoel Dias Corrêa: um brasileiro nascido em Portugal”, considerada por 

ele a melhor obra que escreveu.  

 

 

Figura 7: Diva Gordilho Corrêa e Oscar Dias Corrêa
54

 

 

Em 6 de abril de 1989, tendo sido reconhecidos o seu mérito e a sua produção 

jurídica e literária, Corrêa foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) na 

cadeira nº 28, do patrono Manuel Antônio de Almeida, e cujo fundador foi o também 

jurista Inglês de Sousa. Recebido em 20 de julho do mesmo ano pelo acadêmico Afonso 

Arinos de Melo Franco, Corrêa sucedeu Menotti del Picchia na supracitada cadeira.  

Em 17 de janeiro de 1989, Corrêa foi nomeado Ministro da Justiça do Governo 

José Sarney, assumindo o cargo no dia 19/01/89 e permanecendo nele até 8 de agosto 

do mesmo ano. De acordo com o então Presidente, em relação à atuação de Corrêa no 

Ministério da Justiça, “ele foi um permanente defensor dos ideais que fizeram sua vida, 

e coube-lhe a difícil missão de executar o texto constitucional de 1988” (SARNEY, 

2001, p. IX). É importante a ressalva de que as palavras de Sarney reproduzidas até aqui 

são de uma coletânea de 2001 em homenagem a Corrêa, coordenada pelo Dr. Ives 

Gandra da Silva Martins. O ex-presidente foi convidado a prefaciá-la, escrevendo um 

                                                             
54

 Foto disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=3V_njazt9as >. Acessado em: 27 de maio de 

2020.    

https://www.youtube.com/watch?v=3V_njazt9as
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texto intitulado de “Um Jovem Chamado Oscar” para abrir o livro organizado em 

tributo ao jurista Oscar Dias Corrêa, daí o tom sempre elogioso dispensado a este por 

aquele.  

Para Bobbio (1997), o intelectual não é aquele que faz coisas, mas aquele que 

reflete sobre elas. Ele não maneja objetos, e sim símbolos; é alguém cujos instrumentos 

de trabalho são ideias, e não máquinas (o trabalho intelectual é distinto do trabalho 

manual). De acordo com o filósofo italiano, o intelectual é aquele que escreve. Escrever 

seria uma das principais funções dos intelectuais, talvez a principal (BOBBIO, 1997). 

Nessa perspectiva bobbiniana, Oscar Dias Corrêa é um intelectual, vez que muito 

produziu nesse sentido, escrevendo obras e artigos, além de inúmeros estudos e 

conferências (publicados em separatas, revistas especializadas, etc)
55

. Para Pereira 

(2010, s/p), durante toda a sua vida, mesmo nos momentos em que estava intensamente 

dedicado à atividade política, “jamais deixara de publicar livros, artigos, ensaios, 

traduções e textos jurídicos e literários, obras que, pelo conteúdo e elegância do estilo, 

são referências no contexto jurídico e cultural do país”. Ou seja, “além de parlamentar, 

advogado e professor, Oscar Dias Corrêa foi escritor, atividade em que se aventurava 

em diversas especialidades, como se vê pelos títulos que publicou, falando de economia, 

política e literatura” (PEREIRA, 2019, p. 186).  

O Reconhecimento do intelectual Oscar Dias Corrêa, dentre outras formas, deu-

se também através dos convites para prefaciar livros de seus pares em campos sociais
56

 

diversos.  

Sirinelli (2003, p. 242-243) apontará para 

 

duas acepções do intelectual, uma ampla e sociocultural, englobando 

os criadores e os ‘mediadores’ culturais, a outra mais estreita, baseada 

na noção de engajamento. No primeiro caso, estão abrangidos tanto o 

jornalista como o escritor, o professor secundário como o erudito. Nos 

degraus que levam a esse primeiro conjunto postam-se uma parte dos 

estudantes, criadores ou ‘mediadores’ em potencial, e ainda outras 

categorias de ‘receptores’ da cultura. [...] [Os intelectuais] também 

podem ser reunidos em torno de uma segunda definição, mais estreita 

e baseada na noção de engajamento na vida da cidade como ator – 

mas segundo modalidades específicas, como por exemplo a assinatura 

de manifestos –, testemunha ou consciência. Uma tal acepção não é, 

no fundo, autônoma da anterior, já que são dois elementos de natureza 
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 Oscar Dias Corrêa “é, também, homem das letras, escritor primoroso, preciso, exato nas palavras, sem 

excesso, simples no escrever, como, de resto, sempre foi a sua própria vida” (MARTINS; CORRÊA 

JÚNIOR, 2001, p. XI).  
56

 Principalmente no Campo Acadêmico, onde esta prática é muito comum.  
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sociocultural, sua notoriedade eventual ou sua ‘especialização’, 

reconhecida pela sociedade em que ele vive – especialização esta que 

legitima e mesmo privilegia sua intervenção no debate da cidade –, 

que o intelectual põe a serviço da causa que defende.   
   

Para Mendes (2019, p. 226), “a figura do jurista transita em diversas categorias 

concebidas, por diferentes autores, para o exercício de funções como as de mediação 

cultural ou de engajamento no debate público de cada sociedade”. Nesse diapasão, 

Oscar Dias Corrêa pode ser considerado um intelectual tanto na primeira acepção 

quanto na segunda. A primeira, por ser mais ampla, abarca uma diversidade de atores, 

dentre os quais ele poderia ser facilmente classificado; a segunda, bem mais restrita, 

exige o elemento “engajamento”, bem como a participação nos acontecimentos, o que 

pode também ser verificado na biografia de Oscar Dias Corrêa, que se envolveu na 

política e participou de inúmeros (e relevantes) eventos históricos durante sua trajetória.  

De acordo com Correa (2015), o intelectual, além de produtor de ideias, seria 

também um ator social envolvido com questões políticas de seu tempo
57

. Outrossim, 

também nessa interpretação, Oscar Dias Corrêa pode ser classificado como um 

intelectual, vez que participou ativamente do campo político, dedicando parte de sua 

trajetória à vida pública, defendendo as cores
58

 (e ideologias) da União Democrática 

Nacional (UDN). Afinal, “o traço mais marcante do homem público Oscar Dias Corrêa 

[...] é sua visceral vinculação à UDN, partido que ele encarnava e defendia com todas as 

suas energias” (ADAUTO, 2000, p. 7).    

Conforme Antônio Celso, Oscar Dias Corrêa “era um intelectual completo com 

grande vocação para a vida pública e também com enorme dedicação à vida 

universitária” (TEMPO HISTÒRIA, 2016, 15min42seg – 15min52seg). Oscar Dias 

Corrêa era também um apreciador e conhecedor de idiomas, tal como os intelectuais 

costumam ser. Era fluente em italiano, francês, espanhol e inglês, sendo nativo do 

português e conhecedor de noções de latim. O francês e o latim foram ensinados pelo 

seu pai Manoel Dias Corrêa (um autodidata).  

Embora fosse um escritor de produção vasta e variada (sobre Direito, Política, 

Economia, etc), Oscar Dias Corrêa investiu do mesmo modo nas artes. Chegou a 

escrever poesias e compor músicas também. Inclusive, ele fez um poema para a esposa 

baseado em Camões para homenageá-la e presenteá-la na ocasião da comemoração dos 
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 O engajamento político também é requisito para a definição do intelectual em Gramsci. 
58

 Inclusive, de acordo com Gomes (1955), Oscar Dias Corrêa trazia consigo o escudo da UDN na lapela.  
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sete anos de casados dos dois. Mas a sua produção artística de maior envergadura 

certamente foi o romance histórico “Brasílio”, publicado em 1968. Apesar de 

prestigiado nacionalmente, segundo o autor, o livro teve mais repercussão lá fora do que 

no Brasil. Aliás, a primeira crítica que Corrêa leu a respeito de sua obra foi de um 

Professor americano chamado Earl W. Thomas, que dedica duas páginas ao livro 

“Brasílio” em seu artigo de título Brazil in the sixties, protestin novel and theater
59

 

(MINAS GERAIS, 2000). 

  

Construída à maneira do Bildungsroman, a narrativa de Brasílio nos 

inteira da formação do protagonista, tornando-nos espectadores de sua 

iniciação na vida pública, sua ascensão e seu ocaso como político. De 

prefeito do interior a deputado estadual e de deputado estadual a 

deputado federal, chega a governador, governador nomeado pelo 

presidente todo-poderoso. Conhece a celebridade, o poder e o amor. 

Candidato a senador recebe a consagração nas urnas (QUEIROZ, 

1989, p. 240). 

 

 Embora “Brasílio” tenha sido publicado em 1968, Corrêa esclarece que começou 

a escrevê-lo antes mesmo de deixar a vida pública em 1966 (MINAS GERAIS, 2000). 

Ele conta que a escrita do livro foi rápida. Que onde estava, escrevia
60

. “Escrevia, 

parava, viajava...” (MINAS GERAIS, 2000, p. 993) e voltava a escrever.   

O supracitado livro de Oscar Dias Corrêa foi pensado e publicado, portanto, 

durante o período da Terceira Geração Modernista, delimitada, histórico e 

conceitualmente, de 1945 a 1980. Entretanto, o estilo de Corrêa não se aproxima do 

estilo dos escritores prosadores dessa escola, não apresentando características similares 

a literatos como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles ou Ariano 

Suassuna. Temporalmente, portanto, a produção literária de Corrêa estaria dentro do que 

se convencionou chamar de Modernismo de Terceira Geração. No entanto, a identidade 

de sua produção destoa da criação dos outros autores que pertencem a essa escola, até 

porque “o quadro literário contemporâneo
61

 é muito diversificado” (COSTA; MELO, 

2011, p. 15). Diante desse diagnóstico, mais sensato seria aproximar o seu estilo de 
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 “Brasil dos anos 1960, romance e teatro de protesto”.  
60

 São palavras de Oscar Dias Corrêa: “Eu me lembro de que cheguei em Jequitaí para um comício que 

estava marcado para o meio-dia e foi transferido para as oito horas da noite. Nesse tempo escrevi quatro 

capítulos. Onde eu estava, eu escrevia” (MINAS GERAIS, 2000, p. 993 / sem grifos no original).  
61

 “O termo contemporâneo é, por natureza, elástico e costuma trair a geração de quem o emprega. Por 

isso, é boa praxe dos historiadores justificar as datas com que balizam o tempo, frisando a importância 

dos eventos que a elas se acham ligadas” (BOSI, 2001, p. 383).  
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escrita do realismo (neo)machadiano
62

 ou mesmo do pré-modernismo de Lima 

Barreto
63

, que retrata um Brasil político, social e econômico de forma irônica e satírica, 

direcionando o olhar para os problemas brasileiros e das suas regiões esquecidas pelas 

políticas públicas. Afinal, assim como Corrêa fez em “Brasílio”, Lima Barreto não se 

cansa de causticar as mazelas do governo republicano por toda a sua obra 

(SEVCENKO, 1989). As temáticas
64

, os personagens
65

 e os ambientes
66

 das histórias de 

Lima Barreto, distribuídos em sua vasta produção, em muito se aproximam do que é 

trabalhado por Oscar Dias Corrêa em “Brasílio” (1968). É importante notar que Lima 
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 Machado de Assis (ou alguma referência a ele e aos seus contos), inclusive, é mencionado diretamente 

na obra em algumas páginas, como, por exemplo, na página 188, onde está escrito: “A môsca azul é a 

maior realidade humana. Por isso é que sou Machado de Assis!” (CORRÊA, 1968, p. 188 / sem grifos 

no original). O poema “Mosca Azul”, de Machado, é referenciado em outros momentos da obra também. 

Alguns outros autores também são citados no livro na página 220, juntamente com Machado de Assis 

(mais uma vez): “o Zé Lins, o Graciliano, o Grieco, o Machado, o Bilac, o Alceu, todos poetas, críticos, 

romancistas” (CORRÊA, 1968, p. 220 / sem grifos no original).  
63

 “Com Os Bruzundangas Lima Barreto fez obra satírica por excelência. Valendo-se do feliz expediente 

de Montesquieu nas Cartas Persas, imaginou um visitante estrangeiro a descrever a terra de 

Bruzundanga, nada mais nada menos que o Brasil do começo do século. [...] A obra trai forte empenho 

ideológico e mostra o quanto Lima Barreto podia e sabia transcender as próprias frustações e se 

encaminhar para uma crítica objetiva das estruturas que definiam a sociedade brasileira do tempo” (BOSI, 

2001, p. 323). 
64

 “O temário de sua obra inclui: movimentos históricos, relações sociais e raciais, transformações sociais, 

políticas, econômicas e culturais; ideais sociais, políticos e econômicos; crítica social, moral e cultural; 

discussões filosóficas e científicas, referências ao presente imediato, recente e ao futuro próximo; ao 

cotidiano urbano e suburbano, à política nacional e internacional, à burocracia, dados biográficos, 

realidade do sertão, descrições geológicas e geográficas (fragmentos) e análises históricas” (SEVCENKO, 

1989, p. 162).  
65

 “A galeria de seus personagens é uma das mais vastas e variadas da literatura brasileira. Destacam-se 

nela, em particular, os tipos excusos e execrados – mas mesmo esses se perdem dentre uma legião de 

figuras representativas dos mais diversos meios. São burocratas apaniguados, padrinhos, ‘influências’, 

grandes, médios e pequenos burgueses, arrivistas, charlatães, ‘almonfadinhas’, ‘melindrosas’, aristocratas, 

militares, populares, gente dos subúrbios, operários, artesãos, caixeiros, mandriões, ébrios, capangas, 

cabos eleitorais, capoeiras, prostitutas, policiais, intelectuais, jornalistas, bacharéis, ex-escravos 

agregados, criados, políticos, sertanejos, moças casadeiras, noivas, solteironas, recém-casadas, mulheres 

arrimo de família, crianças, casais, loucos, tuberculosos, leprosos, criminosos, adúlteros, uxoricidas, 

agitadores, estrangeiros, usuários, mascates, grandes e pequenos comerciantes, atravessadores, 

banqueiros, desportistas, artistas de teatro, cançonetistas, coristas e alcoviteiras. É praticamente todo o 

Rio de Janeiro de seu tempo [...] agitado e tenso, condensado mais nos seus vícios do que nas suas 

virtudes” (SEVCENKO, 1989, p. 162).  
66

 “Os ambientes em que Lima Barreto vai buscar e apresenta os seus heróis e vilões são também os mais 

diversos e desnivelados. Suas descrições envolvem: interiores domésticos burgueses e populares, 

estabelecimentos de grande e pequeno comércio, cassinos e bancas de jogo do bicho, festas e cerimônia 

burguesas, cosmopolitas, cívicas e populares, bares, malocas, bordéis, alcovas pensões baratas, hotéis, 

freges, pardieiros, repartições públicas, ministérios, gabinete presidencial, cortiços, favelas, prisões, 

hospícios, redações, livrarias, confeitarias, interior de navios, trens, automóveis e bondes, zonas rurais, 

ruas, praias, jardins, teatros, cinemas, estações ferroviárias, pontos de bondes, cais, portos, escolas, 

academias, clubes, ligas cívicas, casernas, cabarets, cemitérios, circos, teatros de marionete, tribunais e 

oficinas. Ainda aqui se verifica como a preocupação do autor é abranger o maior volume possível da 

realidade social, traduzindo, inclusive e sobretudo, as suas várias fissuras e tensões” (SEVCENKO, 1989, 

p. 162).  
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Barreto, com o seu estilo parecido com o de Oscar Corrêa, “constitui um elo [...] entre o 

Realismo e o Modernismo” (MOISÉS, 2012, p. 384).  

Oscar Corrêa, em entrevista à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

confidenciou que, antes de publicar o livro, entregou os originais ao Carlos Castelo 

Branco para que ele os lesse. Para ele, o livro não acrescentaria nada a Oscar e 

recomendou que não publicasse. O Guimarães Alves – que era jornalista e já tinha sido 

da Imprensa Oficial – pediu para ler e, diferentemente do primeiro parecerista, 

recomendou que Oscar publicasse, dizendo que ele tinha obrigação de publicar, pois era 

uma história da República brasileira que estava sendo contada naquele romance, via 

criação literária.  Para decidir se publicaria ou não, Corrêa consultou uma terceira 

opinião. Entregou o livro no prelo para apreciação de Ciro dos Anjos, que desempatou o 

placar e sugeriu que Corrêa publicasse “Brasílio” (MINAS GERAIS, 2000). 

Acerca das características dessa obra que será trabalhada nos capítulos 

posteriores do presente trabalho, pode-se dizer que ela conta com um narrador 

onisciente (?), em 3ª pessoa
67

, que é o próprio protagonista, que passa, a partir do 

capítulo II, a relembrar a sua trajetória, sabendo de tudo que vai acontecer. Vale a 

ressalva, porém, que, segundo o próprio narrador, “há personagens que nem tudo 

contam ao autor” (CORRÊA, 1968, p. 158). É importante notar que, em determinado 

momento do livro, existe, de certa forma, um revezamento de assuntos nos capítulos: 

“política” e “amor” (embora às vezes os temas se misturem).  

Outro comentário pertinente é o de que Corrêa pretendia fazer uma sequência 

para “Brasílio” (1968), já que planejava escrever uma obra chamada “Vida de 

Cachorro”. Depois de “Brasílio”, ele acreditava que precisava escrever outro romance, 

desta vez com mais vagar e com outra responsabilidade, admitindo que a sua 

preocupação maior com “Brasílio” foi a caricatura (MINAS GERAIS, 2000). No livro 

“Vida de Cachorro”, ele contaria a história da República brasileira a partir da vida de 

seu animal de estimação de nome “Keynes” (inspirado no Economista homônimo), que 

era um fiel companheiro da raça collie, um presente de Aliomar Baleeiro, amigo e 

ministro aposentado do Supremo. Ajax, filho de Aliomar, criava essa raça de cães na 

                                                             
67

 O leitor têm a sensação de que o narrador é o próprio Brasílio (o protagonista), uma vez que ele passa a 

se recordar de tudo (buscando em suas memórias) a partir do final do primeiro capítulo. No entanto, há 

alguns momentos que parece que a história está sendo contada por outra pessoa, que ela tem um outro 

narrador.  
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Bahia. Keynes estava sempre junto de Oscar quando morava em Brasília-DF, recebendo 

(e ouvindo) grandes figuras da República junto do dono em seu apartamento.  

Voltando à história de vida do autor de “Brasílio” (1968), após a aposentadoria, 

Oscar Dias Corrêa se dedicou ao exercício da Advocacia, em atividades como a de 

emissão de pareceres e atuação perante os tribunais.  

No dia 30 de novembro de 2005, aos 84 anos, Corrêa foi vítima de insuficiência 

respiratória e faleceu em casa, às 4h45min, na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido 

velado no Salão dos Poetas Românticos, na sede da ABL, no centro da capital 

fluminense. “O enterro foi no final da tarde no mausoléu da academia, no cemitério São 

João Batista (Botafogo, zona Sul)” (O TEMPO, 2005, s/p)
68

.    
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 Embora adoentado há alguns anos, Oscar Dias Corrêa mantinha-se ativo. Inclusive, no dia 2 de 

dezembro (sexta-feira) de 2005, estava previsto o lançamento do seu mais novo livro, intitulado “Viagem 

com Dante”, “em que traduziu e comentou trechos de ‘A Divina Comédia’, a obra máxima do italiano 

Dante Alighieri (1265-1321)” (O TEMPO, 2005, s/p).   
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CAPÍTULO 2 

 

ENTRE O REAL E O FICTÍCIO: DIÁLOGO ENTRE A HISTÓRIA E A 

LITERATURA NA OBRA “BRASÍLIO”, DE OSCAR DIAS CORRÊA 

 

“A História é um romance que foi;  

o romance é a história que poderia  

ter sido”.  

 

(Jornal dos Goncourt69) 

 

 

“O historiador e o poeta não se distinguem um  

do outro pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o  

segundo em verso. Diferem entre si, porque um escreveu  

o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido”.  

 

(Aristóteles) 

 

 

Como bem evidenciava Marx, em comentário reproduzido na obra de Ginzburg 

(1989), a realidade é complexa. Se ela fosse evidente e transparente (logo, 

imediatamente cognoscível), não seria preciso a sua interpretação
70

. Não o sendo, 

necessário é que a hermenêutica faça parte da vida de quem busca compreendê-la. E 

nesse exercício de exegese, na constante tentativa de decifrar o mundo, toda ajuda é útil 

e, por conseguinte, bem-vinda. Para o escritor brasileiro Lima Barreto (apud 

SEVCENKO, 1989), a realidade é mais fantástica do que tudo o que a inteligência 

humana pode fantasiar. Se toda teoria é uma simplificação da realidade (já que, como 

reproduzido acima, esta é bem mais ampla e complexa), mister é a interdisciplinaridade 

(ou, ainda, a multidisciplinaridade). O diálogo entre as áreas do conhecimento, portanto, 

diminui a margem de erro na tentativa de se traduzir a realidade.  

A História é apenas um dos discursos a respeito da realidade, que buscam dar 

significado ao mundo. Muitos outros também buscam fazê-lo, cada um de sua forma e 

conforme seus métodos específicos. Esses muitos discursos podem, em alguma medida, 

complementarem-se. Em outras palavras,  

                                                             
69

 Esta frase aparece no Jornal dos Goncourt, em 1862, citado por Compagnon (2010, p. 220).   
70

 Para Barros Filho (2000, p. 19), “o sujeito, por reconstruir o real, é fonte de imprecisão, de delimitações 

desviadas pela consciência do cognoscente, de inadequações à realidade, de falta de correspondência com 

o objeto, de falsidade e de preconceitos próprios daquele que enuncia”. 
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a História constitui um dentre uma série discursos a respeito do 

mundo. Embora esses discursos não criem o mundo (aquela coisa 

física na qual aparentemente [os indivíduos vivem] [...], eles se 

apropriam do mundo e lhe dão todos os significados que têm. O 

pedacinho de mundo que é o objeto (pretendido) de investigação da 

história é o passado (JENKINS, 2007, p. 23).  

 

Se a História pretende estudar a vida dos indivíduos através do tempo, 

investigando o que eles fizeram, pensaram e sentiram (com suas práticas e 

representações), o contato com outras disciplinas pode ser enriquecedor nessa missão do 

historiador, pois proporciona uma outra visão em relação aos mesmos episódios, 

complementando a leitura histórica do mundo. Afinal, a História não é a “única ciência 

a buscar uma explicação dos fatos sociais”. Se outras áreas do conhecimento humano 

têm “o mesmo objeto de estudo, por que, então, não ampliar as fronteiras de seu estudo? 

Daí a valorização à interdisciplinaridade e ao recurso aos métodos e técnicas de outras 

áreas que melhor permitem a apreensão do passado” (SAMARA; TUPY, 2010, p. 17).  

A Literatura, por exemplo, em muito pode contribuir para com a pesquisa 

histórica. Há uma relação fronteiriça e recíproca entre a História e a Literatura, já que, 

embora diferentes (com seus distanciamentos), muitas são as aproximações das duas 

disciplinas, pois ambas buscam responder “indagações dos homens sobre o mundo, em 

todas as épocas” (PESAVENTO, 2003, p. 32). Ou seja, “História e Literatura são 

formas distintas, porém próximas, de dizer a realidade e de lhe atribuir sentido” 

(PESAVENTO, 2003, p. 32).       

No mesmo diapasão das epígrafes deste capítulo, Silva (2011, p. 2-3) disserta: 

“A Literatura é um discurso privilegiado de acesso ao imaginário das diferentes épocas, 

o texto literário nada mais é que o que poderia ter acontecido ficando a história como a 

narrativa dos fatos [em tese] verídicos”. Tanto a História quanto a Literatura tem a 

realidade (e o mundo) como ponto de partida, como referencial para o que produzem.  

 

O texto literário não é dotado de uma realidade que foi vivida no 

cotidiano, mas parte de uma realidade porque encarnam defeitos e 

virtudes dos humanos, porque nos falam do absurdo da existência, das 

misérias e das conquistas gratificantes da vida, porque falam das 

coisas para além da moral e das normas (SILVA, 2011, p. 3).  

 

 Assim como a História, “a Literatura registra a vida. Literatura é, sobretudo, 

impressão de uma determinada realidade” (SILVA, 2011, p. 3). Os dois discursos (o 
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histórico e o literário) pretendem compreender a realidade, mas cada qual a seu jeito, o 

que não impede que possam se ajudar mutuamente e se complementar. 

 

A compreensão de que a literatura é, além de um fenômeno estético, 

uma manifestação cultural, portanto uma possibilidade de registro do 

movimento que realiza o homem na sua historicidade, seus anseios e 

suas visões do mundo, tem permitido ao historiador assumi-la como 

espaço de pesquisa (MENDONÇA; ALVES, 2013, p. 120).  

 

Para tal, no entanto, é preciso que este historicize a Literatura, fazendo-a objeto 

de estudo da História, problematizando-a. Se “toda arte é condenada à História” 

(BARBOSA, 2010, p. 22), cabe ao historiador buscar a melhor forma de, no caso 

concreto, promover o diálogo entre as duas áreas do saber em um determinado estudo.  

Afinal, “a literatura nunca é apenas literatura; o que [...] [se lê] como 

literatura é sempre mais – é História, Psicologia, Sociologia. Há sempre mais que 

literatura na literatura” (BARBOSA, 2010, p. 23 / sem grifos no original). Ou seja, “o 

literato não cria nada a partir do nada. Não se faz literatura sem contato com a 

sociedade, a cultura e a história” (BORGES, 2010, p. 103 / sem grifos no original).    

Em síntese, “tanto o literato quanto a literatura, a linguagem e a sociedade estão 

aprisionados nas teias da cultura e do tempo, ocorrendo entre tais instâncias recíprocas 

diversas” (BORGES, 2010, p. 103). Logo, a Literatura tem seus referentes; e o seu 

enredo poderia (ou não) ter acontecido se os atores sociais de uma determinada época 

(no pretérito) tivessem feito outras escolhas; porém, a historiografia, com sua 

metodologia própria, chegou a respostas distintas, a partir de fontes que levaram os 

historiadores a acreditarem em uma determinada versão em detrimento de outras 

possíveis, já que a realidade é bem mais complexa do que as teorias e/ou as formas 

como ela é retratada no campo acadêmico ou em qualquer outro campo que tenha a 

pretensão de interpretar a realidade de algum modo.     

 O diálogo entre a História e a Literatura no presente trabalho efetua-se através 

da observação e análise da obra “Brasílio” (1968), de Oscar Dias Corrêa. Depois de se 

apresentar como a Literatura passou a interessar à História, servindo de fonte para os 

historiadores, passar-se-á a contar, de maneira pontual, o enredo da obra literária em 

destaque, trazendo discretamente reflexões acadêmicas que interessam à História.  

 

2.1 A Literatura como fonte da História   
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Nem sempre o texto literário integrou a galeria de documentos aceitos como 

referências de onde germina o conhecimento histórico. Por muito tempo, a 

historiografia limitou o rol de fontes que poderiam ser utilizadas pelo historiador para 

escrever “história”, tendo este que se restringir em trabalhar apenas com documentos 

escritos e oficiais, tais como decretos, relatórios ministeriais, atas públicas, 

correspondência diplomática, etc. Ou seja, “independentemente de seu propósito 

original, do sentido essencial de sua elaboração, os documentos impressos e/ou 

manuscritos vinham sendo considerados, por excelência, as fontes principais de estudos 

e de pesquisas históricas” (SAMARA; TUPY, 2010, p. 18). 

Como bem pontua Ferreira (2009, p. 61), “afirmar que a literatura integra o 

repertório das fontes históricas não provoca hoje qualquer polêmica, mas nem sempre 

foi assim”. Houve um tempo em que se acreditava que “a realidade só poderia ser 

capturada pela sábia e todo-poderosa rede da ciência” (VELLOSO, 1988, p. 239), sendo 

que, no caso da História, como já destacado, as únicas fontes que poderiam ser 

utilizadas para dar credibilidade ao trabalho do historiador (que buscava, naquele 

contexto, a verdade objetiva) eram limitadas a documentos oficiais e escritos.  

A História tornou-se disciplina acadêmica na segunda metade do século XIX, 

por meio do empenho da chamada Escola Metódica, onde seus integrantes definiram 

diretrizes e parâmetros metodológicos para organizar o campo histórico, pleiteando, 

assim, um espaço no universo científico. Dito de outra forma, “numa época de enorme 

avanço e prestígio das ciências naturais, a História, como parte de uma tendência mais 

ampla no interior das Humanidades, também buscou o estatuto científico” (FERREIRA, 

2009, p. 63).  

  Alguns procedimentos metodológicos foram estabelecidos pela Escola Metódica 

francesa para servirem de orientadores da crítica interna e externa das fontes, no intuito 

de assegurar a autenticidade documental para reconstituir objetivamente o passado. “Foi 

nessas circunstâncias que as fontes escritas, preferencialmente oficiais, ganharam o 

status de documentos verdadeiros para uma historiografia preocupada, sobretudo, com o 

encadeamento cronológico dos acontecimentos políticos nacionais” (FERREIRA, 2009, 

p. 63). Sob esse prisma, os textos literários, bem como outras fontes artísticas, não eram 

considerados documentos seguros e confiáveis para se atestar a veracidade histórica 

(FERREIRA, 2009).  
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Nesse momento, à História era atribuído o status de ciência, pelo seu esforço em 

estar nesse meio. A Literatura, por sua vez, em função da sua natureza, estava ligada à 

ficção, à arte, sem aspectos científicos inerentes. Esta deveria vincular-se ao imaginário 

e ao verossímil, enquanto aquela, diferentemente, ao concreto e ao real, na busca por 

reconstruir perfeitamente o passado, de forma fidedigna, sem espaço para a imaginação 

e/ou subjetividade do historiador (GRECCO, 2015). Essa convicção acompanhou a 

historiografia por algumas décadas, quando uma nova forma de se pensar a história e a 

sua escrita então passou a ser divulgada por um periódico que surgia às vésperas da 

“crise de 29”.   

Liderado pelos historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre – então professores da 

Universidade de Estrasburgo –, na década de 1920, surge na França um movimento que 

pretendia uma renovação historiográfica em relação à Escola Metódica. Esse 

movimento também fez escola, sendo esta intitulada de “Escola dos Annales”, alcunha 

inspirada no título da Revista que criaram à época (1929): Annales d'histoire 

économique et sociale (atual Annales. Histoire, Sciences Sociales). Este periódico, que 

foi um marco no sentido de dilatar os horizontes da historiografia, “caracterizou-se pela 

crítica à historiografia tradicional e, por conseguinte, ao domínio da historiografia 

político-factual” (GRECCO, 2015, p. 119). 

 Dentre as muitas mudanças realizadas pela Escola dos Annales ao campo da 

história, a ampliação do repertório das fontes históricas foi uma das mais emblemáticas, 

pois a Literatura (bem como outros documentos não-oficiais e não necessariamente 

escritos) também passou a ser considerada fonte para a área do conhecimento chamada 

“História”. Para Samara e Tupy (2010, p. 17), “reconhece-se, agora, que ‘o como fazer 

História’ é também produto de uma época determinada, de uma situação histórica 

particular”.   

O diálogo interdisciplinar (quando não multidisciplinar) também foi incentivado 

nesse contexto, onde a História deveria procurar uma aproximação em relação a outras 

disciplinas, tais como a Geografia, a Sociologia, a Economia, a Psicologia, etc. Essa 

postura mais aberta, buscando vínculos com outras áreas do saber, fazia-se necessária 

pela ambição da vertente historiográfica dos Annales, que se contrapunha à perspectiva 

político-factual da Escola Metódica, pretendendo a compreensão da complexidade e 

totalidade das experiências humanas, à luz da chamada “História-problema”, onde se 
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enfatizou os processos sociais e econômicos e, a posteriori, também os aspectos 

mentais da civilização.   

Foi principalmente a História das Mentalidades, através do trabalho pioneiro de 

Lucien Febvre, que abriu definitivamente as portas para a investigação dos textos 

literários pelos historiadores, onde a Literatura passaria a ser considerada fonte para os 

estudos históricos a partir de então, atentando-se para os modos de pensar e sentir dos 

indivíduos de um determinado período. Dito de uma outra forma,  

 

se a obra histórica guarda certa dose de subjetividade, a literária não 

se indispõe com certos parâmetros da realidade objetiva. É por isso 

que a obra literária também pode oferecer um retrato da época. Ela 

recorre à história não na perspectiva de testemunho ocular ou repórter 

dos fatos, mas como intérprete, capaz de recriar poeticamente a 

realidade. História como matéria inspiradora para a ficção, reinvenção 

da realidade (VELLOSO, 1988, p. 260).  

 

Febvre (s. d., p. 31) afirmava que aos estudos históricos interessam:  

 

Os textos, sem dúvida: mas todos os textos. E não só os documentos 

de arquivos em cujo favor se cria um privilégio [...]. Mas também, um 

poema, um quadro, um drama: documentos [...], testemunhos de uma 

história viva e humana, saturados de pensamento e de ação em 

potência.  

 

 Houve, portanto, não somente uma ampliação do repertório das fontes que 

poderiam ser utilizadas pelo historiador em sua pesquisa, mas também uma dilatação da 

área temática, que passou a abranger objetos “como o inconsciente, o cotidiano, a 

língua, a literatura, o mito, a infância, a juventude, a festa, os meios de comunicação, 

entre outros –, os novos historiadores também estimularam pesquisa de novos 

documentos – escritos, sonoros, visuais” (FERREIRA, 2009, p. 64).   

 

Frente a esse contexto, a História se colocou sob uma nova estratégia: 

abrir espaço a novos objetos e territórios de pesquisa propostos nas 

ciências humanas. Assim, durante as décadas de 1960 a 1980, as 

novas gerações de historiadores ampliaram o leque relativo aos 

problemas, aos objetos e às abordagens da disciplina, influenciados 

pela ascensão dos estudos culturais. Novas temáticas surgiram, como 

os estudos de crenças, rituais, memória, sensibilidades, lutas 

simbólicas, entre outros, os quais convergiram no retorno da proposta 

inicial dos Annales (GRECCO, 2015, p. 119). 

 

O movimento historiográfico da Nova História (ou História Cultural), 

considerado por muitos uma terceira fase da Escola dos Annales, inovou o conceito de 

documento e fonte, promovendo, dessa maneira, revisões na forma da escrita da história 
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(GRECCO, 2015). Antes entendido como expressão da verdade e transparência, 

Documento, nesse ínterim, começou a ser encarado de uma outra forma, passando a ser 

compreendido como monumento 

 

dotado do seu próprio sentido, a que não se pode recorrer sem 

precaução. Cumpre então restituí-lo ao contexto, apreender o 

propósito consciente ou inconsciente mediante o qual foi produzido 

diante de outros textos e localizar seus modos de transmissão, seu 

destino, suas sucessivas interpretações (DUMOLIN, 1993, p. 244). 

 

Para Tétart (apud GRECCO, 2015, p. 119), “a principal característica na Nova 

História Cultural, inscrita no âmago dos Annales, é a sua dimensão dinâmica e diversa, 

em que [quase] não recusa [...] nenhum assunto e se inspira tanto nos quadros analíticos 

da linguística, como da etnologia ou da psicanálise”. O domínio da História intitulado 

História Cultural passou a ocupar lugar de destaque nos estudos históricos. Os 

historiadores da cultura, “ao dedicarem atenção especial à cultura para a compreensão 

das relações sociais, [...] encontraram na produção literária uma das fontes mais 

significativas” (FERREIRA, 2009, p. 64-65). Logo, a perspectiva cultural da História 

valoriza o diálogo com a Literatura.  

A História Cultural, em vista disso, busca “capturar as impressões do real, a 

enargheia presente no passado, na raiz da explicação de seus atos e da sua forma de 

qualificar o mundo, estes traços, eles podem ser resgatados na narrativa literária, muito 

mais do que em outro tipo de documento” (SILVA, 2011, p. 3).  

 Conforme Grecco (2015), falar em mudanças epistemológicas dentro dos 

movimentos da História Cultural significa aproximar-se de um conceito central que rege 

a postura do historiador que pertence a esse campo: a ideia de representação. Esse 

conceito também passará a ser relevante para o estudioso das fontes literárias, que 

buscará no imaginário, na representação, o liame entre a ficção e a realidade, entre a 

Literatura e a História. Para evidenciar o que se disse, é importante ressaltar que “a arte 

[...] ilustra os valores de uma cultura” (FREITAS, 1984, p. 172), de um imaginário
71

. E 
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 “Atividade que extrapola as percepções sensíveis da realidade concreta definindo e qualificando 

espaços, temporalidades, práticas e atores, o imaginário representa também o abstrato, o não visto e não 

experimentado. É elemento organizador do mundo que dá coerência, legitimidade e identidade. É sistema 

de identificação, classificação e valorização do real pautando condutas e inspirando ações. O imaginário é 

sistema produtor de ideias e imagens, que suporta na sua feitura, as duas formas de apreensão do mundo: 

a racional e a conceitual que formam o conhecimento científico, e a das sensibilidades e emoções, que 

correspondem  ao conhecimento sensível” (SILVA, 2011, p. 1-2).  
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este, por sua vez, “encontra a sua base de entendimento no conceito de representação” 

(SILVA, 2011, p. 2). 

Com efeito, “o imaginário é sempre um sistema de representações sobre o 

mundo que se coloca no lugar da realidade, sem com ela confundir-se, mas tendo nela o 

seu referente” (SILVA, 2011, p. 2). “A História como conhecimento é sempre uma 

representação do passado [...] e toda fonte documental para produzir esse conhecimento 

também o é” (BORGES, 2010, p. 94), o que a aproxima da Literatura, demonstrando 

traços comuns entre as duas áreas do saber, o que poderia ser um ponto de partida para o 

estudo interdisciplinar das duas matérias, como se tentará fazer com a obra “Brasílio” 

no próximo tópico.  

De forma geral,  

 

a História Cultural vai atribuir o estudo das formas de representação 

do mundo no seio de grupos humanos. Esta ideia é chave para a 

ampliação do diálogo entre diversas disciplinas, redimensionando as 

relações entre história e literatura. A literatura assume um novo papel 

dentro da disciplina da História, como de significativa fonte de análise 

das diferentes visões de mundo que o homem apresentou em cada 

tempo e espaço (GRECCO, 2015, p. 119-120).  

 

Durkheim (1989) é um dos pioneiros na construção e desenvolvimento do 

conceito de representações. No início do século passado, o sociólogo estabeleceu a 

idealização de representações coletivas como conceito-chave na análise sociológica em 

detrimento da clássica concepção de consciência coletiva. Para ele, a ideia de 

representações poderia ser definida como categoria de pensamento que uma dada 

sociedade concebe para significar sua realidade, sendo estas construções coletivas, que 

se impõe ao indivíduo, independentemente de sua vontade. Toda ação social, nesse 

sentido, dar-se-ia, à luz de uma dessa perspectiva durkheimiana, a partir de um sistema 

objetivo de representações, situado fora do alcance do indivíduo.   

A ideia de representações é retomada na década de 1980, com os estudos de 

Chartier (1990, p. 21), para quem: 

 

[...] o conceito de representação é a de variabilidade e da pluralidade 

de compreensões (ou incompreensões) do mundo social e natural. [...] 

As lutas de representações têm tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 

impõe [...] a sua concepção de mundo social, os valores que são os 

seus, e o seu domínio.  

 

Ou seja, consoante o mesmo autor,  
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as representações do mundo social [...] são sempre determinadas pelos 

interesses de um grupo que as forjam. [...] As percepções da realidade 

não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e 

práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 

autoridade à custa de outros, por ela menosprezados, a legitimar um 

projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas (CHARTIER, 1990, p. 17).   

 

Em outras palavras, a ideia de representações também tem um aspecto político, 

de disputas, vez que alguns grupos buscam estabelecer suas visões de mundo à 

coletividade. A História e a Literatura também atuam como representação da realidade, 

pois “tanto o texto histórico como o literário tem o poder de determinar, delimitar ou 

definir sentidos no presente, pois, ao reconstruir o passado, podem ajustá-lo às 

exigências de um grupo ou transformá-lo” (GRECCO, 2015, p. 121). Nessa acepção,  

 

o conhecimento do mundo social e, mais precisamente, as categorias 

que o tornam possível, são o que está, por excelência, em jogo na luta 

política, luta ao mesmo tempo teórica e prática pelo poder de 

conservar ou de transformar o mundo social, conservando ou 

transformando as categorias de percepção desse mundo (BOURDIEU, 

1989, p. 142).  

 

Chartier (1990) também esclarece que todo documento é representação do real, 

independente se ele for literário ou de outra natureza qualquer. Nessa lógica, a 

Literatura e a História podem ser compreendidas como narrativas que têm o real como 

referente, seja para confirmá-lo ou negá-lo. Ou seja, “como narrativas, são 

representações que se referem à vida e que a explicam” (SILVA, 2011, p. 2).  

Pode-se, portanto, analisar a ideia de representações por meio da criação 

literária.  

 

O historiador, ao lidar com esse tipo de documento específico, precisa 

estar atento a essas dimensões da representação construída, 

observando como o literato alia as regras de escritas, as restrições, os 

critérios e as convenções, o estético e o criativo à elaboração de suas 

reflexões sobre a realidade que o cerca e aquela que representa 

(BORGES, 2010, p. 102).  

 

Na historiografia hodierna, a relação entre a História e a Literatura ganhou uma 

nova vitalidade, tornando-se ainda mais robusta. A aproximação entre as duas 

disciplinas acabou por ampliar os novos paradigmas interpretativos. Nessa perspectiva, 

“os discursos literários, ao resgatarem temas históricos, operam seletivamente, 

assegurando um novo olhar sobre os fatos, reinterpretando-os” (GRECCO, 2015, p. 
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122). Como resultado, “a memória social criada a partir do discurso literário se constitui 

numa representação que se socializa e que tem um conteúdo pragmático e socializador” 

(PESAVENTO, 1998, p. 13).  

Depois de um longo caminho que começou com primeira geração dos Annales, a 

Literatura passou a ser considerada também fonte da História, já que, assim como esta, 

consegue captar o “espírito de uma época”, com suas práticas e representações. Em 

resumo,  

 

a historiografia levou algum tempo para admitir que a literatura 

pudesse contribuir para o conhecimento das experiências 

individuais e coletivas de homens e mulheres no tempo. Foi preciso 

compreender que a história também comportava dimensões subjetivas, 

imaginárias, oníricas e ficcionais, tão importantes quanto os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos (FERREIRA, 2009, p. 

83-84 / sem grifos no original).  

 

Hodiernamente, por outro lado, o entendimento é que “os textos literários 

fornecem material, da mesma forma que as correspondências, os testamentos ou os 

registros de cartório, sobre uma sociedade ou uma época” (FREITAS, 1984, p. 172). A 

Literatura é atualmente considerada uma fonte genuinamente histórica, pois “toda arte é 

condenada à história” (BARBOSA, 2010, p. 22). 

 

Assim, mesmo que os literatos a tenham produzido sem um 

compromisso com a verdade dos fatos, construindo um mundo 

singular que se contrapõe ao mundo real, é inegável que, através dos 

textos artísticos, a imaginação produz imagens, e o leitor, no momento 

em que, pelo ato de ler, recupera tais imagens, encontra uma outra 

forma de ler os acontecimentos constitutivos da realidade que motiva 

a arte literária (MENDONÇA; ALVES, 2013, p. 120). 

 

É importante ressaltar que “estudar as relações da Literatura com a História não 

significa [...] buscar naquela o reflexo desta; mais do que a imagem, a Literatura seria 

antes o imaginário da História; ou, para utilizar a vigorosa expressão de Malraux, o 

‘canto da História’, a música que dela emana” (FREITAS, 1984, p. 176). Dito de outra 

forma, “para [os] historiadores, [a] Literatura é [...] testemunho histórico” 

(CHALHOUB; PEREIRA, 1998, p. 7) e, por causa disso, “pode ser considerada como 

uma leitora privilegiada dos acontecimentos históricos” (MENDONÇA; ALVES, 2013, 

p. 127). 

Alguns historiadores chegaram a propor uma reflexão acerca da natureza do 

conhecimento histórico: eles indagaram se a História seria ciência ou arte, verdade ou 
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ficção. Para Gay (1990), a História teria uma natureza dual, isto é, seria ao mesmo 

tempo ciência e arte. Veyne (1982) também dissertou sobre o tema, demonstrando a 

similaridade que existe em relação ao modus operandi do historiador e do literato. Ele 

reiterou a inclinação da história em relação à narrativa e à literatura, apontando que, no 

seu ofício, o historiador, por vezes, agiria como o literato, tomado pela trama e pelo 

enredo delineado subjetivamente (VEYNE, 1982).   

Sob essas lentes, que veem laços de vizinhança entre a História e a Literatura, a 

historiografia e a narrativa de ficção “são formas de conhecimento do mundo, em sua 

temporalidade, o que levaria a contestar tanto as noções puramente estéticas da 

literatura quanto a ideia da escrita da história como discurso científico de natureza 

oposta à narrativa” (MENDONÇA; ALVES, 2013, p. 124). Com efeito, 

 

a literatura, como testemunho histórico, é fruto de um processo social 

e apresenta propriedades específicas que precisam ser interrogadas e 

analisadas, como qualquer outro documento. Resta ao historiador 

descobrir, ponderar e detalhar sobre as condições de sua produção, as 

intenções do autor, a forma como ele realiza sua representação e a 

relação que esta estabelece com o real, as interpretações ou leituras 

que suscita sua intervenção como autor, as características específicas 

da obra e do escritor, da escola em que este concebe seu texto e em 

que estilo, inserindo-os num processo histórico determinado, em um 

tempo e lugar (BORGES, 2010, p. 103-104).  

 

As vozes de Bosi (1992) e Pesavento (2004) são uníssonas em advogar que o 

pesquisador que tem obra literária como objeto de estudo precisa se atentar para o 

tempo de sua escrita, da época em que foi produzida, independente se o texto tratar do 

passado, do presente ou do futuro. Inclusive, observar o tempo em que a obra foi 

produzida é tão importante quanto observar o período a que o livro se refere.  

Candido (1985) entende que o estudo de um texto literário deve associar o 

intrínseco com o extrínseco da obra. Por intrínseco, ele se refere ao conteúdo, que 

engloba temáticas, tramas e dimensões (formais e estéticas), aquilo que está dentro da 

obra, ou que dela pode ser extraído. O extrínseco, por sua vez, seria o contexto social e 

histórico em que se encontrava a obra quando foi escrita, aquilo que está fora dela, mas 

que a influenciou.  

É importante destacar, porém, que Bourdieu (2004) busca superar essa 

bifurcação intrínseco-extrínseco, a que ele chama de “oposição artificial” que se 

estabelece entre as estruturas e as representações. Para ele, esse pensamento dualista, 

com seus diversos antagonismos, tem que ser repensado. Afinal, “todo enunciador é, ao 
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mesmo tempo, enunciatário de um conjunto de discursos que constituem o universo 

social do qual participa
72

” (BARROS FILHO, 2000, p. 20). Em outras palavras, 

  

a experiência de um único indivíduo é muito breve e limitada para 

poder criar uma estrutura mental, condição de qualquer construção 

discursiva. Esta só pode ser resultado da atividade conjunta de um 

número importante de indivíduos que se encontram numa situação 

análoga (BARROS FILHO, 2000, p. 21).   

 
Para se interpretar a manifestação

73
 de um determinado indivíduo é necessário 

que se compreenda antes o campo que o manifestante está inserido, bem como a sua 

posição no momento da ação dentro desse mesmo espaço social, levando-se em conta as 

distâncias que existem entre ele e os demais agentes desse microcosmo. Ou seja, “o 

significado de qualquer manifestação verbal não está na palavra. Ele é definido e 

redefinido em função da posição social do porta-voz em relação aos interlocutores, bem 

como em função dos demais discursos em circulação no mesmo espaço” (BARROS 

FILHO, 2000, p. 25). Há, portanto, regras tácitas dentro do jogo que definem o que 

pode ser dito (pensável) e o que não pode (impensável) pelos seus jogadores.  

Com efeito, “é o sistema de posições e distâncias sociais que definem a maneira 

de se portar, as posturas físicas e as indumentárias, definindo também o que pode ou 

não pode ser dito numa manifestação verbal” (BARROS FILHO, 2000, p. 25).  Não se 

pode separar o intrínseco do extrínseco à luz do que propõe Bourdieu (2004), que 

vincula o indivíduo ao campo que está inserido, justificando os seus atos às regras e 

habitus daquele espaço social em específico, sem cair na chamada “ilusão subjetivista” 

e também sem considerar somente a influência da estrutura em relação ao indivíduo.  

 

Assim, toda expressão é um ajuste entre um interesse expressivo e 

uma censura constituída pela estrutura do campo no qual se oferece 

essa expressão, e esse ajuste é o produto de um trabalho de 

eufemização, podendo ir até o silêncio, limite do discurso censurado. 

Esse trabalho de eufemização leva à produção de alguma coisa que é 

uma formação de compromisso, uma combinação do que se pretendia 

dizer e do que poderia ser dito, dada a estrutura constitutiva de um 

certo campo (BARROS FILHO, 2000, p. 25).  

                                                             
72

 “A ilusão idealista de que o sujeito/autor é a origem de toda manifestação discursiva advém de um 

duplo ‘esquecimento’: de um lado, a de que todo discurso tem sua origem no social e, de outro, de que 

nem toda manifestação advém de um cálculo, de uma representação, de um saber teórico” (BARROS 

FILHO, 2000, p. 20).  
73

 “O estudo de qualquer manifestação em si (independente da sua natureza discursiva, gestual etc) sem 

que se conheçam as condições sociais da sua produção, isto é, as posições dos demais agentes do campo e 

as distâncias entre essas posições, é inócuo, uma vez que o significado da manifestação não está nos seus 

elementos fenomenológicos, mas na posição reflexiva de seu produtor” (BARROS FILHO, 2000, p. 25).  
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Como se adiantou nos prolegômenos deste capítulo, “recorrer à literatura para a 

produção do conhecimento histórico pressupõe uma reflexão sobre ela, problematizá-la 

e historicizá-la” (BORGES, 2010, p. 102-103).  

A proposta é historicizar a obra literária – seja ela conto, crônica, 

poesia ou romance –, inseri-la no movimento da sociedade, investigar 

as suas redes de interlocução social, destrinchar não a sua suposta 

autonomia em relação à sociedade, mas sim a forma como constrói ou 

representa a sua relação com a realidade social – algo que faz mesmo 

ao negar fazê-lo (CHALHOUB; PEREIRA, 1998, p. 7).  

A literatura, portanto, “seja ela expressa nos gêneros crônica, conto ou romance, 

apresenta-se como uma configuração poética do real, que também agrega o imaginado, 

impondo-se como uma categoria de fonte especial para a história cultural de uma 

sociedade” (BORGES, 2010, p. 108), como se poderá verificar a seguir na obra 

“Brasílio” (1968), que conta, em seu enredo, com inúmeras referências históricas e 

políticas que a fazem uma grande fonte para um estudo de ordem acadêmica.   

 

2.2 Aspectos políticos e históricos no enredo da obra “Brasílio”, de Oscar Dias 

Corrêa 

 

Diferentemente do cronológico e mesmo do histórico, o tempo psicológico, por 

ser não linear, permite com que o autor brinque com a cronologia de um livro literário. 

No caso da obra “Brasílio”, Oscar Dias Corrêa começa pelo fim: ele apresenta, ainda no 

capítulo I, o protagonista como um político já experiente, aparentemente um pouco 

ranzinza, reclamando dos “pedidos” de quem o procura, questionando o clientelismo 

que se fez presente em toda a sua trajetória política. Ao que tudo indica, Brasílio era, 

nesse momento, Governador do Estado de Minas Gerais. A sede do Governo de Minas 

Gerais (e, por conseguinte, o lugar de moradia do governador) era, na obra fictícia, o 

Palácio Independência, onde o protagonista estava neste início do enredo. 

Com a recusa em atender os visitantes em seu gabinete, Brasílio escuta de seu 

assessor: “Mas, Excelência, o Cel Ildefonso...” (CORRÊA, 1968, p. 9). O protagonista o 

interrompe com os seguintes dizeres: “Fora daqui, com coronel ou sem coronel. Ando 

cansado de sustentar o prestígio dêsses entupidos, que vivem de remoções! Fora! Não 

recebo ninguém! Nem o Bispo! Nem o Papa!” (CORRÊA, 1968, p. 9). A partir da fala 
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do mal-humorado Brasílio, pode-se depreender que, nesse contexto (em que o 

protagonista já é um político consolidado no campo político estadual e nacional), o 

fenômeno do Coronelismo já está enfraquecido, o que faz com que os coronéis não mais 

gozem da mesma notoriedade.  

Mas nem sempre foi assim. Nos capítulos que se seguem, quando o personagem 

principal era ainda um bebê e, depois, uma criança (ao tudo indica no início do século 

XX
74

, ainda na Primeira República), a presença e força dos Coronéis são ainda notáveis, 

como se verá. Afinal, para Flescher (1977, p. 33), um “exemplo de coronelismo e suas 

relações com a política local encontra-se em [...] Brasílio”, obra de Oscar Dias Corrêa. 

No capítulo XVIII, por exemplo, a “ata falsa” e o “voto de defunto” (CORRÊA, 1968, 

p. 44) foram mencionados pelo personagem Santelmo
75

, fazendo referência às fraudes 

eleitorais
76

, típicas do fenômeno do Coronelismo.  

Superado o singular primeiro capítulo, o livro passa a contar o percurso do 

protagonista a partir do segundo, através de suas memórias, como resta claro o último 

parágrafo do capítulo que o antecede: “as recordações foram tomando conta. Agora, 

velhas, saudosas. Era como se estivesse nascendo, pequenino, mas sabendo de tudo que 

aconteceria” (CORRÊA, 1968, p. 10).  

                                                             
74

 Na página 102 do livro “Brasílio”, de Corrêa (1968), é contado que o Brasílio, embora fosse ainda 

menino, presenciou a enchente de 1916 em Rio do Morro, o que demonstra que ele nasceu no início do 

referido século. 
75

 Amigo do Padre João. O único com coragem para contrariá-lo. “Sentia prazer em contraditá-lo” (p. 43). 

“Idoso, sessenta no mínimo; calmo, voz pausada, Santelmo era homem frio. Nas rodas que frequentava, 

sua palavra parecia montanha de gêlo no calor das discussões. Quando discutia os assuntos mais 

entusiasmantes, em meio aos arroubos de outros, era como se narasse uma história lúgubre, como se 

negasse empréstimo a freguês sem crédito: sereno, calculado, gélido. Gelava qualquer interlocutor. Seria 

um dialeta grego com a frieza de um esquimó desabrigado. Uma coisa assim, se isso existir” (CORRÊA, 

1968, p. 43). 
76

 Um exemplo é o do Cel. Juvêncio, “que não era sopa. O homem mandava no município há vinte anos e 

influía na redondeza. [...] Manso, macio, alegre. Moreno, cabelos grisalhos, mais magro do que gordo, 

falava pausadamente, sem pressa. Espertíssimo. Quando se tratava de ganhar eleição, ou dinheiro, não 

tinha escrúpulo. Todos os expedientes serviam. E incentivava-os às dúzias. Furava os pneumáticos dos 

caminhões adversários para que não transportassem os eleitores; destruía mataburros; punha polícia nas 

estradas, impedindo a vinda do eleitorado. Uma vez mandara, num povoado contrário, um cabo eleitoral 

adversário, que comprara, avisar que a eleição fôra adiada, que ninguém precisava ir votar. O resultado é 

que, quando os outros descobriram, era tarde. Comprava os títulos dos eleitores, e guardava-os, 

devolvendo-os no dia seguinte às eleições. Outra vez, mandara falsificar as cédulas do candidato 

adversário, mudando a legenda. Resultado: o homem teve quase trezentos votos na legenda do Cel. 

Juvercino. Além de o derrotar, ainda lacrou a legenda... Cada vez inventava nôvo truque. Agora, na 

última eleição, alistara gente de municípios vizinhos, que só vinha votar. Com os títulos absolutamente 

em ordem. Apenas, nem conheciam os candidatos. Uns grandes eleitores. Não davam trabalho. Em dia de 

eleição, o serviço era perfeito. Nos quartéis – comida e chapas. Dali, direto à seção, sob vigilância. Outra 

turma, só para trocar as cédulas dos adversários, principalmente, equipe de môças. A Luzia, morena 

bonita, cabelos prêtos, quando não tinha jeito, beijava as cédulas, que ficavam marcadas de batom. E se 

preciso, beijava também o eleitor. Conhecia o eleitorado, eleitor por eleitor. E se não havia jeito por bem, 

chamado à delegacia” (CORRÊA, 1968, p. 197).   
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No capítulo II é que a história de Brasílio realmente começa (do início). Nele, 

tem-se o nascimento do protagonista, com a presença da família e de seus amigos mais 

próximos. O bebê, que nasceu com a cabeça pelada, veio com uma estrela na testa, “de 

cinco pontas, nítida, inconfundível” (CORRÊA, 1968, p. 11). Por causa disso, com o 

vazamento dessa curiosidade sobre o mais jovem habitante da cidade de Rio do Morro, 

muito se especulou sobre o que significava.   

 

Não foram poucos, nem conformes, os prognósticos sôbre a sorte da 

criança, alguns cantados no ouvido do velho e gritados na casa ampla, 

outros cochilados nos cantos do quarto escuro onde a velha (velha é 

conversa, que D. Benevenuta não tinha quarenta anos, se tanto) 

passava o resguardo obrigatório. Os otimistas apregoavam que o fado 

marcava o futuro do... (não tinha nome ainda) do menino com uma 

estrêla, simbolizando a glória, a inteligência, o valor, a honestidade. A 

maioria dêsses estava na família do Chico, gente boa, crente, confiante 

na misericórdia de Deus (CORRÊA, 1968, p. 11).  

 

Havia também, por outro lado, os pessimistas, que não escondiam os temores e 

apregoavam:  

 

Fora do comum, mau sinal. Nunca se ouvira falar que tivesse 

acontecido caso igual a nenhum homem importante: nem Rui Barbosa 

(doutrinava o advogado Dr. Pereira), nem Osvaldo Cruz (dizia, 

enfático, o médico Dr. Mendonça), nenhum dêsses indivíduos que a 

fortuna escolheu para melhor dotá-los, tivera coisa parecida. Só podia 

ser mau agouro, sinal de burrice (burro é quem tem estrêla na testa, 

dizia o farmacêutico, o respeitado Sr. Euclides), de má sorte 

(CORRÊA, 1968, p. 11).  

 

As visitas continuaram até o oitavo dia, quando Siá Benevenuta (mãe de 

Brasílio) se levantou do resguardo. Entre as muitas visitas, destaca-se a do Sr. 

Arquimedes, escrivão da coletoria, que, com seu jeito metódico e sistemático, sugeriu 

inúmeros nomes para o mais novo filho de Chico e Benevenuta: Mendel, Lombroso, 

Haeckel, etc. O tempo foi passando e os pais ainda não tinham decidido o nome do mais 

novo integrante da família. 

 

Afinal, não era tão fácil assim descobrir um que servisse. Não é que 

faltasse não, até sobrava: tinha, por exemplo, o nome do avô do Chico 

– Manuel; do avô dela – Antônio. Mas eram nomes batidos. E os 

santos, profetas, anjos e arcanjos? Gabriel, Daniel, Simão, Pedro, 

Jeremias, Salomão (não, era nome turco!
77

), Joaquim, Agostinho, 

                                                             
77

 Porto (2018, p. 321) explica o porquê desse parêntese com o comentário de que Salomão era um nome 

turco. Segundo ele, existia um “imaginário do turco” no Brasil: “Desde o final do século XIX e começo 

do século XX, quando as primeiras levas de imigrantes árabes, provenientes da Síria, do Líbano e até da 
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nenhum lhe parecia dentro dos planos, como se não combinassem com 

os outros [os irmãos]: Cristóvão, Domingos, Álvaro, Etelberto... 

Agora, devia ser... Tomás! Isso mesmo! Tomás. Estava escolhido 

(CORRÊA, 1968, p. 14).  

 

Benevenuta foi quem escolheu o nome “Tomás”. Chegou a comentar com o 

marido, mas Chico, “francamente, não gostava. Não conhecia nenhum Tomás na 

família, nem tinha amigo com êsse nome. Só tinha notícia de um Tomás, e de má fama: 

caloteiro, embrulhão, safado” (CORRÊA, 1968, p. 14). Depois de muito refletir, Chico 

veta o nome sugerido pela esposa. “Não. Tomás, não”, dizia Chico. “Tomás não serve, 

não. [...] arranja outro” (CORRÊA, 1968, p. 14). O patriarca da família ainda cogitou os 

pré-nomes Luiz, Tibúrcio (em homenagem ao padrinho, mas achou horrível) e 

Alcebíades.  

Cansado de pensar em um nome para o então filho mais novo, Chico sentencia 

que “seria o nome do santo do dia do nascimento do menino. Pronto. Não se discutia 

mais” (CORRÊA, 1968, p. 15). Chamou a esposa para comunicar a decisão, olharam na 

“folhinha” (calendário) e descobriram que o menino tinha nascido no dia do 

“descobrimento do Brasil”. O pai, depois de alguma ponderação, exclama: “Isso... 

Achei! Brasil... Brasílio!” (CORRÊA, 1968, p. 15).  

 

                                                                                                                                                                                   
Palestina, começaram a chegar ao território brasileiro, eles foram chamados, pela população de uma 

maneira geral de ‘turcos’”. Ainda de acordo com Porto (2018, p. 321), “em torno desses imigrantes e de 

seus descendentes rotulados de ‘turcos’, foram formuladas algumas representações e estereótipos que se 

manifestaram na cultura popular  e também na literatura brasileira – na verdade esse imaginário que 

circula em relação aos ‘turcos’ ainda faz parte da tradição cultural nacional, aparecendo em diversas 

manifestações que atingem também a moderna cultura da mídia brasileira”. Os comentários de Porto 

(2018) vão ao encontro do que escreve Karan (2009, p. 30-31), para quem “a designação de ‘turco’ foi 

criada por políticos brasileiros para os viajantes portadores de passaportes emitidos pelo Sultanato 

Otomano, desde o final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Depois da criação da Síria e do 

Líbano como entidades geopolíticas sob o mandato colonial francês na década de 1920, as listas de 

imigração brasileiras passaram a incluir as categorias de ‘sírio’ e ‘libanês’. No entanto, desde o final do 

século XIX até o presente, o termo ‘turco’ geralmente tem sido usado pela elite e pelo povo em geral para 

designar as pessoas com origem do Oriente Médio”.  
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Figura 8: Capa do livro “Brasílio”, de 1968 

 

Pela escolha do nome já se percebe que o grande objeto do livro é o Brasil, daí 

“Brasílio” (no título da obra e no nome do protagonista); daí a capa deste romance 

histórico ser verde e amarela. Ou seja, as práticas e representações que aparecem nessa 

fonte literária – inclusive as culturas políticas que serão trabalhadas no terceiro capítulo 

– são sobre o Brasil, sobre o seu povo, sobre o funcionamento e organização de sua 

sociedade ao longo da linha temporal, com práxis e costumes que se cristalizaram e 

(muitas delas) permanecem ainda na hodiernidade. O livro “Brasílio” é, segundo 

Queiroz (1989), o olhar de Oscar Dias Corrêa a seu modo e maneira, ao mesmo tempo 

ficcional e real. É uma “espécie de monólogo íntimo da consciência que pondera, reflete 

e pensa” (QUEIROZ, 1898, p. 243).  

Em função dos pontos em comum, Queiroz (1989, p. 240), que escreve no final 

da década de 1980, indaga: “será esse o Brasil recém-saído da ditadura de Getúlio 

Vargas (que atende pelo nome de Genésio Vasques)? Ou o Brasil da Nova República?”. 

Ao longo da obra, o leitor vai percebendo que muitos são os costumes políticos que se 

fazem presentes ainda na Nova República (1985-atual), tornando este livro atemporal no 
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sentido de que as reflexões nele contidas servem tanto para o Brasil dos anos 30, 40 e 

50, como também para o Brasil dos anos 80, 90 e do século XXI.  

Com efeito, mais de duas décadas depois da publicação da obra “Brasílio” 

(1968), Queiroz (1989, p. 239) escreve:  

 

Decorridos vinte anos da sua publicação, insinua-se, em muito dos 

comentários, o Brasil de hoje, mal saído de uma Assembleia 

Constituinte. Embora os sucessos aí narrados nos transportem à era de 

Vargas, [...] as diferenças éticas – de comportamento individual e 

social – são pequenas. E politicamente tampouco se notam grandes 

mudanças.    

 

Na sequência da história do livro, o autor conta ao leitor como foi o batizado do 

pequeno Brasílio, que teve como madrinha D. Espiridiona, viúva de Joaquim e filha do 

Cel. Diniz, ambos ricos. Por causa de um acidente com o irmão (afogou-se no rio e 

ficou desacordado), a festa do batizado durou pouco. Todos foram embora depois do 

incidente.  

Após o batizado, o enredo dá um salto de praticamente sete anos (faltavam dois 

meses para Brasílio fazer aniversário), mostrando já um Brasílio com idade escolar indo 

estudar no único grupo (escola) de Rio do Morro: “Cresceu muito o menino, naqueles 

sete anos. E quando as aulas se abriram no grupo, em fevereiro, e a garotada encheu as 

ruas, nos uniformes de calcinha azul e blusa branca, Brasílio, que não completara sete 

anos, estava entre êles” (CORRÊA, 1968, p. 20).  

Durante esse período em que Brasílio esteve na escola, o autor aproveita para 

apresentar algumas características do personagem. A preguiça era uma delas. O pai 

dizia: “É isso. Trabalhei demais. O coitado nasceu cansado” (CORRÊA, 1968, p. 20). 

“Nas aulas, assistia. E fazia muito. Os cadernos estavam vazios. Exercício da 

escola – com ameaça. Nota – cinco, seis. Sete – distinção” (CORRÊA, 1968, p. 20). De 

acordo com o autor, assim Brasílio passou seus anos de grupo. Por causa do seu jeito de 

ser (preguiçoso e inerte), seus colegas passaram a defini-lo como um “nem fede, nem 

cheira” (CORRÊA, 1968, p. 21). “A princípio, Benevenuta incomodou-se. E chegou a 

dar-lhe uns bons purgantes. Era lombriga, na certa. Depois viu que não adiantava. Era 

preguiça mesmo. De nascença. Que havia de fazer?” (CORRÊA, 1968, p. 21).  

Com o falecimento do sogro, Chico herdou uns cobres. Com eles, comprou uma 

máquina de arroz (a única da região). Os negócios iam bem naquele momento. Ajudava-

o o seu filho mais velho (Cristóvão) e o seu fiel empregado: José Tito. Domingos, o 
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segundo filho de mais idade (aquele que quase se afogara no dia do batizado de 

Brasílio), passou a trabalhar na farmácia do Sr. Euclides. O Álvaro ajudava o Manuel 

Cordeiro na venda. Brasílio, pra não ficar à toa – pois “menino à-toa fica fazendo 

besteira” (CORRÊA, 1968, p. 22) –, passou a trabalhar como menino de recados na 

Fábrica de Tecidos do Cel. Ribas.  

 

Brasílio agora saía de casa cedo e só voltava para o jantar. Almoçava 

com o padrinho e passava o dia como menino de recados, levando 

encomendas. Às vezes, cobrava uma continha menor e ficava todo 

inchado de entusiasmo, como se houvesse recebido uma fortuna 

(CORRÊA, 1968, p. 24).  

 

Nesse momento, enquanto Brasílio era criança (durante a República Velha), o 

coronelismo ainda era forte e se fazia presente no interior, como resta claro na citação a 

seguir: 

 

O Cel. Ribas fundara uma fábrica de tecidos e, em poucos anos, como 

se diz, ‘lavara a poldra’, estava rico. A fábrica dobrara o capital para 

500 contos. Êle possuía mais da metade. E ia desdobrar de nôvo.  

Tinha faro comercial inigualável, e fazia das suas. Emprestava 

dinheiro a juros altos, altíssimos, e não perdoava mesmo. Há dois 

meses tomara a fazenda do Fabriciano, vencida a hipoteca, sem 

pagamento. Nem podia ter pago, daquele jeito. O devedor ficara na 

miséria. O Coronel enricara mais. Quando o negócio não andava bem 

e o freguês passava a perna, o Coronel incluía a perda nos negócios da 

Companhia. Pudera! Não era êle o maior acionista? E a Companhia 

dava lucro demais! Não tinha importância. Ninguém protestava. Nem 

era bêsta de protestar: o Coronel oferecia logo o preço das ações, e o 

sujeito saía por bem, ou, então, começava a ser incomodado, até dar o 

fora. Mandava e desmandava. Na política passada, gastara um 

dinheirão... e o debitara à Companhia. Se viajava, a Companhia 

pagava: era no interêsse dela, a viagem; se adoecia, incluía-se tudo nas 

contas gerais; se dava um presente, era representação. Ninguém 

protestava. O Coronel ia de bem a melhor (CORRÊA, 1968, p. 23).  

 

O Coronelismo, que é um fenômeno datado historicamente, ocorreu na chamada 

Primeira República (1889-1930), sendo “um sistema político nacional baseado em 

barganhas entre o governo e os coronéis” (CARVALHO, 1997, p. 231). O coronel, por 

sua vez, “é aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a 

posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede 

de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política” (CARVALHO, 1997, p. 231-232). 

Brasílio, apesar de ganhar alguns trocados em seu primeiro emprego, não estava 

satisfeito, pois achava que podia mais. “Vira o Domingos contar tanta vantagem da 
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farmácia, dos mistérios da manipulação, dos lucros da profissão, que andava com a 

cabeça cheia: haveria de ser farmacêutico” (CORRÊA, 1968, p. 24). Ele (ainda com 12 

anos) chegou a contar para a mãe sobre a sua vontade de estudar e se formar 

farmacêutico. A mãe falou com o pai e este refletiu a respeito:  

 

Chico principiou a matutar sôbre o desejo do filho. Talvez não fôsse 

mau. Serviço de farmacêutico, como o entendia, não parecia difícil – o 

dia inteiro dentro de casa, misturando drogas, pregando rótulos. E 

podia ser chamado de doutor. Isso que era! Doutor! Um filho doutor! 

Na cabeça já meio salpicada de cabelos brancos a idéia de um filho 

formado – não como Euclides, que só tinha prática, mas não possuía 

diploma –, um filho doutor, passou a preocupar o homem, que afagava 

e repetia. Dinheiro a profissão dava muito: o Euclides começara pobre 

e tinha três casas – além daquela onde morava. Tudo, remédio 

vendido. E não era formado. Dr. Brasílio Val-Verde! Filho dêle, 

Chico! (CORRÊA, 1968, p. 24).  

 

Quando o assunto requeria maior exame, Chico consultava o Vigário. Padre João 

o atendeu em um domingo a tarde e achou uma boa ideia essa de Brasílio estudar para 

se tornar farmacêutico no futuro. 

 

Afinal, a cidade era pequena. Não tinha onde se meter um rapaz, com 

possibilidades. Ficaria sempre parado, naquela rotina. E na Capital 

tudo era diferente. Êle até podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. 

Isso mesmo. Agora o padre João se lembrava: o diretor do Ginásio 

Feijó fôra seu colega de seminário. Davam-se bem e, talvez, se 

pudesse arranjar um ‘bico’ para Brasílio de ajudante do inspetor de 

alunos. Se o Chico quisesse uma carta... Ora! Se queria. Então, mais 

pro fim do ano, tratariam do caso (CORRÊA, 1968, p. 25).  

 

Chico, feliz, chegou em casa e contou a agradável conversa que teve com o 

Padre João. Benevenuta, embora receosa pela separação iminente do filho, achou muito 

bom e também se alegrou pelas possibilidades que o menino teria.   

Com essa idade, inclusive, a estrela na testa de Brasílio praticamente 

desaparecera.  

 

À medida que o garôto fôra crescendo, tornava-se menos nítida e 

perdia as características. A pele tenra do recém-nascido tomara outra 

consistência e, com o crescimento, deformou-se a estrêla, até 

desaparecer quase por completo a marca inicial. Ficara apenas uma 

pequena costura da pele, nos cantos da testa, onde o cabelo prêto do 

Brasílio, basto e sedoso, plantara as raízes. Em pouco, não se via mais 

sinal (CORRÊA, 1968, p. 26).  

 

A carta do Padre João para o Cônego Francisco não funcionou. Mas o padrinho 

de Brasílio resolveu ajudar o Chico e o protagonista foi estudar na Capital. Depois de 
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umas provas de seleção, o menino foi matriculado no primeiro ano. Já nesse momento 

do livro, o autor esclarece que Brasílio não era tão estudioso nem tão inteligente, 

evidenciando a sua dificuldade nas avaliações do processo seletivo: 

 

No exame de Ciências Naturais, por exemplo, não atinara com o que 

fôssem aves domésticas e teimara nunca ter visto uma, até que o 

examinador, o professor Medeiros, lhe falou em galinhas e patos. No 

exame de Português, pior ainda: não conseguira conjugar o imperativo 

dos verbos, por mais que o cônego lhe desse a regra geral de 

formação. E acabou metendo o subjuntivo, sem tirar nem pôr. 

Apertado, chorou e... passou... (CORRÊA, 1968, p. 26).  

 

Durante o primeiro ano, diante de qualquer dificuldade, Brasílio chorava. 

“Bastava as coisas dificultarem e, com espantosa capacidade, ensopava as faces” 

(CORRÊA, 1968, p. 27). A vida do protagonista nessa fase de sua biografia era intensa: 

aulas de manhã e a tarde, de 07h as 17h, com intervalo para almoço e recreio. Acordava 

cedo, cinco e meia da manhã, com a estridente campainha do Regente Tenório. 

“Brasílio levantava-se e, estremunhado ainda, lavava a cara às pressas, como gato, entre 

os empurrões dos maiores. Às sete horas, após o café com pão, sem manteiga, começava 

o estudo” (CORRÊA, 1968, p. 27). Disperso, o protagonista,  

 

no estudo, fingia que lia. Não conseguia fixar a atenção. O 

pensamento vagava longe, no Chico e na Benevenuta, nos irmãos, na 

casa bonita do padrinho. Que boia boa! A bôca enchia-se d’água! 

Agora, aquela lavagem! Via o Cristóvão na máquina de arroz, o Fábio 

chorando, e dava-lhe vontade de ir embora. Chorava também. Gostava 

de chorar. Estudar não lhe agradava. Matérias muito complicadas e 

sem vantagem. Quando batia a sinêta para o almoço, alegrava-se. Não 

que a bóia fôsse boa. Não. Mas descansava. [...] Dava um sono aquela 

conversa pausada do professor Matos, de Português, com imperativos 

e futuros, superlativos e positivos, substantivos e advérbios, a que 

ninguém resistia, e Brasílio menos ainda. Sorte é que não argüia. 

Falava o tempo todo, sentado na cadeira. E Brasílio dormia o tempo 

todo, sentado na cadeira. Cada um na sua. Levantara cedo, 

desculpava-se cá dentro. Ou antes, lá dentro (CORRÊA, 1968, p. 27-

28).  

 

Brasílio “transpôs os anos do curso ginasial com a displicência de quem não 

tinha pressa de topar com a vida áspera de ganhar o próprio sustento. [...] Preferia ir 

vivendo nas costas do pai e do Cel. Ribas, sem maiores complicações” (CORRÊA, 

1968, p. 30). Diferentemente de alguns colegas, não se interessava por literatura nem 

pelo Clube de Leitura. O protagonista tinha birra  
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de pensar, de parar na frase, para entendê-la, ou de mexer o bestunto, 

para acertar com o resultado do problema de matemática. Que lhe 

havia de servir, na prática, saber o binômio de Newton (ouvira falar 

nisso), ou traduzir Cícero, se suas ambições eram outras – ganhar 

dinheiro, arranjar um mulher bonita e rica, e flanar a vida inteira? 

(CORRÊA, 1968, p. 30). 

 

A vida política de Brasílio inicia-se ainda no Colégio, quando se candidata à 

presidência do Centro Cívico “Rui Barbosa” (a escolha do nome deste Centro Cívico 

não foi aleatória, pois Oscar Dias Corrêa, o autor, já confessou admirar a figura do 

jurista que empresta o nome a essa entidade). Em função de divergências entre os dois 

extremos na disputa ao cargo, o protagonista surge como uma “terceira via”, de centro, 

que agradava os dois lados, como se pode ver no trecho reproduzido a seguir:   

 

Um dia, Brasílio viu-se, de uma hora para outra, candidato a 

presidente do Centro Cívico ‘Rui Barbosa’, por obra e graça de um 

golpe de Múcio. Estavam em luta autonomistas e independentes. A 

eleição seria daí a uma semana e não sabia bem como ia acabar. O 

Simão Canaan desentendera-se com o Otávio Pereira e só não haviam 

chegado às ventas um do outro porque o José Mafra entrou com o 

calmante de sua palavra sempre harmonizadora e não houve nada. 

Como conseqüência, e na dúvida da vitória, resolveram as duas alas 

fazer a conciliação. Por esquisito que seja, o nome de Brasílio recebeu 

unânime consagração de ambas. Não atinava com o motivo oculto da 

coisa, se bem lhe houvessem dito que a escolha se fizera por ser êle 

apartidário. Certo é que estava feito candidato e, dias depois, eleito 

presidente, por unamidade (CORRÊA, 1968, p. 30-31). 

 

De acordo com o autor, Brasílio recebeu a honraria sem entusiasmo. O seu 

incentivo foi a oportunidade de poder entrar de graça no cinema por alguns dias da 

semana com o permanente do Centro.  

 

Na posse, saudado pelo Múcio como o ‘elemento harmonizador’, o 

‘solucionador do litígio das possantes correntes em luta’, [Brasílio] 

agradeceu lendo, timidamente, as três tiras de papel que o Múcio lhe 

preparara e que assim terminavam: ‘Com êsse pensamento, tudo farei, 

para que se consolide, no presente, a pujança da nossa agremiação, e 

se fortaleça, no futuro, a sua grandeza’ (CORRÊA, 1968, p. 31). 
 

Como se pode notar, a Mineiridade também é perceptível no romance histórico 

“Brasílio”, vez que, em vários momentos, as características do “centrismo, [d]a aversão 

aos extremos, ao radicalismo, ou seja, a busca pelo meio termo, da solução moderada” 

(DULCI, 1999, p. 195) se fazem presentes
78

, inclusive naqueles trechos em que Brasílio 

                                                             
78

 Outro exemplo de conciliação por parte do protagonista foi quando o Cel Ribas adoeceu gravemente 

(na página 38 do livro). Chamado a atuar, o Dr. Mendonça, sozinho, não conseguiu um diagnóstico. 
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aparece como uma “terceira via”, alternativa aos outros dois candidatos dos extremos. 

Afinal, a inspiração para construção da obra foi a “vida pública mineira, com suas 

figuras” (MINAS GERAIS, 2000, p. 994). 

A gestão de Brasílio no Centro Cívico não foi das melhores. A agremiação “não 

se consolidou, nem se fortaleceu. Morreu” (CORRÊA, 1968, p. 32). As forças de 

oposição continuavam conflituosas entre si e impediram Brasílio de governar. O 

protagonista, com alegria íntima, continuou indo ao cinema sem ter que abrir e/ou 

encerrar sessões (CORRÊA, 1968).  

A continuação do curso (a segunda parte dele) se daria na Escola de Farmácia. 

Brasílio tinha resolvido mesmo ser farmacêutico, pois, segundo ele, “trabalharia pouco, 

[e] ganharia muito” (CORRÊA, 1968, p. 32).  

O pai, que estava desacreditando do filho pelo baixo rendimento em Português e 

Matemática, voltou a acreditar nele quando foi eleito Presidente do Centro Cívico do 

Colégio: “a escolha para a ‘importante missão’ (como lhe escrevera o filho) e por 

‘unanimidade de todos os sócios’ (como dizia a carta), enchera a alma do velho, que via 

o filho ‘marchar para tão gloriosos destinos’ (discurso do Múcio)” (CORRÊA, 1968, p. 

32).  

É descrito no livro que o curso de farmácia durava três anos e que ninguém era 

reprovado, pois havia mais vagas do que candidatos: “havia trinta vagas e os candidatos 

eram catorze” (CORRÊA, 1968, p. 32). Brasílio foi aprovado e comemorou a vitória 

com uma carta para o pai, onde dizia: “iniciando o ciclo final da minha carreira recém-

iniciada (acentuava o recém), consegui, com grande sacrifício, vencer a dificílima tarefa 

que se me antepunha” (CORRÊA, 1968, p. 33).  

Durante o curso,  

 

tudo lhe corria bem. Sem estudar [Brasílio] fazia as provas, atrás do 

Lincoln, copiava os pedaços que entendia e tirava o suficiente para 

passar. Dinheiro – arranjava. As prestações da Escola, para todos eram 

duas. Para êle, ou antes, pro Chico, eram quatro. E sempre havia de 

                                                                                                                                                                                   
Como o “Coronel piorava dia a dia. E o Dr. Mendonça confessou sua impotência diante da moléstia” 

(CORRÊA, 1968, p. 38), convidaram, então, o Arquimedes, escrivão que era amante da ciência e estudou 

Medicina por três anos. A questão é que os dois (o escrivão e o médico) não se davam muito bem, daí 

seria difícil trabalharem juntos. É nesse momento que entra a habilidade política de Brasílio, que, mais 

uma vez, com  o seu “centrismo”, surge para conciliar a lide e “propõe uma conferência médica dos três” 

(CORRÊA, 1968, p. 38). A reunião, em um quarto, dos três “especialistas” (por meia hora e depois por 

mais trinta minutos) salvaram a vida do doente, pois, dois dias depois de tomar o remédio que Brasílio foi 

buscar em sua farmácia, o Cel Ribas “se levantara, convalescente, após quinze dias de cama” (CORRÊA, 

1968, p. 38).   
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comprar material, livros, etc. a que o correspondente, o Sr. Félix, 

atendia, por ordem do pobre Chico (CORRÊA, 1968, p. 34). 

 

A “perspicácia, a habilidade, a paciência, como meios de alcançar objetivos 

políticos a menor custo” (DULCI, 1999, p. 195), outros pontos presentes na 

caracterização da Mineiridade, são traços que também marcam o personagem principal.  

Pelos atos praticados por Brasílio e reproduzidos na citação acima, pode-se 

classificá-lo como um personagem típico da cultura nacional (SOUZA, 2018): o 

malandro, que é “avesso ao trabalho e individualizado pelo modo de andar, falar e 

vestir-se” (DA MATTA, 1997, p. 276). Sobre o malandro, escreve Souza (2018, p. 70): 

 

Ele é apontado pelo seu modo de viver a vida, sem culpas, capaz de 

fazer coisas reprováveis pela sociedade, mas que também pode 

realizar coisas dignas como uma forma de compensação. Quase 

sempre um personagem urbano, e em seus costumes estão a visão 

folgada sobre vida, esperteza em enxergar a facilidade nas situações, 

promoção pessoal e por muitas vezes individualidade.  

 

Ou seja, Brasílio é esse indivíduo que faz uso da “esperteza” para alcançar o seu 

objetivo final. Desde jovem, ele colava nas provas, isto é, trapaceava, visto que não 

fazia o que se esperava dele – estudar e acertar as questões baseado em seus 

conhecimentos apreendidos –, mas sim com base nas respostas do colega que se sentava 

à sua frente. Outro exemplo da malandragem do protagonista é o fato de enganar o 

próprio pai, bem como a família e os amigos desta, que o ajudavam a estudar na capital. 

Para todos, o curso de Farmácia e as suas despesas custavam o dobro; para o pai, 

custavam quatro vezes mais. Esse perfil malandro será levado para o campo político a 

posteriori, quando Brasílio se adentrar a ele, o que é confirmado pelo próprio autor da 

obra, que chama o seu protagonista de “político fracassado”, “indolente” e “safado”, 

mas que “teve sucesso na vida” (MINAS GERAIS, 2000, p. 992).  

Segundo Corrêa, Brasílio é um político brasileiro do seu tempo. De acordo com 

suas palavras, ele tomou como modelo alguns dos políticos daquela época (décadas de 

40 e 50, principalmente). “O Brasílio é uma figura compósita. A figura encarna um 

político da época. A preocupação foi de fazer uma caricatura.., de certa maneira, um 

anátema contra o político da época” (MINAS GERAIS, 2000, p. 992), especialmente do 

PSD. 

Já no final da obra, quando o protagonista está consolidado como um político 

profissional, está escrito, ratificando o que foi comentado antes:   
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Era um político profissional, diziam os adversários, mas não via mal 

nisso [...]. Brasílio reconhecia-se político profissional, porque fizera 

da política, profissão [...]. Criara um novo tipo: do esperto, do sabido, 

que ganha de qualquer jeito e se aproveita de tudo no próprio interesse 

(CORRÊA, 1968, p. 244).  

 

Da Matta (1986, p. 97) chama a atenção para um dilema brasileiro que reside 

“numa trágica oscilação entre o esqueleto nacional feito de leis universais cujo sujeito 

era o indivíduo e situações onde cada qual se salvava e se despachava como podia, 

utilizando para isso o seu sistema de relações pessoais”. Diante disso, haveria “um 

verdadeiro combate entre leis que devem valer para todos e relações que evidentemente 

só podem funcionar para quem as tem” (DA MATTA, 1986, p. 97).  

 

O resultado é um sistema social dividido e até mesmo equilibrado 

entre duas unidades sociais básicas: o indivíduo (o sujeito das leis 

universais que modernizam a sociedade) e a pessoa (o sujeito das 

relações sociais, que conduz ao polo tradicional do sistema). Entre os 

dois, o coração dos brasileiros balança. E no meio dos dois, a 

malandragem, o ‘jeitinho’ e o famoso antipático ‘sabe com quem está 

falando?’ seriam modos de enfrentar essas contradições e paradoxos 

de modo tipicamente brasileiro (DA MATTA, 1986, p. 97-98).  

 

Para Barroso (2017, p. 5), o 

 

Jeitinho brasileiro é uma expressão que comporta múltiplos sentidos, 

facetas e implicações. Inúmeros autores identificam nele um traço 

marcante da formação, da personalidade e do caráter nacional. Há 

quem analise o fenômeno com uma visão mais romântica, 

vislumbrando certas virtudes tropicais
79

. Existem, por outro lado, 

análises críticas severas das características associadas ao jeitinho, 

reveladoras de alguns vícios civilizatórios graves. Na sua acepção 

mais comum, jeitinho identifica os comportamentos de um indivíduo 

voltados à resolução de problemas por via informal, valendo-se de 

diferentes recursos, que podem variar do uso do charme e da simpatia 

até a corrupção pura e simples
80

. Em sua essência, o jeitinho envolve 

uma pessoalização das relações, para o fim de criar regras particulares 

para si, flexibilizando ou quebrando normas sociais ou legais que 

deveriam se aplicar a todos. Embutido no jeitinho, normalmente estará 
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 “Na vertente positiva ou, ao menos, inofensiva, o jeitinho se manifesta em algumas características da 

alma nacional: uma certa leveza de ser, que combina afetividade, bom humor, alegria de viver e uma dose 

de criatividade. Há, entre nós, uma preocupação existencial em ser gente boa, desenvolvendo amizades, 

cultivando empatias, gentilezas e ajuda mútua.Ainda que apenas superficialmente.A afetividade se 

expressa, com frequência, em abraços, beijos e o hábito de tocar no interlocutor. Há quem estranhe esse 

comportamento” (BARROSO, 2017, p. 5).  
80

 “O jeitinho constitui, também, um meio de enfrentar as adversidades da vida. Está muitas vezes ligado 

à sobrevivência diante das desigualdades sociais, das deficiências dos serviços públicos e das 

complexidades legislativas e burocráticas do Brasil. Um critério para saber se o jeitinho é aceitável ou 

não: verificar se há prejuízo para outra pessoa, para o grupo social ou para o Estado” (BARROSO, 2017, 

p. 5). 
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a tentativa de criar um vínculo afetivo ou emocional com o 

interlocutor.  
 

O “jeito”, para Da Matta (1986, p. 101), é um “modo simpático, desesperado e 

humano de relacionar o impessoal com o pessoal”, isto é, é um modo pacífico de 

resolver problemas ligados a esses dois polos, buscando a “junção inteiramente 

casuística da lei com a pessoa que a está utilizando”.  

O “jeitinho brasileiro” é elemento que compõe tanto o imaginário que se 

encontra dentro do universo da obra, como a personalidade do protagonista, que, em 

muitos momentos, aproxima-se, em sua forma de agir e pensar, do personagem “Zé 

Carioca”, da Disney, que nada mais é do que um estereótipo de “malandro”, de 

praticante do “jeitinho brasileiro”. Para Da Matta (1986, p. 104), o malandro “seria um 

profissional do ‘jeitinho’ e da arte de sobreviver nas situações mais difíceis”.  

Tanto Brasílio, quanto Zé Carioca
81

 são, mutatis mutandis, representações do 

brasileiro malandro que, através do improviso, do individualismo e da corrupção 

graúda, agem em consonância com valores que, em tese, compõem as tradições 

brasileiras, buscando encurtar (e facilitar) os caminhos (que seriam mais difíceis e 

longos sem a trapaça) e “levar vantagem” em quaisquer relações e negócios sociais em 

que se meterem, através de “artifícios pessoais que nada mais são que modos 

engenhosos de tirar partido de certas situações” (DA MATTA, 1986, p. 104). Afinal, no 

Brasil, entre o “pode” e o “não pode” há sempre um “jeito” (DA MATTA, 1986).  

 

 

Figuras 9: Personagem “Zé Carioca”, de Walt Disney
82 
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 “Os traços mais marcantes do papagaio, em uma análise simplista, são a malandragem (mostrada aqui 

em um sentido mais leve e romântico), o bom humor e a hospitalidade” (SGORLA, 2016, p. 180). 
82

 Disponível em: < https://blogaboina.com.br/editorias/variedades/ze-carioca-75-a-trajetoria-do-mais-

brasileiro-dos-personagens-de-walt-disney/ >. Acessado em: 04 de janeiro de 2021.    

https://blogaboina.com.br/editorias/variedades/ze-carioca-75-a-trajetoria-do-mais-brasileiro-dos-personagens-de-walt-disney/
https://blogaboina.com.br/editorias/variedades/ze-carioca-75-a-trajetoria-do-mais-brasileiro-dos-personagens-de-walt-disney/
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É importante notar, ainda, que o personagem Zé Carioca é verde e amarelo, 

assim como a capa do livro “Brasílio”. É dizer, Walt Disney também tinha a pretensão 

de representar o Brasil, mesmo que a partir de um personagem “carioca” (da capital do 

país à época). No caso de Brasílio, boa parte da história se passa em Minas Gerais (no 

norte do Estado e na capital). Há, como se viu, traços da mineiridade na obra, como a 

perspicácia e a habilidade política (DULCI, 1999). No entanto, é importante 

compreender a história de vida do autor, bem como os lugares em que esteve e viveu. 

Oscar Dias Corrêa, o criador do universo de “Brasílio” (1968), embora mineiro de 

Itaúna, passou parte de sua biografia na cidade do Rio de Janeiro, onde conheceu e 

conviveu com cariocas. Esses contatos (redes de sociabilidade) permitiu ao autor que 

conhecesse a cultura carioca (e fluminense) e a usasse na construção dos seus 

personagens, daí os pontos em comum entre Brasílio e Zé Carioca.  

Oscar Dias Corrêa, portanto, “transitou por várias instituições e ambientes, pode-

se dizer redes de sociabilidades” (PEREIRA, 2019, p. 186). Sua filha Ângela Corrêa 

confirma esta premissa em depoimento sobre Oscar Dias Corrêa: “no decorrer da vida 

pública dele, ele conheceu figuras de diferentes classes sociais, com diferentes 

personalidades e particularidades e isso o inspirava para criar os personagens de ficção 

que ele acabou criando e que eram sempre muito interessantes” (TEMPO HISTÒRIA, 

2016, 19min29seg – 19min54seg). Ainda de acordo com ela, “‘Brasílio’ é um livro de 

ficção, é um livro baseado em figuras que ele conheceu durante a vida política dele e 

que, evidentemente, ele deu toques de ficção com uma ironia fina, um pouco na linha da 

política mineira” (TEMPO HISTÒRIA, 2016, 19min55seg – 20min18seg). 

 

Ao ultrapassar os limites da política pela política, esses romances 

empreendem a busca de respostas a questões antes formuladas pelos 

autores e que, no calor do dia-a-dia, ou não puderam expressar-se ou 

permaneceram no limbo das boas intenções. Impedidos, pela timidez 

ou pela circunstância, de escrever manifestos à nação, puseram, 

solitariamente, em letra de forma, as suas inquietudes (QUEIROZ, 

1989, p. 244).  

 

 No caso da obra “Brasílio”,  

 

tal como se contemplasse o espelho da introspecção, Oscar Dias 

Corrêa percorre, com renovada perspicácia, os corredores conhecidos, 

as salas de reunião, a tribuna, a bancada da imprensa. Parece mesmo 

que, à luz da imaginação, essas cenas lhe despertam muito peculiar 

prazer. A recuperação do passado, agora reavaliado, em torno de uma 
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situação nuclear – a vida de Brasílio, e de uma pequena multidão de 

pequenas sensações antes desapercebidas, é, realmente, o que converte 

o seu livro numa obra literária. Cruel e catártica. Mas oportuna 

(QUEIROZ, 1989, p. 242).  

 

Continuando a história do livro, Brasílio, durante o curso de Farmácia, morava 

em uma pensão próxima de onde estudava (o que é comum para estudantes que estudam 

longe de suas cidades natais). O protagonista, que ia sugando o dinheiro dos pais e do 

padrinho, gastava muito consigo, investindo, principalmente, em prostitutas, como a 

Juraci (com quem perdeu a sua virgindade), a Lindoca e a Clotilde. Ao se envolver 

sentimental e sexualmente com Geralda, a filha da dona da pensão, foi expulso do lugar 

onde morava, quando D. Clarice (a mãe da moça) encontrou os dois na cama. 

Passados os três anos do curso, formou-se. Depois de pagar as taxas e untar os 

bedéis, que lhe garantiam a frequência, colando ou copiando provas (em mais uma 

evidência da presença do “jeitinho brasileiro” e da “malandragem” na obra), eis que o 

protagonista se forma Farmacêutico em solenidade de colação de grau
83

 no edifício do 

“Cine Urbs”. Chico, Benevenuta e o Cel Ribas
84

 estavam presentes, “firmes, apertados 

nos sapatos novos, tolhidos nas roupas justas, feitas especialmente para a formatura” 

(CORRÊA, 1968, p. 36). Depois da cerimônia, os familiares e convidados de Brasílio 

foram para o hotel. Assim que dormiram, o protagonista saiu para sua despedida 

(provisória) da capital, “numa noitada de causar inveja” (CORRÊA, 1968, p. 36). 

Acordou do lado de Graziela, a sua acompanhante. 

De volta à cidade de Rio do Morro (MG), Brasílio montou a sua farmácia
85

, 

trazendo o irmão para trabalhar junto dele nesse novo empreendimento. Foi uma jogada 

de mestre, pois Domingos, ao deixar a farmácia do Sr. Euclides, levou consigo parte da 

clientela. Isto é, o negócio de Brasílio já começou com uma certa freguesia e contando 

com a experiência do irmão, que já dominava o ofício do farmacêutico na prática: 
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 “A Cerimônia foi longa e maçante: na chamada dos novos farmacêuticos, nos discursos de despedida, 

orador de turma, paraninfo, diretor e reitor, consumiram-se quase quatro horas” (CORRÊA, 1968, p. 36).  
84

 O Cel Ribas “fizera questão de pagar tôdas as despesas da colação de grau, desde o diploma até o anel, 

que encomendou logo: um chuveiro enorme, com a pedra de grau circulada de brilhantes, dos lados os 

emblemas dourados” (CORRÊA, 1968, p. 36). 
85

 “Prateleiras cheias de drogas, laboratório com a mesa grande atopetada de vidros, copos de todos os 

tamanhos, os segredos da manipulação, com que sonhara o fedelho, ao seu alcance” (CORRÊA, 1968, p. 

37). “A farmácia era um cômodo grande. Na entrada, uma parede de madeira e a cancela. Logo após, as 

vitrinas de remédio, nas duas paredes laterais, em ângulos retos, continuando para unir-se no centro do 

cômodo, deixando apenas a passagem estreita, protegida por uma cortina de chitão. Por trás das vitrinas, o 

laboratório e a manipulação” (CORRÊA, 1968, p. 57).  
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“Domingos fazia tudo. Brasílio, praticamente, dava nome à farmácia. Também não 

entendia do riscado, nem se interessava” (CORRÊA, 1968, p. 37). 

 

[Brasílio] não tinha gôsto pela profissão. Deitava-se tarde, jogando o 

pôquer no ‘Bar do Centro’ até altas horas. Perdia quase sempre, não 

muito – umas cervejas, bifes, a ceia. Levantava-se tarde, mal 

humorado, bebia café e ia para a ‘tenda árabe’ do trabalho (aprendera 

isso), onde quem trabalhava era o mano. Ficava lendo os jornais, que 

chegavam no trem das nove, enquanto Domingos almoçava. Quando 

Domingos chegava, ia êle almoçar (CORRÊA, 1968, p. 37). 

 

Benevenuta o esperava e o aconselhava a deixar o jogo, o vício. Brasílio contra-

argumentava até onde podia (era um passatempo para quem trabalhava como ele, dizia), 

depois deixava a mesa, irritado (por falta de argumento). Lá pelas duas horas da tarde, 

fazia um intervalo e ia para o bar: beber cerveja e comer alguma coisa. “A farmácia só 

lhe agradava de tardinha. Ali pelas seis horas, nos dias longos de verão, à porta, 

reuniam-se vários amigos, e o cavaco, girando desde o mexerico local até as últimas da 

política internacional, servia-lhe de remédio” (CORRÊA, 1968, p. 38). “Os cavacos da 

farmácia de Brasílio animavam-se. O dono – de acôrdo. O ponto, muito bom – no largo 

da Matriz. Boas cadeiras. Pertinho, o café do Mingote, que Brasílio, como bom 

anfitrião, mandava servir” (CORRÊA, 1968, p. 38). 

 

Às tardes de conversa na farmácia, compareciam religiosamente o Dr. 

Mendonça, o Arquimedes, o Sebastião do cartório de paz, o Dr. 

Pereira, advogado de nome nas redondezas, o Santelmo do Banco e o 

José Gianti, italiano abastado, solteirão e pão duro. Às vezes, aparecia 

padre João e o bate-papo animava-se, principalmente no que se referia 

à política local (CORRÊA, 1968, p. 39). 

 

Como já apontado, o pai do autor, o Sr. Manoel Dias Corrêa, veio para o Brasil 

com 13 anos de idade, casou-se com Maria Fonseca Corrêa e montou um mercadinho 

(chamado à época de “venda”) em Itaúna-MG que era frequentado por inúmeras 

pessoas, inclusive pelo advogado e orador Joaquim Augusto Pereira Lima, o Dr. Juju, 

provavelmente o inspirador do personagem “Dr. Pereira”. Em sua casa comercial, 

portanto, reunia-se, “para conversa diária, à tardinha, o Juiz, o Promotor, o Delegado, 

advogados, professores, o gerente do Banco [...], o farmacêutico” (CORRÊA, 1987, p. 

22).  

Assim como a farmácia de Brasílio, a casa comercial do pai de Oscar Dias 

Corrêa (o autor do livro) também era um “ponto de encontro dos vultos mais 
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representativos da cidade
86

” (CORRÊA, 1987, p. 22), devendo, certamente, ser a fonte 

da inspiração dessa cena na obra. Tanto em uma quanto em outra, entre os muitos 

assuntos abordados, a política sempre surgia, muitas vezes com controvérsia. Se o bom 

anfitrião Brasílio mandava servir o café do Mingote, na venda do Sr. Manoel Corrêa, “a 

água, café, às vezes um biscoito de polvilho, um doce, marcam a trégua da discussão, 

que se acalora nos períodos de efervescência política” (CORRÊA, 1987, p. 23).   

Outro paralelo possível é que ambos os anfitriões acabaram por se meter, de um 

jeito ou de outro, na política, como se verá no caso de Brasílio, no decorrer da obra. 

Manoel Corrêa, por sua vez, era eleitor (brasileiro pela naturalização, depois 

oficializada) que, “além do voto, dispunha de boa soma dos que, fregueses e compadres, 

freqüentavam a loja e encontravam acolhida franca, simpática, aberta, cordial” 

(CORRÊA, 1987, p. 23).  

 

Integrou-se na vida pública
87

. A partir de 27 de dezembro de 1930, 

participa do Primeiro Conselho Municipal, em companhia de João de 

Cerqueira Lima,Aderbal Vitoi de Melo, Dr. Hely Nogueira e Dr. A. A. 

de Lima Coutinho. Ali se debatiam os interesses locais e se fixavam as 

linhas da administração, em conjunto com o Prefeito. Daí em diante, 

sua atividade atinge todos os setores da vida local, incentivando as 

boas iniciativas, colaborando, sobretudo, com o Prefeito de então, seu 

amigo e grande figura de administrador e cidadão, farmacêutico Artur 

Contagem Vilaça e o chefe do partido, Dr. Dario Gonçalves de 

Souza
88

 (CORRÊA, 1987, p. 30).  

 

Talvez essa profissão inicial de Brasílio seja inspirada na pessoa do Prefeito de 

Itaúna à época: o Dr. Artur Contagem Vilaça. Ambos têm (pelo menos) dois pontos em 

comum: a graduação (farmácia) e o fato de terem sido prefeito de suas respectivas 

cidades (Itaúna e Rio do Morro), além do apoio a Getúlio Vargas (ou Genésio Vasques).  

No ano de seu casamento (1906), depois de formado no curso de Farmácia em 

Ouro Preto-MG, Vilaça transferiu-se para Itaúna e se estabeleceu por lá com uma 

farmácia que dirigiu por vinte anos (NOGUEIRA, 2017). Da mesma forma, Brasílio, 
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 “Lá estavam sempre o advogado, Dr. Juju (Joaquim Augusto Pereira Lima), o gerente do Banco 

(Professor Francisco Santiago), o Delegado (Benjamin de Carvalho, ‘Beijo’), o farmacêutico (Agripino 

Lima), os vizinhos (José Lembi e Estevão Pércope), os professores (Anselmo Barreto e outro), os 

médicos (Dr. Dario Gonçalves de Souza e Dr. Lima Coutinho), numa tertúlia que tinha tudo para ser 

esclarecedora e agradável; em que as opiniões se chocavam sem que a voz se elevasse, senão no calor da 

exposição, nunca para forçar o convencimento da tese ao adversário” (CORRÊA, 1987, p. 23).  
87

 Conforme Corrêa (1987, p. 31), “certo é que Manoel se integrou na vida da cidade”. “E sua influência 

não era pequena: a Casa Comercial, na rua principal, ponto de convergência de todos os que chegavam à 

cidade, transformava-se, nos períodos de campanha, em bureau eleitoral ativo” (CORRÊA, 1987, p. 32).  
88

 Manoel Dias Corrêa convidou o Dr. Dário Gonçalves de Souza para ser padrinho de Oscar Dias Corrêa, 

seu filho e autor da obra “Brasílio” (1968).  
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depois de estudar Farmácia na capital, retorna à fictícia Rio do Morro-MG e monta a 

sua Farmácia, como já mencionado.  

 

 

Figuras 10: Artur Contagem Vilaça
89 

 

Brasílio seria, nesse sentido, um personagem inspirado em pelo menos três 

atores políticos da realidade: Artur Contagem Vilaça (como já comentado), Benedito 

Valadares (político muito criticado pelo autor da obra e criador do personagem) e o 

próprio Oscar Dias Corrêa (o autor), afinal, toda obra é um pouco (ou muito) 

autobiográfica. O próprio autor admite a inspiração nos dois últimos em sua entrevista à 

ALMG: o “personagem, em muitos pontos, é na verdade o Benedito; em outros, é o 

próprio Oscar Corrêa” (MINAS GERAIS, 2000, p. 79). Assim como Corrêa (1968, p. 

222), Brasílio “conhecia bem a política do interior. Sabia-lhe de cor as tricas. Para isso, 

vivera no meio delas a vida tôda”. A partir de sua experiência no campo político, o 

protagonista resolve também escrever um romance histórico no mesmo estilo do livro 

“Brasílio”, tal como Corrêa (1968) o fez.  
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 Disponível em: < https://www.alissondiego.com.br/2020/08/135-anos-do-nascimento-de-arthur-

vilaca.html >. Acessado em: 20 de janeiro de 2021.    

https://www.alissondiego.com.br/2020/08/135-anos-do-nascimento-de-arthur-vilaca.html
https://www.alissondiego.com.br/2020/08/135-anos-do-nascimento-de-arthur-vilaca.html


85 

 

 

Figuras 11: Benedito Valadares Ribeiro
90 

 

Para Queiroz (1989, p. 239), “Brasílio Val-Verde [...] não é outro que Benedito 

Valadares”. As semelhanças entre Benedito Valadares (BV) e Brasílio Val-Verde (BV) 

começam nas iniciais dos seus nomes (pré-nome e sobrenome). Valadares ao longo de 

seu “envelhecimento social” cursou duas graduações, a saber: Odontologia (área da 

saúde) e Direito. Da mesma forma, Brasílio também se bacharelou em dois cursos de 

graduação: Farmácia (área da saúde) e Direito (a distância, por correspondência), 

conforme se verá. As similaridades não terminam por aí: os dois realizaram os estudos 

primários em suas cidades natais (Pará de Minas e Rio do Morro) e os secundários em 

Belo Horizonte, local onde também cursaram a primeira graduação. Ademais, ambos 

foram prefeitos (de suas respectivas cidades natais), deputados federais, governadores 

do Estado de Minas Gerais e senadores. 

Assim como Benedito Valadares, que, de acordo com Oscar Dias Corrêa 

(MINAS GERAIS, 2000), escreveu o livro “Esperidião” com a ajuda de dois ou três 

amigos (que deram forma ao livro), Brasílio também vai escrever uma obra literária 

(“Juvêncio”) com uma contribuição considerável de “amigos”.  

Na ficção, Brasílio contou com a ajuda primeira de Clélia, datilógrafa que 

taquigrafava a obra e alterava-a “um pouquinho”, deixando-a pontuadinha. Caio, Múcio, 

Anteu e Carlos foram os responsáveis por inúmeras revisões e colaborações diversas. 
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 Disponível em: < https://flaviochaves.com.br/2019/10/06/historias-politicas-de-minas-gerais-que-sao-

sempre-cheias-de-folclore/ >. Acessado em: 02 de abril de 2021.    

https://flaviochaves.com.br/2019/10/06/historias-politicas-de-minas-gerais-que-sao-sempre-cheias-de-folclore/
https://flaviochaves.com.br/2019/10/06/historias-politicas-de-minas-gerais-que-sao-sempre-cheias-de-folclore/
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Entre muitas idas e vindas, passando a obra (no prelo) de mão e mão, Brasílio publica o 

seu romance histórico em que aparentemente pouco contribuiu. Em seguida, ele teve a 

autoria do seu livro contestada pelos adversários políticos, que a atribuía ao Caio, 

Múcio e ao Anteu.   

Brasílio “já se acostumara a ver a autoria da obra atribuída ora a um, ora a outro. 

Não ligava: seu nome é que estava na capa. E isso, para êle, era definitivo” (CORRÊA, 

1968, p. 236).  

Para Corrêa, “o Benedito é uma figura impressionante, uma figura de romance. 

Ignorante como era, ele foi um homem que, de prefeito de Pará de Minas, passou a ser 

dono da República!” (MINAS GERAIS, 2000, p. 994).  

Corrêa conta que, assim como Brasílio, “o Benedito era sagaz, esperto, matreiro, 

sem escrúpulo político, no sentido de que o que lhe interessava era ganhar. Isso, aliás, 

foi uma norma pessedista” (MINAS GERAIS, 2000, p. 79-80). Ao fazer este 

comentário, Corrêa parece pretender esboçar uma representação do político pessedista 

(do “baixo pessedismo mineiro”) a partir de Brasílio. Até porque a mineiridade, ideia 

muito presente na obra em pauta, teria moldado o próprio PSD, principalmente pelo fato 

do partido ter a sua gênese ligada a Minas Gerais (RAMOS, 1993).  

 

Era a tese pessedista, que o Benedito encarnou. Como governador, 

não fez absoltamente nada. Foi um péssimo governador. Mas 

conseguia governar na base de pequenos golpinhos políticos, de 

política local, regional, e com o prestígio que desfrutava junto ao 

Getúlio, a quem atendia (MINAS GERAIS, 2000, p. 80). 

 

O desapreço de Oscar Dias Corrêa a Benedito Valadares pode ser sentido 

também na citação a seguir, quando o então governador “desoficializou” a Escola 

Normal “Manuel Gonçalves” de Itaúna:  

 

Em 1938, Benedito Valadares, indicado Governador com a morte de 

Olegário Maciel, num gesto que não encontra explicação, pelo 

Decreto-lei n.º 75, de 7/2/38, desoficializou o estabelecimento [a 

Escola Normal]. Falava-se que desejava dar uma nova prova de seu 

desapreço a Itaúna, uma das muitas que sempre deu. Talvez, pelo 

triste resultado de um júri feito em Itaúna, quando se saiu muito mal; 

ou pelo pouco prestígio junto aos chefes locais, embora Artur 

Contagem Vilaça o houvesse ajudado muito, quando candidato a 

deputado... O certo é que, estranha e inexplicavelmente, 

desoficializou-a, pretendendo, com isso, fechá-la, por falta de recursos 

(CORRÊA, 1987, p. 33). 
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Voltando à história da obra, a política começa a aparecer de uma maneira mais 

evidente no livro a partir do capítulo XVII. A política estava entre os assuntos 

discutidos nos finais de tarde na farmácia de Brasílio. E entre os integrantes desse “bate-

papo” estava o Padre João, que, diferentemente do que dizia
91

, envolvia-se, sim, em 

questões políticas, principalmente eleições: “gostava duma politicazinha
92

” (CORRÊA, 

1968, p. 40). A partir de argumentos teológicos e religiosos, o sacerdote se justificava: 

explicava o porquê de ter apoiado (e apoiar) este ou aquele candidato.  

Em 1924, por exemplo, estava acontecendo as eleições para Presidente da 

Câmara, para suceder Péricles. Eram candidatos o Antônio Dolores e Lutero Rosas, 

representantes dos dois partidos que disputavam o poder na cidade (o que é muito 

comum em cidades do interior, principalmente no norte de Minas): os progressistas 

(anus) e os conservadores (maitacas)
93

. Dolores era filiado ao primeiro; Rosas, ao 

último. Padre João, a princípio, ficou sem saber quem apoiar. O Lutero Rosas “doou [...] 

um altar à Igreja Matriz, obra de custo” (CORRÊA, 1968, p. 40). Antônio Dolores, por 

outro lado, “foi sorteado festeiro de S. Sebastião e deu logo, de cara, dez contos para a 

Igreja” (CORRÊA, 1968, p. 40). Mas claro que o representante do clero católico não 

escolheria um Lutero para apoiar; afinal, um homônimo promoveu, no século XVI, uma 

enorme ruptura dentro da Igreja Católica.  

 

Padre João não resistiu. No domingo seguinte, na missa das dez, 

aproveitando-se do comentário do Santo Evangelho, meteu-se a falar 

da vida paganizada dos nossos dias, dos malfeitos, das sem-
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 “Não me meto em política, isso não, que foge ao preceito” (CORRÊA, 1968, p. 39). 
92

 São palavras do amigo de Padre João, o Sr. Santelmo: “Que rebanho nada, Padre. Já o conheço há 

muito. Sua vocação política está no sangue. Vem do pai, do avô, do bisavô, raça de politiqueiros. E o 

senhor? Vejo-o na política desde que vestiu a batina. Esqueceu-se das turras do arrail de São Pedro, na 

eleição de vereador, em 1918? E a eleição do presidente, em 22? Ora, Padre, vamos, concorde comigo: é 

vocação de berço...” (CORRÊA, 1968, p. 43 / sem grifos no original). O Padre João chegou a admitir, 

mas com ressalvas: “Bem, gosto de política, não devo negar. Da política com P maiúsculo. Da solução 

dos problemas gerais, pelos quais os homens sacrificam seus interêsses particulares...” (CORRÊA, 1968, 

p. 44 / sem grifos no original). Mas Santelmo insistia: “O senhor gosta é de política. Com qualquer p. 

Política internacional, nacional, estadual, municipal, arraial... De confessionário, de sacristia, de porta de 

farmácia, de ata falsa, de voto de defunto...” (CORRÊA, 1968, p. 44 / sem grifos no original). 
93

 “A denominação vinha de tempos remotos, do início da vida de Rio do Morro, e não se sabia bem a 

origem. Os bichos eram inconciliáveis. Tinham dois clubes de diversões separados, hotéis diferentes, 

não se conheciam na rua, não se visitavam, e até o ‘footing’ nortuno dos domingos era feito em lugares 

diversos: os anus passeavam na Praça da Estação e os maitacas na da Matriz. Em período de disputa 

eleitoral, não se mantinham apenas nessa tensão pré-bélica. De vez em quando havia defunto fresco na 

cidade. E o anu pagava o maitaca que desaparecia. E vice-versa. O caso dos Lopes e Rondós era típico. 

Foram-se exterminando até se exterminarem. As coisas haviam melhorado muito, /mas as eleições ainda 

se faziam em clima quente. Os cabos eleitorais andavam de um lado para outro, no trabalho de troca de 

cédulas, de condução dos eleitores, com os paletós alevantados nos quadris pelos cabos dos revólveres. E 

quando se encostavam nos balcões – na hora da pinga (proibida embora) deixavam ver os canos 

niquelados brotando dos coldres de couro” (CORRÊA, 1968, p. 40 / sem grifos no original).   
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vergonhices, dos casais ateus, dos amancebados e, zás, descascou 

(indiretamente, é claro) o Lutero. Referiu-se aos infelizes, apartados 

de Deus e da Igreja, que se deixam vencer pela carne, pelos apetites 

mundanos e se entregam à libertinagem, etc. O sermão teve endereço 

certo. E abriu a campanha para o Antônio Dolores. Daí em diante, em 

tôdas as festas, lá estava o festeiro, logo chamado a integrar a mesa, e 

não sem que seu nome fôsse precedido de um ‘o nosso querido 

candidato’; nas práticas de domingo ou dia santo o Lutero sofria, até 

no nome, de que se valia o padre para anátemas. E o Antônio não se 

esquecia das espórtulas vultosas, que o vigário gritava do púlpito, 

como dádivas de quem nasceu para fazer o bem da comuna, de quem 

se dedicava a trabalhar pelo progresso, espírito progressista (alusão ao 

partido) da terra. Deveriam todos apoiar as autoridades constituídas, a 

defesa do patrimônio coletivo, tão bem gerido pelo ilustre homem 

público que deixava o govêrno (Péricles). Era Essencial manter-se a 

continuidade administrativa, as realizações iniciadas (ninguém sabia 

quais eram, a não ser o calçamento da rua de cima, onde morava o 

Péricles). Entregar os bens públicos aos ateus, os que não respeitavam 

nem as leis civis, que garantem a família, a indissolubilidade do 

matrimônio, não era possível. E o pastor, que se interessava pela 

salvação das almas, por isso mesmo não podia descuidar-se das coisas 

terrenas, que a elas se ligavam tão proximamente (CORRÊA, 1968, p. 

40-41). 

 

Lutero Rosas, diferentemente do Lutero do século XVI (que não se retratou com 

a Igreja Católica), quis “melhorar a posição, mas padre João fêz-se irredutível: tratava-

se da defesa da honra e da religião” (CORRÊA 1968, p. 41). Inclusive, depois de 

definido qual o partido que o vigário tomou, ele passou a utilizar-se de suas 

prerrogativas clericais e influenciar as decisões das pessoas na eleição. No 

confessionário, “ameaçava negar a absolvição aos que votassem no Lutero, ateu desde o 

nome. E no domingo das eleições caprichou nas práticas” (CORRÊA 1968, p. 41). 

Como não poderia deixar de ser, Lutero perdeu as eleições.  

 

Não se sabe bem se foram as práticas do padre, o dinheiro da 

Prefeitura, que o Péricles soltou à larga, ou se os cortes de pano que o 

Antônio Dolores, durante três dias, distribuiu à pobreza, que o visitou 

em romaria interminável. Os anus continuaram no poleiro, diziam. E 

os maitacas a protestar, sem resultado (CORRÊA, 1968, p. 41-42). 

 

A questão é que o padre, depois deste episódio, ganhou prestígio: amado por 

uns; odiado por outros. Mas temido por todos. Ninguém queria o padre (e a instituição 

que ele representava) como inimigo ou adversário. “O caso da sucessão do Péricles lhe 

deu fama local. E regional. Boa e má” (CORRÊA, 1968, p. 42). O único com coragem 

de enfrentar o padre João era Santelmo, idoso e amigo do vigário. Falava o que pensava 

na frente do amigo sacerdote, destacando o que, na sua visão, era hipocrisia.  
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Depois de falarem sobre diversos assuntos (inclusive acerca dos acontecimentos 

mais recentes), os frequentadores da farmácia de Brasílio sempre voltavam à política. 

Diante da decisão do então prefeito (chamado de “Doca”) em construir um novo prédio 

para a Prefeitura, inicia-se um debate acerca do tema: deveria o prefeito investir na 

construção de uma nova sede para a prefeitura? Ou seria melhor reformar a Santa Casa, 

que precisava de reparos?  

O Dr. Mendonça (o Médico) e o Sr. Arquimedes (escrivão que estudou medicina 

por 3 anos) defendem que a Santa Casa deveria ser prioridade. O velho Santelmo, por 

sua vez, reconhece a importância de se centralizar as atividades administrativas, para 

“dar-lhes unidade” (CORRÊA, 1968, p. 45), e advoga pela construção do novo prédio 

para a Prefeitura. Eis que aparece a figura do conciliador
94

 Dr. Pereira, que reconhece a 

importância de ambas as obras:  

 

Ambos têm razão. Tanto a Santa Casa carece de reforma como a 

prefeitura. Mas com o dinheiro da nova poder-se-iam consertar as 

duas e ainda sobrava para os reparos do Forum, que, é preciso dizer-

se, está uma vergonha. Uma casa da justiça, numa cidade progressista 

como a nossa (CORRÊA, 1968, p. 45). 

 

A conversa tomou outra direção e começaram todos a criticar a “velha política”. 

“A mudança de mentalidade e de processos políticos é essencial” (CORRÊA, 1968, p. 

46), pondera o Dr. Pereira. O José Gianti concordou com ele, dizendo que o povo estava 

cansado dos velhos políticos e que precisavam de forças novas, como o Dr. Pereira e o 

Dr. Brasílio.  

Dr. Pereira, que sonhava em ser Deputado (mas que tinha que começar como 

prefeito), exultou intimamente. Adorou o comentário e a indicação do italiano Gianti, 

porém, no âmbito externo, recuou humildemente por acreditar que era o protocolo 

social:  

 

De acôrdo com a tese. Quanto a nomes, é cedo para se tratar disso e, 

menos ainda, lembrar-se do meu. Prefiro dedicar-me inteiramente à 

minha advocacia, defender os meus constituintes. É o serviço que 

presto. Política é aí para o Brasílio, que fica o dia inteiro vendo os 

auxiliares mexer em vidros e fórmulas e pode pensar outras coisas... 

(CORRÊA, 1968, p. 46). 

 

                                                             
94

 A conciliação e o centrismo, mais uma vez, aparece na obra, dessa vez através de um personagem 

diferente: o Dr. Pereira. A mineiridade a que Pereira (2019) atribui a Oscar Dias Corrêa certamente se faz 

presente neste romance histórico para a construção dos personagens e das situações em que estão 

envolvidos no enredo.   
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O Dr. Pereira esperava que Brasílio fosse também esquivar, com a mesma 

humildade, do que propôs José Gianti. No entanto, o protagonista apenas riu, como se 

concordasse, e foi atender um cliente. Aqui nasce, portanto, a ideia do “Brasílio 

Político”, que vai começar como prefeito da sua cidade natal.  

Como a obra reveza em seus capítulos os temas “política” e “amor”, na 

sequência, o livro passa a contar acerca do interesse do protagonista em Odília, a filha 

do Cel. Guedes, que se tornaria a sua esposa mais tarde. O capítulo XX, portanto, 

contempla o início do cortejo de Brasílio a Odília, com a tentativa de ser notado pela 

moça nas missas de domingo e, em uma rara oportunidade que teve em um outro 

ambiente, Brasílio criou coragem e foi falar com ela em passeio na Praça da Matriz. Foi 

o pontapé inicial de uma história entre os dois personagens que desembocaria em um 

casamento mais tarde. Assim, nos capítulos (alternados) que tratam do “amor”, Brasílio, 

entre idas e vindas, segue flertando
95

 com sua futura esposa, até que finalmente se 

casam
96

.   

De acordo com o próprio Corrêa, uma preocupação sua foi “deixar todas as 

mulheres bem [na obra]. Não há nenhuma mulher de homem público naquele romance 

que não seja digna. [...] O Brasílio é safado, mas a mulher dele é digna” (MINAS 

GERAIS, 2000, p. 994).  

Voltando à política,  

 

a conversa do Dr. Pereira e do José Gianti dera resultado inesperado. 

Mais inesperado, ainda, porque a lembrança do nome de Brasílio, 

sincera da parte do italiano, fingida da parte do advogado, se mereceu 

repulsa imediata de alguns, a outros pareceu solução razoável 

(CORRÊA, 1968, p. 50). 

 

Ou seja, o nome de Brasílio, de um simples comentário de José Gianti, vai 

ganhando força como uma alternativa à “politiquice” de Rio do Morro; como uma 

possibilidade de se superar a “velha política”. “Um môço sensato, prudente, podemos 

conseguir paz e sossego nesta terra atribulada” (CORRÊA, 1968, p. 50), diziam os 

futuros eleitores do protagonista. 

Do outro lado, o Dr. Pereira, embora negasse, “enfeitava-se de candidato” 

(CORRÊA, 1968, p. 50). Estava visitando povoados, pescando com o Cel. Zico, “chefe 
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 “Enquanto dançava, [Brasílio] flertava com Odília, insistentemente. Ao fim do baile, a acompanharia 

até a casa” (CORRÊA, 1968, p. 52). 
96

 “Nem se precisa assinalar que o namôro tomou impulso e virou noivado” (CORRÊA, 1968, p. 62). 

Mais tarde viria o casamento.  
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de algumas centenas de eleitores” (CORRÊA, 1968, p. 50). Nem cobrar consultorias 

jurídicas o Dr. Pereira estava cobrando do Cel. Zico, isso já visando às eleições. Muito 

mais gentil do que o normal, “na rua, tirava o chapéu com mais elegância” (CORRÊA, 

1968, p. 50). “Na cachola ia tecendo os seus sonhos políticos: prefeito, deputado 

estadual, federal, governador – seria, não há dúvida; Presidente da República [...]” 

(CORRÊA, 1968, p. 51). Já fazia planos para sua administração municipal em sua 

mente: comprar um automóvel para a prefeitura (para fiscalizar os serviços), melhorar o 

abastecimento de água, calçar a rua direita, fazer um jardim na praça da matriz, com 

coreto no meio, etc. Também em sua cabeça, ia contando votos e imaginando quem 

seriam os seus potenciais eleitores
97

.   

Como bem recomenda Maquiavel (2008), quando fizer o bem, faça-o 

paulatinamente. O governante, que almeja a permanência no poder, deve sempre 

lembrar o povo (elemento humano de qualquer organização política) de que é um bom 

gestor ou administrador público, pois a memória das pessoas é curta e elas precisam, 

com alguma frequência, serem rememoradas da virtù
98

 do líder político. 

Partindo da premissa de que a memória do povo é curta, os políticos, seguindo 

essa linha, deixam para realizarem obras, muitas vezes, no último ano de seus mandatos, 

quando as eleições estão se aproximando
99

. Como a arte imita a vida, tem-se um trecho 

que traz exatamente essa ideia descrita: 

 

Com as eleições se aproximando, o Prefeito começava a colocar 

cascalho nalgumas ruas, amontoara uns pés-de-moleque’ na Praça da 

Matriz, consertava a rêde de esgotos da rua Quinze, mandara dar umas 

enxadadas na estrada pros Pitomba, distrito dos mais eleitorais, e 

prometera aos Caixeros que breve começaria o arranjo na estrada de 

carro, para fazê-la rodovia de primeiríssima (CORRÊA, 1968, p. 54). 

 

Nesse cenário de véspera de eleição, o “amalucado” Chico Pelado cantarolava 

suas rimas em voz alta nas ruas: “Cascalho na rua, que bão, que bão! Até parece véspera 

de eleição! Consêrto de esgôto, Prefeito maroto! Véspera de eleição, prefeito lambão!” 

(CORRÊA, 1968, p. 55).  
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 “Na rua, sem sentir e sem querer, Dr. Pereira não fazia outra coisa senão contar eleitores e votos. Mania 

de votos. Não pensava em mais nada” (CORRÊA, 1968, p. 51).  
98

 “Pode-se afirmar que um príncipe ou governante tem virtù quando sabe atenuar os efeitos das 

adversidades ou da Fortuna, quando sabe agir de acordo com as circunstâncias” (SANTOS, 2011, p. 7). 

“A virtù não é só ‘força’; ela compreende um conjunto de méritos individuais, de caráter, capaz de 

ultrapassar os obstáculos na conquista de um determinado fim político” (MANIERI, 2015, p. 136). 
99

 Dizia o Chico Pelado na obra:“véspera de eleição, todo mundo é bão! Quem  num tem cobre, tem 

coração. Até esmola me dão! Nem de doido me chamam não! Viva o padre João, meu patrão!” 

(CORRÊA, 1968, p. 54).  
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Chico Pelado, ao que parece, fazia-se de doido e estava, na verdade, a serviço de 

padre João, que o dava abrigo, almoço e jantar. Chico Pelado andava pela cidade e se 

aproximava das rodas de conversa. Como todos acreditavam que ele era doido (e talvez 

fosse um pouco mesmo, pelo que o autor sugere na obra), ninguém parava de falar, pois 

achavam que Chico Pelado era inofensivo. No entanto, ele saia dali e ia contar tudo 

imediatamente para o Padre João.  

 

Tivera notícia das últimas iniciativas do Prefeito. E compreendeu logo 

que o homem se preparava para a disputa eleitoral. A oposição a êle 

não era das mais fracas. Talvez até nunca se tivesse notícia de outra 

mais atenta. Metiam-lhe a ronca, sem dó nem piedade. Padre João 

começou a sondar a situação. O Dr. Pereira era candidato. O Lucas 

enfeitava-se. Parecia, porém, que o Prefeito preferia o Friburgo, 

secretário da Prefeitura. Falara-se em Brasílio, mas, muito nôvo, sem 

traquejo, e depois das bebedeiras que vinha tomando, saíra das 

cogitações. Ao certo ficavam dois: Dr. Pereira e Friburgo. Padre João 

não sabia qual dos dois se inclinar (CORRÊA, 1968, p. 55). 

 

Quando faltavam oito meses até as eleições para Prefeito de Rio do Morro, os 

candidatos mais prováveis eram o José Friburgo (governo) e o Dr. Pereira (oposição). 

“Cartas na mesa, campanha puxada no município; de vez em quando, um rôlo num 

comício e pancadaria” (CORRÊA, 1968, p. 59).  

O autor reflete na obra também acerca da vantagem de se ter a máquina estatal à 

sua disposição durante as eleições: 

 

Se o Prefeito abre as baterias, o Pereira está perdido. Gôverno é 

gôverno. Com dinheiro e delegado, ninguém perde eleição. Mas, se o 

homem ficar mole, o Pereira sai na ponta. As notícias do Chico Pelado 

desvaneceram-lhe as dúvidas. No dia seguinte, Padre João já era 

friburguense histórico
100

 (CORRÊA, 1968, p. 55). 

 

Em outro trecho ele confirma essa premissa:  

 

O José Friburgo preferia confiar no ‘prestígio’ da Prefeitura: 

empregos eram criados para colocar eleitores novos, serviços se 

iniciavam em todo o município e, se preciso, o delegado completava a 

campanha chamando à Delegacia um cabo eleitoral do Dr. Pereira e 

fazendo-lhe convite amável para que aderisse ou abrandasse a 

campanha (CORRÊA, 1968, p. 59). 
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 “Padre João já salientara do púlpito as excelentes virtudes de cidadão e chefe de família do Secretário 

da Prefeitura, conhecedor dos negócios públicos, que, há muito, manejava. Homem simples e honesto. 

Não se referia ao Dr. Pereira. Era como se houvesse apenas um candidato” (CORRÊA, 1968, p. 59).  
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Ademais, cumpre aqui abrir um parêntese... No jogo da política, a aparência 

também é importante, principalmente em época de eleições. Só para exemplificar, muito 

se especula a respeito do quão relevante foi a aparência de Fernando Collor de Mello 

como um dos elementos que contribuíram para definir os resultados das eleições de 

1989. Tanto é assim que uma edição da revista da Veja, de 1988, apresenta Collor aos 

eleitores brasileiros como um “personagem jovem e bonito [e ‘caçador de marajás’]” 

(BARBOSA; SALGUEIRO, 2017, p. 5). Na primeira edição da Veja de 1989, Collor 

reaparece na capa e é reapresentado como um “um homem jovem, bonito, vestido de 

terno e gravata no qual porta seriedade” (BARBOSA; SALGUEIRO, 2017, p. 6). 

 

O esportista saudável, bonito, herói na luta contra os marajás, que na 

verdade era o representante das mais antigas práticas políticas 

alagoanas, travestiu-se de ícone da renovação política e de salvador da 

pátria. Tanto sua eleição, quanto seu impeachment são exemplos de 

como os meios de comunicação interferem de maneira significativa na 

produção de sentidos no tempo presente (MENESES, 2014, p. 15).  
 

Conforme o seu governo foi se desgastando, a sua imagem em capas de revistas 

também foi se modificando. Com efeito, a edição 11 de setembro de 1991 enquadra o 

rosto de Collor e traz o semblante de um político desolado e com suor na face, além de 

salientar as marcas de sua expressão (BARBOSA; SALGUEIRO, 2017). As edições 

seguintes, de acordo com Barbosa e Salgueiro (2017), continuaram trazendo um 

enfoque negativo.  

A questão é que a boa aparência atrai votos; enquanto que, do outro lado, a 

aparência não satisfatória os repele, afinal, um estudo realizado pela universidade 

americana Massachusetts Institute of Technology, o MIT, “mostra que, em política, a 

beleza é muito mais do que um mero atrativo estético. É, na verdade, um ativo 

valiosíssimo em uma eleição majoritária
101

” (LEÃO, 2010, s/p).  

Corrêa (1968), no livro “Brasílio”, já se atentando para isso ainda na década de 

1960, demonstrando a atualidade da obra, escreve:  

 

Friburgo tinha uma desvantagem. Se um suíno tomasse figura 

humana, haveria de ser igualzinho a êle. Amulatado, gordo, alto, um 

cachaço andando em duas patas. Beiços grossos e salientes, papadas 
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 “A professora Denise Pollini, que ministra a disciplina estética e estilismo de um Candidato no curso 

de especialização de marketing político da USP, garante que não basta ser um ‘galã’ para ganhar uma 

eleição. Para ela, a estética ajuda o candidato causando uma ‘primeira atração’. Depois de ter conseguido 

atrair com mais facilidade a atenção do eleitor, ele deverá fazer jus ao que diz sua imagem. ‘Imagem não 

é tudo’, diz Denise. ‘Se ela não caminhar junto com uma solidez no discurso, um dia ela vai desabar 

e ruir, e é muito pior uma imagem que não se sustenta que uma imagem ruim’” (LEÃO, 2010, s/p).  
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no pescoço e na nuca, testa estreita, nariz esparramado, ainda que 

paradoxalmente meio arrebitado, bastaria pintar-se um porco ereto 

para retratar o candidato. Não há dúvida, um homem bom. A cara é 

que não ajudava (CORRÊA, 1968, p. 59). 

 

É importante registrar que quem profere as palavras reproduzidas acima é o eu 

lírico (Brasílio), que é quem (aparentemente) narra a história do livro. O autor – ao 

levantar questões relacionadas ao racismo, por exemplo, com expressões como 

“amulatado”, “beiços grossos e salientes” e “nariz esparramado” – procura demonstrar, 

mesmo que discretamente e com uma fina ironia, que existia naquele período (1930-

1950) um racismo velado, que gerou até mesmo todo um debate acadêmico a respeito e 

que pode ser relacionado com os conceitos de “Democracia Racial”
102

, de Gilberto 

Freyre, e “Tolerância Opressiva”
103

, de Darcy Ribeiro. Mais uma vez, Corrêa (1968), 

via criação literária, mostra-se antenado em relação a esses supracitados debates no 

meio intelectual, inclusive a respeito da questão racial no país, evidenciando que a obra, 

ao propor uma interpretação ampla e profunda, presta-se à finalidade de pensar o Brasil 

e os seus problemas. 

Nas eleições estaduais, destacavam-se dois nomes para suceder Arlindo Chaves 

(provavelmente inspirado em Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
104

, ex-governador de 

Minas Gerais): a) o político experiente Olinto
105

 (ex-vice presidente, ex-senador, ex-

deputado, ex-prefeito); e b) o político jovem Astolfo (inteligência lúcida, moço e que 

promete grande obra). “Dias depois feria-se o pleito no Estado. O Olinto esmagou o 

Astolfo. Gôverno é gôverno, diziam os governistas” (CORRÊA, 1968, p. 65).  
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 A ideia de Democracia Racial reside na crença de que, em um determinado lugar (no caso, o Brasil), 

negros, mulatos e brancos vivem sob condições de igualdade jurídica e, em grande medida, social 

(ANDREWS, 1997).  Ou seja, haveria relações harmônicas, onde o preconceito racial seria praticamente 

inexistente (KERN, 2014).  
103

 A Tolerância Opressiva pode ser definida pela seguinte frase: “tolerar o outro para reinar sobre seus 

corpos e mentes” (RIBEIRO, 2006, p. 88). Isto é, “a tolerância opressiva explica um processo de 

dominação que, ao mesmo tempo, convive lado a lado com o diferente, porém tal convivência não é fruto 

de um respeito à diversidade, mas sim tem o objetivo de oprimir constantemente o outro. A existência do 

outro em condições permanentemente inferiores, subalternas, reforça e legitima a supremacia do outro 

[...]. Desta forma, o elemento fundante para o exercício da tolerância opressiva é de caráter ideológico: é 

necessário constituir discursos ideológicos de caracterização específica dos grupos étnicos que 

justifiquem a supremacia de um sobre o outro. Se a segregação não existe legalmente do ponto de vista 

territorial; ela existe no plano simbólico que também tem consequências materiais e, de quebra, 

territoriais” (OLIVEIRA, 2008, p. 74). 
104

 As iniciais dos nomes também são as mesmas: Arlindo Chaves (AC) e Antônio Carlos (AC), além de 

ambos terem sido o último governador do Estado de Minas Gerais na Primeira República. 
105

 Talvez tenha sido inspirado no Olegário Maciel, que foi Governador de Minas Gerais de 7 de 

setembro de 1930 a 5 de setembro de 1933 e também foi senador. 
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Se estavam acontecendo, nesse momento do livro, as eleições municipais e 

estaduais, também estavam, no mesmo período, as nacionais.  

 

No resto do país, a campanha andava animada como nunca. A 

oposição berrava dia e noite, no Congresso e nas praças públicas. 

Bons oradores tinha ela: o José Neiva, o Olavo Alves, o Bernardo 

Batista, o Plínio Lopes e outros. Fora do Parlamento, outros chefes se 

entregavam à campanha: o Genésio Vasques, candidato à Presidência 

da República, o Dolores Cruz, e uma turma aguerrida de rapazes, entre 

os quais antigos colegas de grêmio do Brasílio: o Sólon Prado e o 

Simão Canaan (CORRÊA, 1968, p. 60). 

 

Alguns pontos merecem comentários a respeito desta citação. O primeiro deles é 

que os políticos da oposição (por serem oposição e) por serem bons oradores, muito 

provavelmente foram inspirados nos integrantes da UDN, partido que o autor do livro 

pertencia. Assim como a “Banda de Música da UDN”, os políticos da oposição do 

universo ficcional de “Brasílio” (1968) também são bons oradores, como fica evidente 

na fala do Dr. Pereira ao comentar acerca da política nacional: “nunca, no Brasil, 

tivemos uma equipe assim de oradores” (CORRÊA, 1968, p. 60).  

Outro comentário pertinente é o de que o personagem Genésio Vasques (GV) é, 

na verdade, o Getúlio Vargas (GV), como se pode reparar pelas suas iniciais. Assim 

como Vargas, Vasques também era candidato à presidência e, através de um golpe (ou 

revolução?) em 1930, tornou-se presidente do Brasil.      

Por fim, a presença de antigos colegas de Brasílio envolvidos na política 

nacional elucida a ascensão do protagonista nesse campo, pois as “redes de 

sociabilidade” construídas entre os atores políticos costumam explicar os movimentos 

do jogo político para quem o analisa.  

Na sequência, o autor apresenta o adversário político de Genésio Vasques: o 

Jeferson Pires (JP), que é inspirado em Júlio Prestes (JP), tendo este as mesmas iniciais 

daquele. Diante dessa nova informação, conclui-se que se trata de uma reprodução 

fictícia das eleições de 1930, onde a Aliança Liberal enfrentou o Partido Republicano 

Paulista e foi derrotada, porém assumindo o poder.  

Jeferson Pires, candidato governista, era “amparado claramente pelo Presidente, 

pelo Vice-Presidente, que o acompanhava, às vezes, nos comícios, e tendo consigo a 

maioria dos governos estaduais. Entre os seus pregoeiros havia também antigos amigos 

de Brasílio: o Múcio Selva e o José Mafra” (CORRÊA, 1968, p. 60).   
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Os comícios sucediam-se. Incidentes de tôda ordem. A oposição 

culpava o gôverno, que não garantia a liberdade. O gôverno acusava a 

oposição, que se excedia. Os ânimos exaltavam-se. As discussões no 

Congresso azedavam. Houve troca de insultos e de balas. Falava-se 

em decretar o ‘impeachment’ do Presidente. Murmurava-se a 

intervenção nos Estados. Fôrças federais, aquarteladas no interior, 

entravam em choque com polícias estaduais (CORRÊA, 1968, p. 60). 

 

Quando alguns cidadãos riomorrenses discutiam sobre a política nacional, 

Brasílio, ao ser questionado, não se posicionava: “ambos os lados estavam bem, ambos 

agiam mal”. Ao perguntarem a ele sobre a situação municipal, ele respondeu: “Difícil. 

Bons candidatos. O prefeito está trabalhando muito. A oposição também. Melhor era 

um acôrdo” (CORRÊA, 1968, p. 61), demonstrando, mais uma vez, a sua tendência pela 

solução moderada, pelo centrismo, por uma terceira via (“tertius”). O pragmatismo e a 

acomodação de interesses/conciliação, que aparecem frequentemente na obra, são 

características do pessedismo mineiro (HIPPOLITO, 1985), além da tolerância e do 

cálculo político.   

Faltando seis meses para as eleições municipais, aconteciam muitos comícios 

que acabavam em briga e baderna, tanto do lado do Dr. Pereira como do Friburgo. A 

cada dia que passava, o nome de Brasílio era cada vez mais citado como candidato à 

Prefeito: “ouvira várias referências à sua candidatura. E, por último, dando-lhe azul 

mais vivo à mosca
106

, o Cel. Guedes alvitrara a hipótese de chegar êle à Prefeitura” 

(CORRÊA, 1968, p. 66).  

Como o Brasil desse período é oligárquico, a influência do coronel (e do 

coronelismo) é útil para se pensar a ascensão política de Brasílio. O envolvimento do 

protagonista com a filha do Cel. Guedes em muito contribuiu para que ele se inserisse 

no meio político e, como “parente” do Coronel, tivesse o apoio dele para ingressar nessa 

nova carreira.  

O Cel. Guedes, que “fizera sentir sua vontade aos outros chefes do partido”, 

insistia que ninguém melhor do que Brasílio para desempenhar as altas funções de um 

prefeito. O Coronel dizia que “valia quase oitocentos eleitores: fazenda, família, círculo 

de amizades. E oitocentos eleitores eram fôrça considerável num eleitorado de menos de 

                                                             
106

 Percebe-se aqui uma referência machadiana, ratificando a inspiração de Oscar Dias Corrêa neste autor. 

A ideia da “Mosca Azul”, que vem de um poema de Machado de Assis, aparece em outros momentos na 

obra. Ser picado pela Mosca Azul significa passar a aspirar poder e glória. Quando Corrêa (1968) traz esta 

referência, ele está pretendendo dizer metaforicamente que Brasílio passou a se interessar em se tornar 

Prefeito de Rio do Morro. Insta constar, ademais, que o próprio nome de Machado de Assis é citado, 

mais tarde, na página 220, confirmando o conhecimento da obra machadiana por parte de Oscar Corrêa.  
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três mil” (CORRÊA, 1968, p. 68), daí serem os municípios do interior “os locais 

propícios à instalação do coronelismo” (LEAL, 1978, p. 20).  

Depois de uma certa pressão do Cel. Guedes e de alguma resistência por parte de 

alguns (principalmente do Friburgo), os líderes políticos que, em muitas eleições foram 

ajudados pela influência do sogro do protagonista, agora tiveram que ceder e aceitaram 

apoiar o Brasílio para candidato a Prefeito de Rio do Morro.  

Brasílio   

 

perdera algumas horas sonhando. Na farmácia, na cama, dentro do 

banheiro, em tôda parte. Via-se na Prefeitura, a dar ordens, obedecido 

por todos. Num cartão (que já escrevera) ler-se-ia: Brasílio Val-Verde 

– Prefeito Municipal – Rio do Morro. Começaria sua carreira. Claro 

que não haveria de ser prefeito a vida inteira. Cair não cairia. Logo... 

E descobriu várias coisas – qye ia ser prefeito, que depois de prefeito 

ia ser deputado. E federal. – E senador. – E governador (será que 

seria?) – E presidente (por que não?). E, o que é mais importante, 

descobriu-se raciocinando. Que lógica admirável! Chamavam-lhe 

burro! Inveja. Não tinha grande cultura, mas era um homem de luzes, 

dissera o Arquimedes (CORRÊA, 1968, p. 66). 

 

Doca, o então prefeito, prometeu o cargo de coletor estadual para Friburgo, que 

não tinha gostado da ideia de ser substituído pelo protagonista como candidato dos 

progressistas nas eleições, e este abandonou a sua candidatura em face de Brasílio, o 

indicado do Cel. Guedes. Brasílio então seria candidato à Prefeito, o que afastou o Dr. 

Pereira dos bate-papos das tardezinhas na farmácia do seu agora adversário.  

Quando Brasílio se preparava para fazer a sua campanha, estoura a “Revolução 

de 1930”, com a tomada do poder pelo Dr. Genésio Vasques, e as notícias chegam a Rio 

do Morro através de Quinto, filho do Cel. Quincas, que viera de Belo Horizonte com as 

notícias e jornais do dia. Os políticos da cidade, confusos, não sabiam se apoiavam a 

revolução ou se hipotecava integral apoio ao governo.   

 

Fêz-se, então, uma reunião dramática, se não cômica. Todos 

alvitravam soluções, cada qual mais esdrúxula. Houve quem 

aconselhasse que se criasse um batalhão de voluntários que 

representasse o município junto às forças leais ao nosso ilustre 

presidente. Mas não faltou quem afirmasse também que era melhor 

aderir logo, enquanto havia tempo (CORRÊA, 1968, p. 77). 

 

Brasílio, que fazia parte da reunião descrita na citação acima, demonstrando 

novamente a sua mineiridade com soluções moderadas e centristas, disse:  
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Temos que encontrar uma solução. Todos estamos dispostos ao 

sacrifício. Mas não sabemos o que se exigirá de nós. Se o govêrno 

ganhar, estamos feitos. Se a revolução ganhar, estamos perdidos. Não 

se sabe ainda, ao certo, quem vai levar a melhor. Temos que ficar 

com os dois lados... (CORRÊA, 1968, p. 78 / sem grifos no original).  

 

Brasílio, nesse momento de crise política, sugeriu que telegrafassem para os dois 

lados, hipotecando solidariedade. Ele lembrou que tinha amigos (da época da escola e 

da faculdade) nos dois lados e que, com cuidado, poderia fazer funcionar este plano. 

Embora receosos, graças ao incentivo do Cel. Guedes, os outros aceitaram fazer desta 

forma e, para desespero de Dr. Pereira, “Brasílio tomou conta da Prefeitura” (CORRÊA, 

1968, p. 81), da mesma forma que Benedito Valadares também era Prefeito de sua 

cidade natal quando o movimento revolucionário que levou Vargas ao poder foi 

deflagrado. De igual maneira, Valadares também seria confirmado no cargo depois da 

consolidação da Revolução
107

.   

 

Brasílio tomou logo algumas providências. A primeira foi mandar o 

Juca Delegado falar ao Lucas dos Correios e Telégrafos, para não 

atender a ninguém sem ordem dêle. E que as notícias que chegassem 

transmitissem logo. [...] Lucas era companheiro. E cumpriu a ordem. 

A repartição central, informou, estava com os revoltosos. Brasílio 

resolveu logo. E com o Friburgo redigiu um telegrama ao Sólon Prado 

e ao Simão Canaan, comunicando haver tomado a Prefeitura e 

hipotecando solidariedade à revolução (CORRÊA, 1968, p. 81).  

 

Por insinuação do Cel. Guedes, Brasílio “criou um corpo de voluntários, 

jagunços do sogro, armados de porretes e facas, e deu-lhes a tarefa de ‘policiar’ a 

cidade” (CORRÊA, 1968, p. 81). Detentores de poderes políticos e econômicos, os 

coronéis “impunham o ‘respeito’ e o temor, traduzido na prática efetiva da violência 

para com os adversários, ao passo que a sua clientela e parentela eram desmedidamente 

protegidas” (PORTO; MARTINS, 2004, p. 75).   

As notícias chegavam contraditórias: “dos telégrafos, a favor dos revoltosos; 

portadores, favoráveis ao govêrno” (CORRÊA, 1968, p. 81). Quando o protagonista 

menos esperava, chega Lucas com a notícia de que o Governo retomou os Correios e 

quer saber de que lado Rio do Morro estava. Brasílio, que tinha pensado em não 

responder nada, viu-se na situação de ter que providenciar uma resposta e deu a ordem 
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 “Prefeito de sua cidade natal na ocasião em que eclodiu a Revolução de 1930, em outubro, logo que se 

configurou a vitória do movimento [Benedito Valadares] foi confirmado em seu cargo por Olegário 

Maciel, presidente estadual e seu “padrinho” político, alijando um candidato indicado por Artur 

Bernardes, antigo chefe do Partido Republicano Mineiro (PRM). Olegário, por sua vez, foi confirmado 

em seu cargo pelo chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas” (DIAS, 2021, s/p).  
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para o Lucas enviar para o governo o mesmo telegrama que tinha enviado para os 

revoltosos. “Então, mande, igualzinho, um para o Múcio Selva e outro para o José 

Mafra” (CORRÊA, 1968, p. 82). 

Com o desfecho da “Revolução de 1930”, Brasílio improvisou um mastro na 

cidade e fez um caprichado discurso acompanhado de foguetes e muitas palmas e 

“vivas”, elogiando a figura do Dr. Genésio Vasques, o Getúlio Vargas deste universo. 

São palavras (decoradas) de Brasílio, o Prefeito interino:  

 

Minhas senhoras e meus senhores. Não sou orador. Não tenho 

qualidades para falar de público, mas a emoção me obriga a dizer 

algumas palavras neste momento solene. Comemoramos, agora, a 

vitória das fôrças revolucionárias da Nação, que acabam de tomar 

conta do govêrno, para dar ao Brasil paz e progresso. Depois de vinte 

e um dias de lutas enormes, por coincidência, um dia para cada Estado 

da Federação, acabamos com as fôrças do mal e das trevas. A bandeira 

nacional, ora levantada neste mastro, é o símbolo da nossa grandeza 

e... e... (engasgou) da nossa vitória. Quem não estiver conosco está 

contra nós, já disse o grande filósofo. Hoje é um dia de festa e eu, 

como Prefeito Municipal, quero que o povo laborioso desta terra 

comemore as solenidades com entusiasmo e alegria. E declaro feriado 

por três dias, nesta comuna. O Brasil vai entrar nos eixos, no caminho 

do Bem e da Verdade; vamos acabar com os demagogos (pro Pereira), 

com os exploradores do povo. Vamos começar uma nova era, como 

diziam os gregos: ‘Incipit (acentuou o pí) vita nova’ (CORRÊA, 1968, 

p. 84). 

 

No outro dia, pela manhã, Brasílio foi surpreendido com a visita inesperada de 

Arquimedes, que o avisou que o seu adversário político (o Dr. Pereira) tinha ido à 

capital falar com o Presidente. Ele nem tinha aguardado o trem, foi de automóvel. 

Brasílio, ao saber da jogada do rival, resolveu ir para a capital também, de Trem. Ao 

chegar na capital, Brasílio encontra com Otávio Pereira, seu ex-colega de Centro 

Cívico, agora designado Secretário do Interior. O protagonista conversa com o Dr. 

Otávio e o previne em relação ao Dr. Pereira, que estava na cidade para falar com o 

Secretário. Segundo Brasílio, o Pereira de Rio do Morro estava a favor do governo na 

Revolução de 1930 e mudou de lado quando viu que os revoltosos venceriam. Disse 

ainda que o Dr. Pereira é capaz de tudo para tomar a Prefeitura, não importando os 

meios. Quando ele conseguiu ser ouvido pelo Secretário, não saiu satisfeito e 

esperançoso com promessa de que iam averiguar a situação em Rio do Morro: “Pereira 

saiu desanimado. Desta vez perdera. [...] Perdera a partida” (CORRÊA, 1968, p. 90). 
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O Secretário tinha prometido a nomeação do Friburgo, que estava 

acompanhando Brasílio, e cumpriu sua palavra. “Daí a uns quatro dias saía a nomeação 

do Friburgo para a coletoria estadual local” (CORRÊA, 1968, p. 91).  

Mais uma vez, as redes de sociabilidade de Brasílio o ajudaram nessa situação, 

pois  

 

o Secretário cumpriu a palavra também com o Dr. Pereira. Uns dez 

dias depois da conversa com o advogado, chegava a Rio do Morro o 

observador oficial. Por coincidência, era o Pedro Lima, colega do 

Otávio e... do Brasílio, no Colégio. Procurou Brasílio, logo. Almoçou 

com êle na casa do Cel. Guedes, um almôço de arromba, que Odília 

ajudou a preparar, mesa enfeitada, toalha de bordados, louça que não 

servia desde o casamento da Rita (a primeira filha do Coronel). Dali, o 

Pedro foi ver o Dr. Pereira. Ouviu-o meia hora. Tomou umas notas. 

Prometeu-lhe absoluta isenção. Era observador imparcial do 

Secretário; queria a verdade, só a verdade, tôda a verdade. Deu uma 

volta na cidade. E ia embarcar no trem das cinco, mas Brasílio 

impediu-o. Não, senhor, o senhor é hóspede oficial. Vamos jantar, 

depois do jantar uma ‘hora dançantezinha’, você é solteiro, quem 

sabe! Pedro ficou. Jantou. Dançou. Dançou e muito. Brasílio fêz 

questão de que não parasse. Mal se assentava e ele apresentava logo 

outra. Esta, Pedro, é filha do Cel... (e vinha o nome), nosso chefe de 

prestígio... – Muito prazer – e lá se ia de nôvo. Pedro não se 

incomodou, antes, ficou muito feliz com a importância que lhe dava, 

de emissário oficial. E, afinal, algumas das damas pagavam o 

sacrifício... Tanto que, em alguns casos, voltou a sacrificar-se com 

real agrado. Foi no dia seguinte, no trem das oito. O relatório... Isento 

– a favor de Brasílio. O Dr. Pereira continuaria na oposição. A calma 

voltou a Rio do Morro (CORRÊA, 1968, p. 91-92). 

 

Eis mais uma oportunidade de relacionar a história da obra “Brasílio” (1968) 

com o conceito de “jeitinho brasileiro”. Como já mencionado, este, em síntese, consiste 

em encontrar saídas para situações sem saída ou para aquelas que o indivíduo não quer 

enfrentar naquele momento ou mesmo nunca (OLIVEIRA, 2008). Nesse diapasão, essa 

ideia se aproxima do conceito de “homem cordial”, de Holanda (1995), que é aquele 

que tem dificuldade em lidar com situações de impessoalidade e formalidade 

(MALVESTIO, 2016).  

Assim como “a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão 

gabadas por estrangeiros” que visitam o Brasil são elementos que compõem a 

cordialidade descrita por Holanda (1995, p. 147), o oposto desses valores também pode 

fazer parte da definição de “homem cordial”, vez que este é aquele que age inclinado 

pelas paixões, possuindo uma tendência tempestiva, podendo ser movido por impulsos 
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elementares e contraditórios do coração, tais como “a simpatia e a antipatia, o amor e o 

ódio, a receptividade e a não receptividade” (OLIVEIRA, 2008, p. 60).  

 

O homem cordial representa a inexistência, no Brasil, de uma 

sociedade civil que possa servir de base ao Estado impessoal, e, neste 

sentido, ele personifica a invasão do público pelo privado. O homem 

cordial é também a expressão da influência ativa dos padrões de 

convívio informados no meio rural e patriarcal, e esses padrões de 

convívio significam o predomínio do emocional sobre o racional e do 

íntimo sobre o impessoal. São padrões que se ficassem restritos à 

esfera familiar e privada não seriam em si [tão] problemáticos. O 

problema justamente é que o homem cordial sai da esfera privada e 

projeta-se nas esferas sociais e políticas (OLIVEIRA, 2008, p. 64).  

 

A cordialidade de Brasílio (que também aparece em outros momentos do 

enredo) aliada à sua “maladragem”, bem como às suas redes de sociabilidade, como fica 

evidente na última citação reproduzida do livro, levou o protagonista a encontrar 

(“astutamente”) uma saída diante de um contexto de apuro que se viu colocado pelo 

adversário político Dr. Pereira, que provocou a ida de um “observador oficial” para 

procurar irregularidades na gestão de Brasílio, bem como indícios de traição aos 

revolucionários (de 1930). O protagonista, cordial e espertamente, conseguiu lidar com 

a situação e teve relatório favorável, escrito por um ex-colega. 

Na sequência, a história conta um pouco sobre a gestão de Brasílio na Prefeitura: 

“chegava cedo, não fazia nada, mas ficava até o encerramento do expediente” 

(CORRÊA, 1968, p. 93). O protagonista encontrou algum dinheiro na Prefeitura (quase 

cem contos). O Doca, prefeito anterior, não teve grandes obras em sua gestão, mas 

também não gastou muito. Brasílio “pensou em fazer uma administração de fôlego: 

completaria a rêde de esgotos, refaria o abastecimento d’água e ia calçar as ruas que 

faltavam. Sem se falar em algumas estradas” (CORRÊA, 1968, p. 93).  

No final das contas, Brasílio tomou algumas decisões controvertidas, mas 

comuns na época (e também atualmente): gastou bons cobres em um conserto geral até 

a fazenda do Cel. Guedes e depois calçou a rua do sogro na cidade. O prefeito cismou, 

ainda, de fazer um coreto. Entregou treze contos para Zeferino, o pedreiro, e este ficou 

com quase todo dinheiro, levantando somente os alicerces. O que deveria ter custado 

treze contos, saiu por quarenta e oito. Muitos discutiam nas ruas se o corrupto fora o 

Zeferino ou o Brasílio. O Dr. Pereira insistia que tinha sido o prefeito.  
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As coisas, depois desses gastos sem planejamento, começaram a piorar em Rio 

do Morro. Isto é, “com pouco tempo, os cobres da Prefeitura se acabaram” (CORRÊA, 

1968, p. 94). “Prefeito de Rio do Morro, Brasílio Val-Verde [...] enfrenta as primeiras 

dificuldades” (QUEIROZ, 1989, p. 239): 

 

As contas começam a chegar, sem dinheiro para pagamento [...]. 

Brasílio começou a irritar-se. A arrecadação não era grande. As 

despesas com funcionários e operários, enorme. Aumentava quase 

quarenta por cento nos vencimentos e salários dos servidores da 

Prefeitura. [...] Os cobres acabaram-se de todo. E as dívidas cresciam. 

Brasílio não via saída. Do bolso dele não podia. Empréstimo? [...] 

Será que o governo emprestava? (CORRÊA, 1968, p. 94). 

 

O protagonista vai até a capital novamente e procura a Secretaria do Interior, 

mas o Dr. Otávio tratou logo de lhe explicar a realidade do Estado. Para ajudá-lo, 

necessário era que saísse um empréstimo externo que o Estado estava tentando. 

Consoante Queiroz (1989, p. 239), “Brasílio começa a sonhar com a ajuda do exterior”. 

Ele queria um empréstimo externo, “mas não saía. As contas, avolumando-se. O crédito 

da Prefeitura, de rastro. As compras, só a dinheiro; dinheiro não havia. [...] Havia 

buracos nas ruas, do serviço de esgoto começado. [...] Reclamação de todo lado. [...] 

Funcionalismo atrasado” (CORRÊA, 1968, p. 94).  

A situação difícil promoveu uma pressão enorme ao prefeito Brasílio. Até os 

“amigos” e aliados passaram a falar dele. Sem crédito, o protagonista não via saída. 

Como a noiva Odília falava em casamento, Brasílio resolver aceitar se ausentar da 

Prefeitura por um mês para se casarem (O Cel. Guedes apoiaria). Para isso, tratou de 

escolher um substituto e definiu que o Dr. Pereira
108

 era a melhor opção. Este hesitou 

inicialmente, mas como era “importante para a vida do município e de interêsse 

público” (CORRÊA, 1968, p. 96), ele aceitou, pois tinha um “espírito público” e “não 

se negaria a um sacrifício em prol do município” (CORRÊA, 1968, p. 97).    

Brasílio e Odília, na sequência, casam-se e vão passar o primeiro dia da lua de 

mel na capital. Depois passearam por dez dias, sendo que boa parte do tempo estiveram 

no Rio de Janeiro (capital do Brasil à época). O passeio aconteceu “enquanto duraram 

os cinco contos que o Coronel deu para a viagem de núpcias” (CORRÊA, 1968, p. 100). 

Na capital do país, Brasílio encontrou um antigo colega: o Múcio Selva. Ele “lhe 

contara as delícias da vida de deputado no Rio. As regalias, o subsídio, o prestígio, a 

                                                             
108

 “O sonho do Pereira era ser prefeito. Nem que fôsse um dia. E era só um mês” (CORRÊA, 1968, p. 

96).   
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folga, as visitas, as noitadas elegantes. Ficou com a cabeça cheia” (CORRÊA, 1968, p. 

100). “Só via o Palácio Tiradentes e êle dentro dêle, sentado numa daquelas cadeiras, 

fumando charuto, sinal de prosperidade” (CORRÊA, 1968, p. 100).  

Mas, o que mais impressionou o Brasílio, “foi a notícia que o Múcio lhe deu: já 

se estavam formando bacharéis em direito quase por correspondência. O sujeito se 

matriculava, pagava as taxas, fazia uma prova por ano e saía doutor” (CORRÊA, 1968, 

p. 101). O protagonista em muito se interessou. Consultou a esposa, pagou as taxas e se 

matriculou. Comprou alguns livros ainda. “Se era pra ler, não sabia. Mas comprou” 

(CORRÊA, 1968, p. 101). Ele queria provar que não era ignorante. Formar-se-ia 

bacharel em Direito. Seria “doutor” duas vezes: “Brasílio Val-Verde – farmacêutico e 

advogado. Não. Não precisava pôr farmacêutico – só advogado” (CORRÊA, 1968, p. 

101). 

Na sequência, é apresentada a explicação do porquê do nome da cidade ser este: 

“O rio parecia ainda subir o morro da igrejinha, dando voltas em torno da serra como se 

ganhasse coragem para subi-la. Daí o nome da localidade. Escolhido, não há dúvida” 

(CORRÊA, 1968, p. 102).  

Na volta de Brasílio a Rio do Morro, a cidade “continuava em paz. Paz 

completa” (CORRÊA, 1968, p. 102). Pereira, nesse momento, continuava na Prefeitura. 

Ele “assegurava a Brasílio e a todos que não era possível ser bom prefeito com uma 

arrecadação daquelas, tôda absorvida pelo funcionalismo municipal. Precisava-se 

aumentar os impostos para atender às obras públicas essenciais” (CORRÊA, 1968, p. 

103).  

Brasílio concordou com ele e, quinze dias depois, Pereira aumentava os 

impostos e dobrava algumas taxas. A população se manifestou, questionou. O cartaz do 

Pereira caiu; o do Brasílio, subiu. Diante desse cenário, Brasílio reassume a Prefeitura.  

 

Rio do Morro em paz. Não se falava em eleições. O govêrno parecia 

não ter pressa. Para que eleições se estavam no poder? Brasílio voltou 

à Prefeitura, livre das críticas do Pereira que, por mais que houvesse 

tentado, não melhorara as coisas. O que arrecadou, foi-se. E não se 

pagaram as dívidas. O crédito da Prefeitura – de rastro. O aumento de 

impostos melhorou pouco a situação dos cofres municipais. Os 

contribuintes estrilavam na hora dos lançamentos. Alguns quiseram 

recorrer ao Judiciário, mas o advogado era o Dr. Pereira, e fôra êle 

quem aumentara os impostos... Tiveram de chiar nos cobres. Não 

havia remédio (CORRÊA, 1968, p. 104). 
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A paz não durou muito e Brasílio começa sofrer com pressão de todo lado: 

“dinheiro não havia. Reclamações de credores sem pagamento. Funcionalismo atrasado, 

chorando miséria” (CORRÊA, 1968, p. 106). O prefeito estava uma pilha de nervos. 

Além dos problemas diversos com a Prefeitura, o protagonista não entendia os livros de 

Direito que tinha comprado. Pensou em recorrer ao Dr. Pereira, mas recuou na ideia 

inicialmente. Posteriormente, procurou o Pereira e este se prontificou a ajudá-lo, 

respondendo as 9 questões que tinha chegado pelo correio.  

Aliado a tudo isso, a esposa Odília engravidou e andava bem irritada, de mau 

humor. Brasílio, para lidar com esse contexto problemático de sua vida, resolve voltar a 

beber. Mesmo após o nascimento do filho Otávio Guedes Val-Verde, ele permanecia 

bebendo. A pressão na Prefeitura e o choro do bebê, que não o deixava dormir, fez com 

que o protagonista se mantivesse nessa vida boêmia e, gradualmente, ia aumentando a 

quantidade dos drinks e modificando as suas misturas. “A sêde do homem não acabava. 

Parecia esponja, diziam” (CORRÊA, 1968, p. 113).  

Brasílio “estava sem fôrças. Completamente. De qualquer espécie: política, 

moral e ética. Engordara muito. Parecia inchado [...]. E as críticas que lhe faziam, antes 

veladas e restritamente, generalizavam-se” (CORRÊA, 1968, p. 114). Ia de mal a pior. 

Até que acontecem dois eventos que mudam essa sua rota: i) a aprovação para o 

segundo ano da Escola de Direito (do Rio); ii) o estourar da Revolução 

Constitucionalista de 1932.  

Em relação ao primeiro evento, é interessante notar que Brasílio ganha ânimo 

novo, chegando cedo em casa e tratando bem a esposa e o filho: “pegou o menino. Teve 

um ataque de ternura. Abraçou-o, beijou-o. Beijou a mulher. Hoje não estava fedendo, 

não. Foi um grande dia” (CORRÊA, 1968, p. 116).  

O segundo evento, meses depois, forçou Brasílio a ter uma postura mais ativa, 

afinal, “estourou uma revolta contra o gôverno federal, com participação de fôrças 

poderosas. A princípio, o susto, o mêdo. Depois os jornais governistas afirmaram não 

ter importância” (CORRÊA, 116). Mas tinha. Tanto é verdade que o governo começou a 

fazer apelos no sentido dos municípios enviarem corpos de voluntários. Várias cidades 

vizinhas já tinham enviado e Rio do Morro continuava quieta. A inércia do protagonista 

o levou a receber um telegrama de Otávio Pereira, Secretário do Interior e padrinho de 

casamento de Brasílio, solicitando um posicionamento e pressionando pelo envio de 

ajuda pela defesa da legalidade. O Prefeito de Rio do Morro teve que se arranjar e, com 
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a contribuição do Dr. Pereira, resolveram o problema: enviariam os sete “malandros que 

estavam na cadeia” (CORRÊA, 1968, p. 116) – com a promessa de liberdade no pós-

revolução – e apareceram mais cinco voluntários (eles receberiam fardamento e 

quatrocentos mil réis por mês), sendo dois rapazes que andavam sem profissão definida, 

um carregador da estação, um sapateiro e o filho do açougueiro, totalizando doze 

homens, que seguiriam para a capital e se apresentariam por lá para lutar pelas forças do 

governo contra os revoltosos.  

A Revolução de 1932 teve início de 09 de julho, em São Paulo, “advindo de um 

sentimento de inconformismo por parte dos políticos paulistas, que não aceitavam os 

resultados da ‘Revolução de 30’” (COSTA; CALDEIRA; MENDES, 2019, p. 60), que 

lhes tomou o poder, tirando do governo um representante do Estado (Washington Luís) 

e impedindo a ascensão de outro, que, no caso da obra “Brasílio”, era o Jeferson Pires 

(Júlio Prestes), que venceu as eleições, mas não assumiu a presidência. Genésio 

Vasques, através de uma manobra política, torna-se o novo Presidente em 1930.   

Para Leite (1962, p. 139), não é possível estudar a Revolução Constitucionalista 

de 1932 de maneira desvinculada da Revolução de 1930, pois “ambas formam um só 

todo, um só drama em dois atos”. Sander (1982, p. 146) vai esclarecer que este episódio 

tem duas perspectivas: para os paulistas revolucionários, tratava-se de um movimento 

cívico, em nome do direito e da lei (da Constituição), contra uma ditadura; para Vargas, 

o movimento era uma espécie de revanche contra o de 1930, “visando restaurar o 

passado, recuperar posições e relevar as prerrogativas que permitiam ser delapidado o 

erário do povo brasileiro mediante todas as formas de corrupção administrativa 

imagináveis”.  

A Força Policial de Minas Gerais também participou do conflito do lado da 

situação, opondo-se ao movimento dos paulistas. Na obra, Brasílio também foi 

convocado a participar do lado das forças governistas, contra a Revolução de 1932. Ele 

iria como Tenente-Farmacêutico. Tentou recuar, mas, por pressão do Dr. Otávio, teve 

de ir. Friburgo foi nomeado prefeito interino de Rio do Morro. Como Brasílio pode ser 

encarado como uma representação do político pessedista, este episódio retratado no 

livro pode ser relacionado com a participação, no mesmo evento, de Juscelino 

Kubitschek, como Capitão-Médico, que na obra é chamado de Dr. Norberto Kutz (ou 

Dr. Nonô).  
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Do mesmo modo, Queiroz (1989) também interpreta que o personagem “Dr. 

Norberto Kutz”, na obra, é uma representação do Juscelino Kubitschek. Afinal, ambos 

eram chamados de “Nonô”, são Médicos, fizeram parte da Polícia Militar de Minas 

Gerais, foram Prefeitos de Belo Horizonte e Governador de Minas Gerais. Também 

presente na Revolução de 1932, este personagem tratou de Brasílio, seu colega, quando 

este foi acometido de uma doença sexualmente transmissível. O protagonista ficou bom 

graças ao tratamento moderno e rápido do médico, que não quis cobrar nada. Até 

porque foi no exercício da medicina é que Juscelino (representado na obra por Norberto 

Kutz) teria aprendido “a ouvir com objetividade, a entender os medos e desejos do 

interlocutor, a derrubar formalidades inúteis” (BOJUNGA, 2001, p. 72).  

Juscelino Kubitschek “ingressa na Força Pública de Minas Gerais em março de 

1931, para trabalhar no Hospital Militar” (COSTA; CALDEIRA; MENDES, 2019, p. 

60).  

 

Era capitão-médico quando, a 9 de julho de 1932, eclodiu em São 

Paulo a Revolução Constitucionalista. [Ele] foi enviado para o front, 

na região da Mantiqueira, divisa com São Paulo, que os revoltosos 

paulistas haviam atravessado. Ficou baseado em Passa Quatro, como 

responsável por um hospital (PROJETO MEMÓRIA, 2018 s/p). 

 

 

 

Figura 12: Representação do Oficial PM Juscelino Kubitschek, fardado
109
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 Esta tela encontra-se na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar, em Diamantina (MG). Não foi possível 

identificar o seu autor. 
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Norberto Kutz é descrito na obra como alguém de boa aparência e que gostava 

de farras. Vai ficar amigo de Brasílio e participar de noitadas com o protagonista. Assim 

como o Nonô da vida real, que mais tarde ficaria conhecido como o “Presidente Bossa 

Nova”, o Nonô fictício dançava sem parar, “bamboleante, lépido, fagueiro, rindo 

sempre e muito, olhando para todos, como se estivesse numa exibição permanente para 

os assistentes, como se dançasse, ao mesmo tempo, com tôdas as damas do baile. 

Solteiro, tinha fama de conquistador” (CORRÊA, 1968, p. 122).  

Na tentativa de desqualificar os serviços prestados por Juscelino Kubistchek 

durante os eventos da Revolução de 1932, Corrêa (1968, p. 120), que (assim como toda 

a UDN) considerava JK um adversário político, através deste romance histórico em 

pauta, escreve: 

 

Serviço – quase não havia; as operações, algumas vêzes, nem 

operavam coisa nenhuma. De outras, os ‘inimigos’ conversavam das 

posições que ocupavam, uns frente aos outros! Brasílio passava a 

maior parte do tempo lendo folhetins amorosos, que corriam de mão 

em mão, a êle sempre trazidos pelo Cabo Jerônimo. De noite, 

costumavam fazer uma farrinha. Inocente, a princípio, só participava 

da mesa. Depois, com alguns epítetos de ‘medroso’, ‘covarde’, passou 

a participar de mesa e cama... Pobre Odília! – pensava. Mas não fazia 

por mal... E vinham-lhe à mente argumentos que lhe haviam dado 

certo: o homem tem necessidades fisiológicas inadiáveis... O homem é 

um animal polígamo... e outras desculpas para a safadeza. Eram 

cômodas. Incorporou-as, definitivamente, ao seu cabedal, como dados 

aprovados pela experiência e pela ciência. Caiu na farra. Às vêzes, uns 

tirinhos de lá para cá e a resposta de cá para lá. No mais, sossêgo. 

 

Ainda durante a Revolução de 32, Brasílio seria promovido a Capitão. “Serviço 

do Otávio. Exultou. Ganharia mais duzentos mil réis e um galão. O prestígio subiu. 

Com a soldadesca e o mulherio” (CORRÊA, 1968, p. 123). Após o término da 

Revolução, Brasílio é promovido novamente, desta vez a Major.  

Com o fim da Revolta dos paulistas, o protagonista retorna a Rio do Morro como 

herói e é recebido por sua família e por toda a comunidade, que o recepcionaram com 

festa. “Brasílio se imortalizava. Pelo menos para o Rio do Morro” (CORRÊA, 1968, p. 

123).  

Na capital, a festa da vitória das forças governistas na Revolução de 1932 durou 

por mais quatro dias. Brasílio esteve presente e, pela intermediação do Dr. Otávio, 

conheceu o Presidente Genésio Vasques, recebendo tratamento amabilíssimo. Descobriu 
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ainda que o Leonardo, que foi seu colega de ginásio, era filho de Sua Excelência, o 

Presidente de Minas Gerais. Para “homenagear” o “amigo de infância”, o protagonista 

vai batizar o segundo filho de Leonardo Guedes Val-Verde.  

Nesse momento, Brasílio era promovido ao terceiro ano do curso de bacharelado 

em Direito. “Sim, senhor! Quase Bacharel! E sem incômodos, sem estudos” (CORRÊA, 

1968, p. 125).  

Após a Revolução de 1932, houve um “clamor pela volta à legalidade, com 

eleição de um Congresso que votasse a Constituição” (CORRÊA, 1968, p. 130), tal 

como aconteceu em 1933, com a criação de uma Assembleia Constituinte que elaboraria 

a Constituição de 1934. Importante, porém, é não esquecer que Literatura e História não 

estão obrigatoriamente na mesma cadência, no mesmo compasso. “Há que se levar em 

conta as diferenças de ritmo das duas séries” (FREITAS, 1984, p. 174).  

Brasílio, por um tempo (cerca de seis meses), manteve uma licença-prêmio, com 

vencimentos, como major-farmacêutico, em “retribuição aos grandes serviços 

prestados” (CORRÊA, 1968, p. 125). Passado esse período, ele começou a planejar o 

futuro e a procurar um emprego, afinal, a família estava crescendo. Chegou a cogitar ser 

fiscal de rendas. “Dinheiro folgado e seguro. E para isso dera todos os pulos. Até ao 

Presidente da República se dirigira. Pessoalmente” (CORRÊA, 1968, p. 130). Depois de 

muita conversa com o chefe do executivo (Leonardinho estava com Brasílio), Genésio 

Vasques não concede o cargo de fiscal de rendas para Brasílio e sugere que ele volte 

para a política.  

Nesse momento, o protagonista cogita se candidatar a Deputado Estadual: 

“Brasílio passou a pensar na hipótese de ser candidato. Voltaram os sonhos. 

Leonardinho não o desiludiu... tomaram vulto” (CORRÊA, 1968, p. 132). Brasílio “não 

sabia mexer com farmácia, nem queria; advogado, não era ainda. Só mesmo a 

política...” (CORRÊA, 1968, p. 133).  

 Era difícil ter a oportunidade até mesmo de concorrer às eleições. Dentro do 

grupo que Brasílio pleiteava a sua candidatura, existiam alguns líderes políticos que 

indicavam os candidatos dentre os seus protegidos. Ou seja, Arlindo Chaves, Barnabé e 

Valente eram as lideranças que tomavam essas decisões. Na última vaga, Barnabé e 

Valente se desentenderam, pois cada um tinha, nas suas respectivas visões, o candidato 

perfeito para ela. Diante do impasse, Arlindo Chaves sugere que aproveitem o candidato 

do palácio (Brasílio), indicado pelo Leonardinho (provavelmente inspirado em 
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Leopoldo Maciel): “Precisamos dar ao Presidente uma demonstração de aprêço. E não 

fica bem deixarmos seu candidato fora da chapa. Além do mais, é um môço de tradição, 

valente” (CORRÊA, 1968, p. 135). 

  Pela relevância das redes de sociabilidades na política, “só com o primeiro 

argumento, no tom de voz que foi enunciado, venceu a resistência: Brasílio foi indicado 

na chapa de deputados estaduais. Coisa muito séria, muito importante” (CORRÊA, 

1968, p. 135). Logo em seguida, Brasílio já sabia qual seria a sua zona eleitoral, que 

incluía não só Rio do Morro, mas algumas cidades em volta, além de outras duas na 

divisa com a Bahia, o que indica que Rio do Morro se encontrava (muito 

provavelmente) no Norte de Minas Gerais.  

Na sequência, o autor vai mostrar um pouco da campanha de tom populista de 

Brasílio, cumprimentando todo mundo e doando remédios da farmácia, que passou a dar 

prejuízo. Textos em jornais elogiavam incisivamente o protagonista, inclusive alguns 

artigos assinados pelo seu ex-adversário político: o Dr. Pereira.   

O então adversário de Brasílio, o Dr. Miranda – advogado experiente e 

candidato pelo Partido Restaurador –, “não gostou da zona: gente sem instrução, que 

entre êle e um palerma, imbecil como o tal do Brasílio, votava no Palerma” (CORRÊA, 

1968, p. 137). Muita gente vai votar no protagonista. O pensamento do povo, segundo o 

autor, era: é ruim, mas é conhecido. “Podia prestar algum serviço. E os outros? Não se 

sabia de onde vinham. Queriam só os votos” (CORRÊA, 1968, p. 138).   

Com uma votação maciça – cerca de 95% da votação –, Brasílio, aos trinta anos, 

é eleito Deputado Estadual. “Em Rio do Morro obtivera quase mil e quinhentos votos 

em três mil eleitores. O Dr. Miranda teve cento e doze. E, olhe lá, foi uma grande 

votação!” (CORRÊA, 1968, p. 139).  

 

Brasílio foi. Em último lugar, mas foi. E o que interessava era ir. 

Enfim, Deputado! O reboliço no Rio do Morro não podia deixar de ser 

grande: pela primeira vez um filho da terra se elegia deputado. [...] O 

importante, pensava Brasílio, é que estou eleito. Isso é o que 

interessa.Agora estou garantido. Com mais de sete contos por mês. Na 

folga. E tôdas as vantagens. Se fôsse federal era melhor, mas, para 

começar, está bom. Depois... E recomeçava os sonhos (CORRÊA, 

1968, p. 140). 

 

Na capital mineira, Brasílio, juntamente com uma turma, acostumou-se com a 

vida noturna. “Em poucos dias, estava ‘macaco velho’ na gandaia” (CORRÊA, 1968, p. 

142). Frequentava muito o “Galo Índio”, cabaré elegante em Belo Horizonte. A turma 
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era grande: Petrônio, Clóvis, Lincoln, Cristóvão, Caldeira, etc. “A mesa dos deputados 

estava sempre cheia. E até a alta madrugada havia ‘quórum’: desempenhavam-se com 

esmêro o mandato que se haviam cometido” (CORRÊA 1968, p 143).  

Corrêa (1968, p. 142 / sem grifos no original), mais uma vez, não perde a 

oportunidade em tecer uma crítica a Juscelino Kubitschek: “a turma era boa, e incluía 

amigos velhos, como o Múcio, que voltara do Rio, companheiro de Centro Cívico ‘Rui 

Barbosa’; o Lucas [...]; e o Nonô, o médico que o curara na revolução”.  

 

De todos, o mais saliente era o Nonô. Ninguém o chamava de Dr. 

Norberto. Nem os colegas e, muito menos,o mulherio. Dançava o 

tempo todo. Parecia ter molas no corpo, gingando sempre, puxando 

‘cordão’ e quando melhorava a temperatura, com um uísque mais 

avultado, chegava-se pro lado do ‘jazz’ e soltava a voz. Se não era 

boa, também não era ruim. Tinham bossa pra coisa. Alguns diziam 

que era muito dado, muito simples, muito democrata. Outros diziam 

que aquilo era sem-vergonhice mesmo, enraizada, crônica, patológica 

(CORRÊA, 1968, p. 143). 

 

Em seguida, o autor começa a comentar brevemente acerca dos parlamentares, 

colegas de casa (legislativa) de Brasílio, e das suas características. Corrêa (1968) 

demonstra a heterogeneidade da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesse universo 

fictício: de personagens bonachões e de fala mansa a figuras matreiras, espertas e 

perigosas; de deputados extremamente dedicados e cultos a bacharéis calmos com ares 

de doutores de Coimbra do século XV. Embora comente sobre alguns personagens, o 

autor reconhece que não era possível se descrever toda “a fauna humana que Brasílio 

encontrou na Casa do Povo, como chamava a Câmara. Eram cinquenta e quatro figuras 

diversas, cada qual com um jeito, uma cara, assentando-se ou se levantando ao comando 

da intimação do presidente e dos líderes” (CORRÊA, 1968, p. 147).  

A estreia de Brasílio no poder legislativo estadual gerou opiniões antagônicas. 

Duas correntes se formaram após análise do seu discurso:  

 

enquanto uns sustentavam que o homem era um colosso, e sua peça 

oratória um primor de elegância, de precisão de forma e de riqueza de 

fundo [...], outros não escondiam seu desagrado, qualificando-a 

medíocre, errada, grotesca; e alguns chegavam a dizer que aquilo era 

uma vergonha, uma indecência, que um tipo dêsses desmoralizava as 

instituições parlamentares, e outras coisas semelhantes (CORRÊA, 

1968, p. 150).  

 

Com o passar dos dias, Brasílio foi se acostumando com a nova função. 

Conheceu o Dr. Leão Teles Pacífico, cuja filosofia de vida tomou para si: agradar a 
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todos; não contrariar ninguém; não tomar nenhuma atitude, “salvo se fôr a favor de 

alguém e não fôr nem parecer ser contra ninguém”; “não descobrir nunca o pensamento 

através das palavras, porque para se voltar atrás ainda é tempo”; e, por fim, “falar 

pouco, ouvir muito e concordar sempre, sem concordar nunca” (CORRÊA, 1968, p. 

154). Afinal, conforme estava escrito no poema “Regra sua para quem quiser viver em 

paz”, de D. João Manuel (poeta palaciano), “ouve, vê, calla, e viverás vida folgada” 

(CORRÊA, 1968, p. 154).  

Os anos do mandato de Brasílio “corriam normalmente. Para êle e para todos, 

cada um a seu modo” (CORRÊA, 1968, p. 156). Várias vezes o protagonista pensou em 

em ir à tribuna e contribuir com alguma fala ou opinião. Lembrou-se, por outro lado, da 

“estreia, dos comentários favoráveis e, sobretudo, dos desfavoráveis e sentiu desejo 

invencível de ficar calado, a que obedeceu, irresistivelmente. Além disso, o conselho do 

poeta palaciano soava-lhe, insistentemente, aos ouvidos” (CORRÊA, 1968 p. 156). Na 

Câmara, Brasílio pertencia à Comissão de Redação, já que só precisava assinar o 

parecer (pronto!) com a redação final confeccionado pelo Sr. Cláudio.     

No capítulo LXXVIII, o autor conta ao leitor que o protagonista tornou-se, 

inesperadamente, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito). Inesperadamente, 

pois chegou a pagar as taxas, mas nunca mais tinha recebido nenhum documento ou 

correspondência. Neste dia, porém, chegou uma carta timbrada da Faculdade Livre de 

Direito, do Gabinete do Diretor, com o comunicado da sua formatura, com nota distinta, 

convidando-o a ir receber o diploma. “Doutor duas vêzes, em farmácia e direito! 

Exultou. Ninguém mais zombasse de seus conhecimentos. Era bacharel. Com nota 

distinta” (CORRÊA, 1968, 157). Dois dias depois viajou e foi receber o diploma: “a 

sete de dezembro, Brasílio colava grau na Secretaria da Escola e recebia o diploma” 

(CORRÊA, 1968, 157). 

No Rio de Janeiro, aproveitando que estava na capital federal, visitou a Câmara 

dos Deputados e pôde rever uns antigos amigos e colegas: Sólon Prado, Simão Canaan, 

Vicente Paulo, etc. Encontrou também com o Leonardinho, agora um próspero dono de 

cartório, “ganhando, folgadamente, seus (infelizmente seus, dêle) trinta ou quarenta 

contos mensais” (CORRÊA, 1968, p. 158).  

Após ouvir sobre o novo ofício do “amigo” Leonardo (pouco trabalho e muito 

dinheiro), e que havia uma vaga disponível, Brasílio se empolgou e os dois combinaram 
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de encontrar o Presidente Genésio Vasques no outro dia para solicitar a vaga para o 

protagonista.  

 

No dia seguinte, onze horas da manhã, os dois estavam frente ao 

Chefe do Govêrno. Não mudara nada o homem. Talvez um pouco 

mais gordo e com as entradas mais largas na testa. O mesmo charuto 

desprendendo, despreocupadamente [...], a fumaça que os charutos 

desprendem, variando o cheiro e tosse para quem a recebe. Acolheu os 

visitantes de pé, com um sorriso (CORRÊA, 1968, p. 158).  

  

Depois de um período de hesitação em entrar no assunto principal (falaram de 

política por um tempo), Brasílio e Leonardinho, na ausência do Presidente (que foi 

atender ao telefone na cabine), resolveram ir direto ao ponto. Leonardinho tomou a 

frente e disse: “Presidente, V. Exa. é muito ocupado... o que nos traz aqui é o seguinte: 

vagou-se o Cartório do 3º Ofício de Notas e o Dr. Brasílio, que pretende deixar a 

política, desejaria pleitear a vaga” (CORRÊA, 1968, p. 158). Genésio Vasques 

convence Brasílio a continuar na política e, caso não vença as próximas eleições (que 

aconteceria em um ano), que o procurasse que o faria tabelião. Mas que não era o 

momento de abandonar a política e ingressar em um cargo burocrático, já que poderia 

“prestar muitos bons serviços ao seu Estado” (CORRÊA, 1968, p. 159).  

Na sequência, o Presidente do Estado de Minas Gerais, pai do Leonardinho, 

sofreu um colapso e veio a óbito, assim como aconteceu com Olegário Maciel
110

 em 

setembro de 1933.  

Como o “vácuo de poder” não costuma se manter, logo questionaram quem o 

substituiria, visto que não havia vice-presidente. O Secretário do Interior, Otávio Pereira 

(inspirado em Gustavo Capanema), assumiu o governo interinamente, na expectativa 

que se efetivasse no cargo: “o problema do Otávio resumia-se em ser confirmado no 

cargo. O Estado ainda não se reconstitucionalizara. E até que se voltasse à legalidade, 

podia ir ficando. Já servia. Mas, muito melhor com a nomeação efetiva do Presidente” 

(CORRÊA, 1968, p. 160).  

O Dr. Otávio tinha o Eduardo Fortes (inspirado em Virgílio de Melo Franco) 

como adversário, que também aspirava ao cargo e era ainda mais próximo do Presidente 

Genésio Vasques. Otávio e Brasílio tramavam para resolver essa questão, de modo que 
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 “Em seu livro de memórias, Valadares confessou que, com a morte de Olegário Maciel, ficara ‘sem 

chefe ou guia tão necessários aos moços na vida pública’. Transferido para o Rio, onde teriam início as 

sessões preparatórias da Constituinte, procurara o presidente Vargas, afirmando sua condição de político 

novo ‘sem compromissos’, disposto a ter Vargas como ‘chefe’” (DIAS, 2021, s/p). 
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o primeiro se tornasse o Presidente de Minas Gerais de maneira definitiva. Para isso, 

Brasílio e Leonardinho, filho do falecido Presidente (de Minas), foram para o Rio de 

Janeiro executar a missão. Muito aflito, o Dr. Otávio ligava para Brasílio “pelo 

interurbano todos os dias, uma, duas e mesmo três vêzes” (CORRÊA, 1968, p. 165).  

Depois de uma semana e muitas tentativas, parecia que o Dr. Otávio seria 

desligado do cargo de “Governador” de Minas Gerais. Ele aconselha o protagonista a 

fazer mais uma tentativa e este vai novamente até Genésio Vasques. Brasílio  

 

encontrara boa receptividade no Chefe do Govêrno. Da primeira vez 

que o visitara, agora, anunciado como emissário do interventor, fôra 

introduzido, imediatamente. Nem precisara do Leonardinho. Isso já 

era de espantar. O que o alegrou mais ainda é que o Presidente o 

recebeu como se fôssem amigos velhos (CORRÊA, 1968, p. 165).  

 

Genésio se lembrava de Brasílio e deu a entender que foi acertada a decisão do 

protagonista de permanecer na política. Diante da sugestão de efetivar o Dr. Otávio, o 

Presidente esquivava-se. Disse que iria pensar, pois precisava de políticos de sua 

confiança nos governos dos Estados (seria a nomeação de interventores de Getúlio 

Vargas para os Estados).  

Brasílio contou ao governador interino, e este mais uma vez pediu para insistir. 

No entanto, nos próximos três dias, Genésio estava acamado. Depois de muita 

especulação de quem seria o novo interventor de Minas Gerais – se o Eduardinho ou se 

o Dr. Otávio –, surgiu a história de uma lista de seis nomes (duas indicações de cada 

líder político estadual), que depois se transformou em nove nome (três nomes de cada). 

Ou seja, Arlindo Chaves, Barnabé e Valente indicaram nomes que julgavam com 

potencial de assumir o Governo de Minas. A esses nove nomes, foi acrescentado mais 

um, a pedido do Presidente Genésio Vasques. O nome seria o do Dr. Brasílio Val-

Verde
111

, que, mais tarde, seria efetivado como Interventor Federal de Minas Gerais. Do 

mesmo modo, é registrado na historiografia um dilema parecido (para não falar 
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 “No início de dezembro, atendendo à solicitação de Vargas, Virgílio e Capanema fizeram um acordo 

no qual se comprometiam a respeitar a decisão presidencial em relação à interventoria, desde que fosse 

nomeado um dos dois. Insatisfeito com essa última exigência, Vargas pediu à direção do PP que 

organizasse listas com nomes de prováveis candidatos. No final do processo, segundo Helena Bomeny, já 

era certa a exclusão dos dois principais aspirantes ao cargo. A uma dessas listas foi acrescentado o nome 

de Benedito Valadares por sugestão de Vargas e para surpresa de Antônio Carlos, devido à obscuridade 

política do deputado progressista. A nomeação de Valadares, realizada em 12 de dezembro, desencadearia 

contra Vargas uma reação das forças que apoiavam os candidatos preteridos, mas fora exatamente a 

desvinculação do novo interventor dos grupos em conflito que o habilitara ao cargo. A escolha de um 

tertius neutralizou as duas facções envolvidas e garantiu para Vargas um controle sobre o estado” (DIAS, 

2021, s/p). 
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idêntico), chamado de “caso mineiro
112

”, onde Getúlio Vargas deveria escolher um 

novo Interventor para Minas após a morte de Olegário Maciel. Os dois favoritos para 

assumirem o cargo eram Gustavo Capanema e Virgílio de Melo Franco. No entanto,  

 

pressionado, Vargas surpreendeu a todos ao indicar Benedito 

Valadares para o cargo, político de pouca expressão e completamente 

desvinculado das facções em disputa. Nos anos seguintes, Valadares 

se tornaria um dos mais fiéis aliados de Vargas nos embates políticos 

travados pelo presidente (FGV CPDOC, 2021, s/p). 

 

Assim como aconteceu com Brasílio, que se tornou alguém da confiança de 

Genésio para executar um programa, Benedito era acusado de ter sido escolhido para ser 

“o ‘pau-mandado’ do presidente, mas nos quatro anos que antecederam ao golpe de 

1937 ele astutamente aproximou-se de Vargas, fazendo parte de seu círculo mais íntimo 

e logo despontou como um político mineiro de primeira linha” (DIAS, 2021, s/p). 

Para Pandolfi (2007, p. 18), “diferentemente do pré-1930, quando o governador 

era eleito e próximo das classes dominantes locais, no pós-1930 o interventor era 

nomeado e subordinado ao presidente da República”. A nomeação do protagonista então 

saiu e nem mesmo a sua família acreditou. Brasílio, em cerimônia curta, “recebeu o 

cargo das mãos do Otávio Pereira, meio sem graça, desajeitado” (CORRÊA, 1968, p. 

174).  

 “Em poucos dias, soube Brasílio que havia muitos cargos a preencher” 

(CORRÊA, 1968, p. 173). Diante de muitas aproximações e insinuações, Brasílio teve 

que escolher quem seriam os seus secretários, o seu chefe de gabinete, o advogado 

geral, o procurador, auxiliar, oficial, chefe de polícia, prefeito da capital, etc. Vários 

secretários foram escolhidos pelo Presidente Genésio Vasques: Narciso (Fazenda), 

Atanásio (Educação), Valente (Viação), Isaac (Agricultura), entre outros. Brasílio 

escolheu o amigo Múcio para a pasta do Interior.  

A oficialidade da Força Policial (atual PMMG) fez uma surpresa na forma de 

visita para o novo Interventor de Minas Gerais: “o discurso do Comandante foi um hino 

de louvor ao herói (sim, êle Brasílio), colega de caserna, digno de Caxias e Osório, e 

outras verdades” (CORRÊA, 1968, p. 176). Dentre os Oficiais que assistiam ao discurso 

do Comandante, estava o (agora) Major Norberto Kutz, velho conhecido de Brasílio, 

“com o mesmo riso espraiado, como se quisesse afogar nêle a humanidade inteira” 
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 O Caso Mineiro foi o “nome pelo qual ficou conhecido o longo processo de escolha do novo 

interventor no estado, se arrastaria de setembro a dezembro de 1933” (DIAS, 2021, s/p). 
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(CORRÊA, 1968, p. 176). Na sequência, Brasílio decide nomear o Dr. Nonô como o 

novo Prefeito da Capital, iniciando, assim, a sua trajetória política. Comentando acerca 

dos eventos não-fictícios, Dias (2021, s/p) esclarece que Valadares, nesse momento, 

“escolheu para a chefia de seu Gabinete Civil o major-médico da Força Pública Mineira 

Juscelino Kubitschek”. Na ficção, Brasílio “encantava-se com o Prefeito. Tinha por êle 

invencível simpatia” (CORRÊA, 1968, p. 178).   

 

 

Figura 13: Oficial PM Juscelino Kubitschek, fardado, ao telefone
113

 

 

Na imprensa, “o órgão oficial noticiava, religiosamente, os menores atos do 

governador. E os discursos, que Brasílio proferia, saíam em sínteses admiráveis” 

(CORRÊA, 1968, p. 178).  

Na rotina do governo, o protagonista nem viu o tempo passar e que se 

aproximavam as eleições. “Devia eleger-se a Assembleia e, depois, o Governador” 

(CORRÊA, 1968, p. 179). Foi até ao Rio de Janeiro para consultar o Presidente, que o 

acalmou.  

Como “é na efervescência dos períodos que antecedem às eleições que se 

intensifica a prestação de favores” (PEREIRA, 2002, p. 23), Brasílio, através de 

barganha política, conseguiu eleger 54 dos 60 deputados.  

 

Brasílio pôde enfrentar tranqüilo as eleições. E ver-se eleito 

governador com cinqüenta votos e nove em branco (compareceram 
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 Disponível em: < http://abordagempolicial.com/2009/12/juscelino-kubitschek-primeiro-governador-e-

presidente-pm/ >. Acessado em 17 de Outubro de 2018.  

http://abordagempolicial.com/2009/12/juscelino-kubitschek-primeiro-governador-e-presidente-pm/
http://abordagempolicial.com/2009/12/juscelino-kubitschek-primeiro-governador-e-presidente-pm/
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cinqüenta e nove). Um adoecera
114

. Havia sido traído por três. Não 

conseguiu saber quem fôra. Voto secreto é o diabo (CORRÊA, 1968, 

p. 180).   

 

Em paralelo com os acontecimentos da obra ficcional, em abril de 1935, 

Benedito Valadares “foi eleito pelos deputados constituintes mineiros como governador 

constitucional do Estado” (FGV CPDOC, 2021, s/p).  

No capítulo XC, Corrêa (1968, p. 186) aproveitou para novamente criticar 

Getúlio Vargas, como se pode notar:  

 

O Dr. Genésio Vasques elegera-se também Presidente, do mesmo 

modo que Brasílio. O Congresso confirmara-o no pôsto. E êle se 

portava como convinha ao príncipe: dividia para reinar; confundia 

para imperar sem contraste; desmoralizava os adversários; explorava 

os amigos; e, se apareciam rivais em potência, ia, aos poucos, ou de 

vez, desfazendo-se dêles. Se seu livro de cabeceira não era o de 

Maquiavel, é que, por certo, já o decorara. E executava-o, à perfeição, 

encarnando-o com esmêro. Comprara dedicações nas Fôrças Armadas 

com as promoções; e vencia as resistências com remoções, a bem do 

serviço. Vários chefes militares independentes iam sendo transferidos 

para bases menos acessíveis, mais desguarnecidas, longe de recurso; e 

não havia como recusar. Outros eram reformados. Em política, ou a 

adesão ou a traição. Os amigos aumentavam; os adversários 

desapareciam. O homem tinha jeito pra coisa. E não havia quem lhe 

opusesse (CORRÊA, 1968, p. 186).   

 

Como Governador, Brasílio não admitia contestações nem conselhos. Somente 

do Presidente Genésio Vasques, logicamente: “obedecia-lhe, cegamente, mesmo em 

prejuízo dos interêsses do Estado, era preciso sobreviver” (CORRÊA, 1968, p. 187). 

Para tudo Brasílio consultava Vasques, o seu mentor. Da mesma forma que na ficção, 

entre Getúlio Vargas e Benedito Valadares “existia um vínculo pessoal intenso, uma 

espécie de relacionamento pai-filho. Valadares nada fazia sem primeiro consultar 

Vargas, nem mesmo viagens políticas em seu próprio estado” (DIAS, 2021, s/p). 

Mais uma vez, Maquiavel (2008) pode ser evocado aqui, pois o grande escopo 

do príncipe é a sua manutenção no poder, independentemente dos meios que tiver que 

usar. No caso do protagonista, ele acatava tudo o que o Presidente dizia e pedia, até 

porque ele seria o sucessor natural de Genésio Vasques, assim como Benedito 

Valadares o era para Getúlio Vargas. Benedito esteve “no primeiro plano das 

articulações com vistas à sucessão presidencial, prevista para janeiro de 1938” (FGV 

CPDOC, 2021, s/p).   
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 A historiografia demonstra que, na realidade, o deputado que não compareceu foi Afrânio de Melo 

Franco, eleito pela União Minas Autônoma.  
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Na obra fictícia, Brasílio “seria o sucessor natural. Sim. Dito pelo próprio 

Genésio. Mas... [...] Genésio tramara bem os seus planos. E Brasílio ajudá-lo-ia a 

executá-los. Inocentemente” (CORRÊA, 1968, p. 187).  

O casamento de Brasílio não ia bem. Ele mal dava atenção à família. Odília se 

sentia sozinha, cuidando dos filhos, indo à Igreja e praticando caridade. Já que Brasílio 

não voltava em casa (e quando voltava a tratava mal), ela passava longas temporadas 

em Rio do Morro, na fazenda do pai, que estava mais velho e doente. Nesse momento 

da história, Brasílio tinha uma amante pública, já que aparecia com ela em todos os 

lugares e até mesmo praticamente morava com ela.  

 

Nonô, êste estava sempre nas boas graças de Brasílio. Lembrava-se 

dêle para as festas do Cassino, nas inaugurações elogiava-o como o 

estadista contemporâneo, e, ultimamente, promovera-lhe uma 

homenagem em que Brasílio recebera uma placa de ouro avaliada em 

cem contos de réis (CORRÊA, 1968, p. 194). 

 

Os dois (dentre outros) viviam na “gandaia”, até altas horas da noite, com 

bebidas (principalmente uísque) e mulheres (profissionais do sexo). Compartilhavam as 

acompanhantes: a Inês, principalmente. “Hoje a Lucinda, amanhã a Dulce, depois a 

clara. Cada dia uma” (CORRÊA, 1968, p. 207). Conforme leciona Da Matta (1986 p. 

105),  

 

a possibilidade de agir como malandro se dá em todos os lugares. Mas 

há uma área onde certamente ela é privilegiada: [...] a região do prazer 

e da sensualidade, zona onde o malandro é o concretizador da boêmia 

e o sujeito especial da boa vida. Aquela existência que permite desejar 

o máximo de prazer e bem-estar, com um mínimo de trabalho e 

esforço.  

 

Voltando à política, Brasílio – que não era dos mais esforçados (e gastava 

dinheiro público com as suas “noitadas”) – vivia um momento complicado. Começaram 

uma campanha ferrenha contra o Interventor de Minas: 

 

Não lhe perdoavam nada. Se ia ao Rio estava passeando. Mesmo que 

não estivesse. (É verdade que quase sempre estava. Que tinha com 

isso os invejosos, pensava). Se não ia e se dirigia a outras cidades do 

Estado, não o deixavam em paz para resolver os negócios. E (ou quase 

nunca os resolvesse), quando descansava em algum lugar, 

denominavam-no logo ‘rendez-vous’. É certo que, às vezes, recebia 

visitas femininas. Pudera! Era homem. Havia de viver de brisa? Odília 

– bem, só pra fazer filho... Não para farra. E não precisava de mais 

filhos. ‘A idéia’ metia-lhe a ronca sem parar. Na Câmara Estadual 

uma turma de invejosos o atacava por tudo. Se nomeava os 
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correligionários – perseguição aos adversários; se nomeava os 

adversários – corrupção, subôrno; se não nomeava ninguém – 

desinterêsse pela coisa pública (CORRÊA, 1968, p. 196). 

 

Os menores incidentes se tornavam casos de proporções municipais, estaduais 

ou até mesmo federais. “A situação nacional não era das mais claras. A perspectiva da 

luta presidencial anuviara os horizontes, dissera o Presidente” (CORRÊA, 1968, p. 

198).  

De acordo com Genésio Vasques, a democracia brasileira desse período ainda 

estava frágil e não resistiria a um embate desse nível. Segundo ele, precisavam ter 

cautela com os inimigos do regime, que tentavam golpeá-lo e subvertê-lo, e os falsos 

democratas, “que o enfraquecem com as manobras políticas” (CORRÊA, 1968, p. 198).  

A fala de Genésio Vasques se refere à aspiração de Arlindo Chaves, articulando-

se politicamente, em criar uma oposição que o levaria a assumir a presidência no porvir, 

nas eleições de 1938 que estavam chegando. A coalizão de Brasílio e Genésio combateu 

o Arlindo Chaves nas duas frentes: a federal e a estadual. Arlindo, sem o apoio do seu 

próprio partido (Brasílio assumira a direção partidária), não alcançaria os seus objetivos, 

sendo substituído pelo habilidoso Simão Canaan, amigo de Brasílio desde a época de 

Centro Cívico. O “Arlindo Chaves era a primeira vítima. Outras viriam...” (CORRÊA, 

1968, p. 199).  

A oposição, depois do afastamento de Arlindo Chaves da presidência da 

Assembleia, aumentava exponencialmente. “Os mais chegados ao Arlindo Chaves não 

perdoavam a Brasílio a queda do chefe” (CORRÊA, 1968, p. 200).  

Às vésperas do pleito sucessório no país, o momento era de intranquilidade. 

Assim como na Nova República, “vários partidos arregimentavam-se: os tradicionais – 

situação e oposição, e mais o da direita e o da esquerda, cada um com seu chefe 

nacional, de determinada côr, determinado gesto, determinado emblema, determinados 

planos” (CORRÊA, 1968, 200), mais uma vez demonstrando a atualidade dos costumes 

políticos presentes na obra. E Corrêa (1968, p. 200) ainda acrescenta: “não se engoliam 

porque o regime não permitia. Mas o combate intensificava-se”.  

O autor está se referindo aos integralistas da AIB (Ação Integralista Brasileira), 

grupo nacionalista que se identificava com o fascismo italiano, e aos comunistas da 

Aliança Nacional Libertadora (ANL). Assim como aconteceu em 1937, com a reação ao 

suposto “Plano Cohen”, também houve um episódio parecido na ficção em tela: “um 

plano esquerdista de subversão da ordem. Medidas extremas foram tomadas: prisões, 
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suspensões de garantias, reforma de militares, etc” (CORRÊA, 1968, p. 200). Com isso, 

Genésio Vasques permaneceria no poder e as eleições previstas seriam descartadas até 

que a ameaça se findasse.  

 O processo kafkaniano
115

 passou a ser a regra: “bastava dizer-se: Fulano é 

extremista – zás – delegacia, incomunicável, sem prova que pudesse prevalecer em 

contrário. Nem atestado da Santa Sé” (CORRÊA, 1968, p. 200). Brasílio, em âmbito 

estadual, aproveitou a oportunidade para lidar com alguns desafetos e tratou logo de 

identificá-los como extremistas. “Era preciso defender o regime. Cadeia” (CORRÊA, 

1968, p. 200).   

Uma vez estabelecido no poder, Vasques passou a buscar a desmoralização do 

Parlamento e dos homens que o integravam. Ele “fomentava as dissensões partidárias, 

estimulava as ambições pessoais e, às vezes, claramente, acusava o Congresso pelas 

dificuldades da hora”. Por fim, “apregoou-se que estavam em risco os princípios 

democráticos, por culpa da inépcia dos que os representavam” (CORRÊA, 1968, p. 

202). Genésio instalou o Regime Novo (Estado Novo), com o apoio das Forças 

Armadas. Brasílio já sabia e concordou. O Presidente contara para ele na véspera do 

ocorrido.  

Em um dia igual aos outros, quando os parlamentares federais chegaram à porta 

da Câmara, encontraram o prédio guardado por forças militares. Em obediência às 

ordens recebidas, com os estaduais aconteceram o mesmo. “Só então souberam. Para 

salvar o regime da subversão, o Presidente havia subvertido o regime. Estado de sítio. 

Correrias, prisões, Constituição nova. Para salvar o país” (CORRÊA, 1968, p. 203).  

No Estado de Minas (assim como nos outros) “fêz-se como na República. Nos 

municípios, como no Estado. Tudo nôvo. Só os chefes os mesmos. Só o mesmo povo. 

Agora, sim. O Brasil ia ser o maior!” (CORRÊA, 1968, p. 203). Nas ruas, o povo estava 

eufórico. Acreditavam fielmente que dias melhores viriam. Como este momento é 

inspirado no Governo Ditatorial de Vargas (1937-1945), a censura passou a fazer parte 

da rotina dos brasileiros: “os jornais, com todas as manchetes enormes, páginas de 

noticiário e de texto da nova Lei Magna, tudo já visto pela censura... passavam de mão 

em mão” (CORRÊA, 1968, p. 204).  
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 O Processo Kafkaniano é aquele em que o réu não sabe o porquê nem de quê está sendo acusado, não 

existindo, portanto, um devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Essa ideia está presente 

na obra “O Processo”, de Franz Kafka.  
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Brasílio ficou preocupado do Presidente substituí-lo, mas não aconteceu. 

Genésio tinha afeto pelo protagonista, assim como Getúlio por Benedito Valadares. 

Brasílio aproveitou, mais uma vez, e resolveu os seus problemas com os adversários 

políticos: “botou para fora os prefeitos que não lhe agradavam, nas repartições exonerou 

centenas de adversários. Interveio em outras entidades, fêz ameaças, e acabou acabando 

com os adversários” (CORRÊA, 1968, p. 204).  

Se as coisas melhoraram para Brasílio, para os outros certamente pioraram, 

afinal, passaram a viver uma espécie de regime ditatorial. “Um ajuntamento de quatro 

pessoas... e um guarda convidava à dissolução da reunião, quando não levava as quatro 

para a Delegacia de Ordem Política” (CORRÊA, 1968, p. 204).  

 

Aí era uma beleza. A princípio, o Osvaldo, delegado, suasoriamente, 

convidada o cavalheiro a prestar declarações. Interrogava-o depois, já 

agora com ‘certa’ franqueza. Depois, se não havia nada e êle achava 

que havia, usava de alguma rudeza e, por fim, se não lhe agradava, 

enxovia, e borracha, se lhe convinha. Processos do regime novo, 

tendentes a aperfeiçoar os testemunhos. Era preciso consertar o país. 

Nada de despesas supérfluas com câmaras e deputados. Nada de 

demagogia: muita liberdade convertia-se em libertinagem. Era preciso 

respeito à autoridade. Que o govêrno pudesse trabalhar sem as 

reclamações incômodas das oposições. Que tivesse tempo suficiente 

para realizar sua obra administrativa, sem pensar em sucessão 

presidencial, em eleições, etc. Agora sim, o Brasil ia andar em ordem. 

Nem que fôsse a pau... E o pau cantou (CORRÊA, 1968, p. 205).  

 

Corrêa (1968) neste momento do livro satiriza o Estado Novo e quem advoga 

por uma ditadura como solução para os problemas do Brasil, com um governo sem 

oposição e com autonomia e liberdade para atuar. Afinal, por mais imperfeita e 

desafiadora que seja, a democracia ainda é a opção mais acertada.   

No capítulo CIII, após a indagação de “quem se oporia à vontade do príncipe?” 

(CORRÊA, 1968, p. 209), o autor faz menção aos “Manifesto dos Mineiros” ou 

“Manifesto ao povo mineiro”, que foi uma carta aberta (impressa clandestinamente em 

Barbacena e distribuída estrategicamente), no aniversário do Estado Novo (24 de 

outubro de 1943), onde importantes nomes da intelectualidade liberal mineira
116

 se 

manifestaram a favor da redemocratização do país, depois de um longo período de 

silêncio, aproveitando-se das contradições das políticas externa e interna do Brasil. Na 
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 Entre seus 92 subscritores incluíam-se os nomes de: Virgílio de Melo Franco, Pedro Aleixo, Milton 
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Afonso Pena Jr., Alaor Prata, Bilac Pinto, Daniel de Carvalho, José de Magalhães Pinto, Mário Brant e 
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obra de ficção está escrito: “um dia apareceu, com uma centena de assinaturas, o 

protesto. Quem o teria escrito? Talvez o Simão Canaan, o Eduardinho, o Sólon Prado...” 

(CORRÊA, 1968, p. 209).  

 

Era uma simples explanação, teórica e moderada. Mas ao Genésio e 

ao Brasílio, mais a êste, pareceu afronta. E a  nenhum dos signatários 

perdoou. Os que ocupavam cargos públicos foram demitidos. Para os 

outros, a atuação se fêz mesmo junto a empresas particulares e 

independentes. As que não concordaram, deixaram de ser 

independentes e particulares. Afinal de contas, quem era o 

governador? Assim viveu Brasílio alguns anos. Muitos para os que 

não o toleravam. Poucos, um curto período, para êle (CORRÊA, 1968, 

p. 209).  

 

No capítulo CIV, na página 210, o leitor volta a encontrar o Brasílio da primeira 

página, “após o sonho acordado” (CORRÊA, 1968, p. 210), relembrando toda esta 

história, resgatada da memória do protagonista, até aqui.  O personagem principal, como 

se pôde ver no início do enredo, andava meio nervoso e insatisfeito, misto de ódio e 

desânimo. “Andava farto, dizia. E descarregava em cima do primeiro que aparecia” 

(CORRÊA, 1968, p. 210).  

O livro a partir daqui começa a contar a decadência do Regime Novo. O 

principal motivo teria sido a tentativa de Genésio em viver uma espécie de “Imperador, 

ou Rei, ou Paxá” (CORRÊA, 1968, p. 211) no Brasil, despertando, assim, um 

movimento para tirá-lo do poder. O personagem João Brasil, em entrevista, soltou um 

comentário sobre eleição em pleno Regime Novo. “Rompera-se o dique. Não era 

possível mais tapar o rombo. Não se falava em outra coisa. Parecia que o povo queria, 

de nôvo, divertir-se com a política. Os candidatos começaram a surgir. Vários nomes 

eram falados” (CORRÊA, 1968, p. 211).  

A manutenção do Regime Novo passou a ficar cada vez mais improvável. “Só se 

falava em eleições” (CORRÊA, 1968, p. 212). Preocupado, Brasílio procura o 

Presidente e narra para ele os seus temores. Genésio Vasques concorda com Brasílio e 

eles convocam uma reunião dos chefes de executivo estaduais para a fundação do 

partido governista e lançamento de seu candidato à presidência (outros partidos de 

oposição já apareciam). Decidiram lançar o General Túlio como candidato. “A 

campanha desenvolvia-se normalmente. Comícios, excelentes programas de govêrno, 

plataformas, discursos, promessas, arruaças, etc... Como tôdas as campanhas. Às vezes, 
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um tiroteio, cavalaria, pronto-socorro, necrológios heroicos, etc. Normalidade” 

(CORRÊA, 1968, p. 215).  

 Os dois candidatos (o General Túlio e o Almirante Cordeiro) uniram-se para 

depor Genésio Vasques. Brasílio, que tinha dado a sua palavra que apoiaria Vasques, 

preferiu aderir à rebelião: “seu discurso que ia ser no sentido do presidente, tornou-se de 

apoio à rebelião: antes dêle (discurso), o homem – o ex-digníssimo Genésio – foi 

deposto, e pareceu-lhe melhor aderir” (CORRÊA, 1968, p. 216). Com a inesperada 

mudança, Brasílio teve de deixar, às pressas, o Palácio Independência.  

 Aparentemente essa sucessão presidencial de Vasques (por volta de 1945) foi 

inspirada em um episódio de dez anos antes, contado por Dias (2021, s/p): 

 

Em 1935 foi aberta uma crise política no estado do Rio de Janeiro, 

com o episódio da sucessão do interventor Ari Parreiras, que era 

disputada por dois candidatos: o ministro da Marinha, almirante 

Protógenes Guimarães, apoiado pela Coligação Radical Socialista, e o 

general Cristóvão Barcelos, apoiado pela União Progressista 

Fluminense (UPF). Preocupados com o papel do estado do Rio nas 

eleições presidenciais previstas para 1938, o governo federal e o de 

São Paulo apoiavam Protógenes, enquanto o governo do Rio Grande 

do Sul era favorável a Barcelos. A proposta dos progressistas de 

indicar outro nome (Augusto Carlos de Sousa e Silva) como candidato 

de pacificação foi recusada por Barcelos, que não voltou atrás em sua 

decisão nem quando, a pedido de Vargas, Valadares, seu amigo 

pessoal, tentou demovê-lo. 

 

 Com as chapas formadas, as eleições vieram na sequência e Brasílio “votou nos 

mesmo homens que o haviam sufocado. Acostumara-se a eles” (CORRÊA, 1968, p. 

216). O General Túlio tornou-se o presidente.  

Queiroz (1989) ainda questiona: e o país? E as esperanças trazidas pelas 

eleições? No final do seu famoso romance histórico, Oscar Dias Corrêa é preciso no 

diagnóstico: 

 

Tudo na mesma. Tantas voltas dera o mundo, que parara no mesmo 

lugar. Os mesmos homens. Nos mesmos cargos. Com a mesma 

disposição de não mudar... [...]. Apenas, com as voltas, parecia que se 

havia estonteado mais. Mais confusos. Ninguém se entendia. De mal a 

pior. O feijão subindo. O arroz na hora da morte. Carne, não havia. 

Leite e manteiga, escassos. O aumento do custo de vida provocara o 

dos salários. O destes, o daquele. O governo não tomava medidas 

sérias. E a situação agravava-se. Greves sucediam-se. Hoje paravam 

os trens; amanhã, os bondes; depois, os vapores; em seguida, 

fechavam-se os bancos; em greve os metalúrgicos, os tecelões, os 

padeiros, os... todos. Sucessivamente. Quando não de uma vez. E 

vinham os novos reajustes de salário; e os preços subindo de novo. 
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[...] Os entendidos discutiam, formulavam planos e mais planos. 

Letras eram agrupadas para nomear novos órgãos, encarregados de 

vencer a crise, que engordava com eles. Estávamos em hiperinflação, 

diziam, inflação galopante, e outros nomes (CORRÊA, 1968, p. 217). 

 

O desapreço do autor à Getúlio Vargas é mais uma vez perceptível na obra, 

conforme se pode verificar na citação a seguir: “Genésio, no seu repouso forçado, ria-se 

do mal que fizera. Afinal, a bomba estourada nas mãos de outro: acendera o estopim e o 

Túlio sofria o estrondo” (CORRÊA, 1968, p. 218).  

Brasílio, nessas mesmas eleições, candidatou-se à Deputado Federal e elegeu-se. 

Inclusive, exercia certa influência em relação ao presidente (que o ouvia muito), pois 

fora ele que lançara a candidatura do General Túlio.  

Com o mandato chegando ao fim, Brasílio, já meio desanimado, pensou em se 

candidatar nas próximas eleições para senador, assim como aconteceu com Benedito 

Valadares. Ele chegou a considerar voltar a Governador, mas acabou se candidatando ao 

Senado mesmo, por sugestão de alguns de seus companheiros, já que o nome do 

protagonista era um “puxa legenda”. 

 

Puseram-no. Brasílio não se interessou. Sabia que ainda assim seria 

eleito. Apenas mandou fazer as cédulas. O partido distribuía. 

Candidato a senador era o único do partido. Ao govêrno do Estado, 

acreditem, candidatava-se o Nonô! Nem mais nem menos! O Nonô, 

que Brasílio fizera! (CORRÊA, 1968, p. 240).  

 

Brasílio, já no final do livro, foi eleito senador com 650 mil votos (ele teve mais 

votos do que o Dr. Nonô, o Governador eleito de Minas Gerais, que se elegera com 500 

mil votos). Voltou a ser prestigiado por seus pares no campo político: “companheiros” e 

“adversários”. “Nunca pensara ter tanto prestígio” (CORRÊA, 1968, p. 242). As visitas 

passaram a ser frequentes. Foi chamado pelos jornais de o “cidadão da República” e o 

“condestável da democracia”. 

O catecismo político de Brasílio “sempre fora ganhar. De qualquer jeito. Jogo 

limpo ou jogo sujo. Aliás, ganhara sempre e, quase sempre, sujo. Mas ganhara” 

(CORRÊA, 1968, p. 244). Percebe-se aqui uma aproximação do modus operandi do 

protagonista com o pensamento maquiavélico, onde o que importa são os fins, 

independentemente do que precisará ser feito para se chegar até lá, mesmo que tenha 

que se jogar sujo (MAQUIAVEL, 2008). Brasílio, inserido no campo político brasileiro 

(com todas as suas características e vícios), enxerga a política como ela é, não como 
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deveria ser: é a chamada Realpolitik
117

. Uma outra aproximação possível é, como se 

enfatizou, com o político Benedito Valadares e com o pessedismo, pois o autor da obra 

(Oscar Dias Corrêa) criticava veementemente a “política pessedista-pragmática, 

matreira, clientelista e [...] corrupta” (PEREIRA, 2019, p. 193).    

Ainda no período em que Brasílio esteve no senado, teve de lidar com a morte 

do sogro: 

 

O Cel. Guedes [...] passara desta para melhor. [...] Brasílio assistiu em 

Rio do Morro aos funerais do sogro. Gente à revelia. Nunca se vira 

entêrro igual. E quando Brasílio passava, ouvia, cochichando, um 

sussurro de surprêsa: ‘O Dr. Brasílio veio! Olha! O Dr. Brasílio!’. 

Durante os dias seguintes, até a missa do sétimo dia, recebeu visitas. 

De tôda parte. Verdadeira romaria. E cartas, telegramas, nem se fala. 

Era uma consagração autêntica. Estava, definitivamente, 

imortalizado” (CORRÊA, 1968, p. 243).  

 

Para brindar a consagração de sua biografia, que ia muito bem até aquele 

momento, foi eleito, por unanimidade, para a Academia Nacional de Belas Letras pelo 

seu romance “Juvêncio”, inspirado no Florêncio. Tornou-se imortal da ANBL. Todos 

queriam homenageá-lo: o seu município natal (Rio do Morro), o Senado, o Governo 

Estadual, etc. Brasílio foi, ainda, nomeado representante do Brasil como Ministro 

Plenipotenciário junto a um organismo internacional multilateral. 

No final do livro, o experiente político Brasílio Val-Verde (já estava com 

sessenta anos) encontra uma “meninota de 19 anos, misto de ingenuidade e breijerice” 

(CORRÊA, 1968, p. 247). Graças à campanha feita com o Nonô (o JK daquele 

universo), alcança êxito político e é eleito senador, como já apontado. Sorte no jogo 

(político) e no amor. “Entretanto, como nada fracassa tanto quanto o êxito, o pobre do 
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 Realpolitik “é mais um método do que uma doutrina, completa e acabada. Ela pode ser vista como 

uma escola de pensamento que não é boa, ou má, em si, e sim que pode, ou não, servir os interesses 

daqueles que presumidamente se guiam por seus ‘princípios’, algo vago, de análise e de ação. O que ela 

quer dizer, finalmente? A rigor, trata-se de um simples cálculo utilitário, baseado nos interesses primários 

de um país, um Estado, um indivíduo. Ela tende a considerar os dados do problema e não se deixa guiar 

por motivações idealistas, generosas ou ‘humanitárias’ de tal decisão ou ação, mas apenas e 

exclusivamente pelo retorno esperado de um determinado curso de ação, que deve corresponder à maior 

utilidade ou retornos possíveis para o seu proponente ou condutor da ação. [...] Ela parte de um 

pressuposto básico, na vida ou na sociedade: indivíduos e grupos sociais guiam-se, basicamente, por seus 

instintos de sobrevivência ou por seus interesses imediatos de conforto, bem-estar, segurança, 

maximização de satisfação, de prazer ou de riqueza e poder, no caso de sociedades mais complexas. Não 

se pode negar que, nessa perspectiva, ela corresponde, aparentemente, à natureza humana, ou pelo menos 

a certa concepção da natureza humana, tal como vista pelos filósofos utilitaristas ou individualistas” 

(ALMEIDA, 2008, p. 2).  
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Brasílio termina seus dias na sarjeta. Cassado, ‘por falta de decoro parlamentar
118

’, e 

abandonado pela amante, entrega-se à bebida. O álcool o enlouquece” (QUEIROZ, 

1989, p. 241). “Os desgostos e a bebida haviam-lhe alterado o juízo” (CORRÊA, 1968, 

p. 264). Segundo o próprio autor, Brasílio vai ficando louco, processo este que se 

encerra no final do livro (MINAS GERAIS, 2000).  

Em resumo,  

 

à vista dessa rápida viagem pelo Estado Novo [e demais períodos 

históricos contemplados na obra] manifesta-se a proeminência do fato 

literário sobre o fato político. E não poderia ser de outra forma. O 

escritor faz, do verbo, uso literário. [...] Descortina-se, nessa literatura, 

o espírito de uma fase fundamental da história brasileira. O poder 

discricionário, a politicalha, a preponderância das oligarquias, o 

narcisismo – vícios registrados na agenda do Estado Novo, e comuns, 

também, a outros Estados – Novos ou Velhos, aí se veem ‘ao vivo’ 

(QUEIROZ, 1989, p. 243).  
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 “O Senado cassou-lhe o mandato por falta de decôro parlamentar. Unanimemente. Também, nunca 

mais voltara lá” (CORRÊA, 1968, p. 259).  
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Figuras 14 e 15: “Brasílio” em duas versões: i) a primeira é a versão da capa do livro 

homônimo de 1968; ii) a segunda é uma versão hodierna, do século XXI
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CAPÍTULO 3 

 

“QUE PAÍS É ESSE?”: ELEMENTOS DA CULTURA POLÍTICA BRASILEIRA 

EM “BRASÍLIO”, DE OSCAR DIAS CORRÊA 

 

 

“Nas favelas, no Senado 

Sujeira pra todo lado 

Ninguém respeita a Constituição 

Mas todos acreditam no futuro da nação 

 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

 

No Amazonas, no Araguaia-ia-ia 

Na Baixada Fluminense 

Mato Grosso, Minas Gerais 

E no Nordeste tudo em paz 

 

Na morte, eu descanso 

Mas o sangue anda solto 

Manchando os papéis 

Documentos fiéis 

Ao descanso do patrão 

 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

 

Terceiro mundo se for 

Piada no exterior 

 

Mas o Brasil vai ficar rico 

Vamos faturar um milhão 

Quando vendermos todas as almas 

Dos nossos índios num leilão 

 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse?” 

 

(Renato Russo) 

 

A epígrafe deste capítulo é uma música que traz no refrão uma questão que 

muitos estudiosos buscaram e buscam responder: “que país é esse?”. Vários intelectuais, 
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chamados de “intérpretes do Brasil”, dedicaram esforços para responder a essa questão 

em seus mais diversos trabalhos. Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio 

Prado Jr., Raymundo Faoro, Milton Santos, entre outros, foram alguns desses 

pesquisadores que buscaram compreender, através das suas pesquisas, o Brasil e as suas 

facetas.  

Da Matta (1986) se pergunta, em questão presente no título de um dos seus mais 

importantes livros, “o que faz o brasil, Brasil?”. A pergunta do autor vai ao encontro do 

refrão da epígrafe, que pretende saber que país é o Brasil.  

Para o autor, existem dois “Brasis”: um escrito com letra minúscula e outro 

grafado com o “B” maiúsculo. O primeiro é o “nome de um tipo de madeira de lei ou de 

uma feitoria interessada em explorar uma terra como qualquer outra”; o segundo 

“designa um povo, uma nação, um conjunto de valores, escolhas e ideais de vida” (DA 

MATTA, 1986, p. 11).  

 

O ‘Brasil’ com b minúsculo é apenas um objeto sem vida, 

autoconsciência ou pulsação interior, pedaço de coisa que morre e não 

tem a menor condição de se reproduzir como sistema [...]. Mas o 

Brasil com B maiúsculo é algo muito mais complexo. É país, cultura, 

local geográfico, fronteira e território reconhecidos 

internacionalmente, e também casa, pedaço de chão calçado com o 

calor de nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com o 

qual se tem uma ligação especial, única, totalmente sagrada (DA 

MATTA, 1986, p. 11).  

 

O Brasil enfatizado neste capítulo é aquele da letra inicial maiúscula, com 

pulsação e aspectos culturais; aquele pelo qual Oscar Dias Corrêa se interessou e, via 

criação literária, buscou representar na obra “Brasílio” (1968) com uma crítica mordaz e 

fina ironia em relação aos seus costumes políticos nacionais.  

De acordo com Queiroz (1989), Oscar Dias Corrêa, através de seu romance 

histórico “Brasílio” (1968), tenta responder à pergunta: “assim somos?”. Para ela, esta 

pergunta ganha sentido depois da leitura da supracitada obra.  

Queiroz (1989) insiste na ideia de que a obra – escrita em 1968 e que faz 

referência às décadas de 1930, 1940 e 1950 – é mais atual do que pode pensar o leitor 

desavisado. Muitos são os aspectos político-culturais do Brasil hodierno que estão 

presentes no livro de Oscar Dias Corrêa. “Mudaram-se os tempos? É provável. Mas os 

homens são cada vez mais semelhantes a si mesmos. Pois generalizou-se uma forma de 

conduta, vista, antes, como característica de certo plumitivo...” (QUEIROZ, 1989, p. 
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240). Essa percepção é que se pretende desenvolver neste capítulo, na tentativa de 

desvendar “que país é esse?” à luz da categoria “cultura política” (que é uma das formas 

de se buscar uma resposta aceitável para essa pergunta), averiguando se é possível se 

observar uma cultura política nacional, com elementos que se consolidaram ao longo 

dos tempos e que, ainda na atualidade, fazem-se presentes. 

 

Cultura política não é uma panaceia, não explica tudo e não oferece 

saídas analíticas fáceis para lidar com problemas complexos. 

Entretanto, é relevante para entender comportamentos políticos e o 

peso de relações estruturais, constituindo categoria útil para os 

pesquisadores da história recente. As tradições preexistentes impactam 

as escolhas políticas e impõem certos limites aos agentes. Ainda 

assim, estes sempre fazem escolhas, portanto, a cultura política não é 

uma camisa de força. Metáfora melhor seria comparar cultura política 

a uma moldura, ou a um trilho (MOTTA, 2018, p. 131).  

 

Como “a categoria cultura política passou a ser considerada orientadora dos 

comportamentos e valores políticos dos indivíduos, estendendo o campo das relações 

políticas para além daquelas tradicionais entre Estado e sociedade civil” (PAPA, 2016, 

p. 143), o seu ferramental será fundamental para se pensar o Brasil a partir da 

perspectiva político-cultural, extraindo da obra em tela referências de alguns elementos 

da cultura política nacional. Afinal, “as culturas políticas evidenciam um projeto de 

sociedade, de Estado ou a leitura compartilhada de um passado comum” (PAPA, 2016, 

p. 143), contribuindo para se responder a pergunta “que país é esse?”.  

Existem outras formas de se pensar o Brasil, mas como é a História Política que 

pauta este trabalho, pretende-se compreender, à luz de uma obra literária e das lentes do 

seu autor, o Brasil em uma perspectiva cultural do político. Assim, por oferecer “ao 

historiador uma resposta mais satisfatória aos comportamentos políticos no decorrer do 

processo histórico” (PAPA, 2016, p. 143), a ideia de cultura política será importante 

aqui para se analisar, em “Brasílio”, os trechos que fazem menção a costumes políticos 

que poderiam ser caracterizados como elementos da cultura política nacional, que foram 

interiorizados pelos indivíduos, determinando as motivações dos seus atos políticos, 

inclusive comportamentos solidários face a novos acontecimentos (PAPA, 2016).   

Na concepção de Malvestio (2016, p. 16), seria a cultura política “o melhor meio 

de compreensão e análise das sociedades, uma vez que se trata de um fenômeno de 

múltiplos parâmetros não caindo no erro de uma explicação unívoca [...], mas uma 

adaptação à complexidade do comportamento humano”.  
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Ela permite afirmar que “os fatores político-culturais são instituintes da 

realidade social e não simples derivações, como afirmavam aqueles que relegavam [...] 

a história do político a acontecimentos lineares, superficiais e que não abarcam a 

complexidade que a dimensão social se reveste” (PAPA, 2016, p. 143-144).  

A apresentação de algumas definições e ponderações teóricas acerca da categoria 

“cultura política” iniciará o primeiro tópico deste capítulo, passando na sequência a se 

refletir se existe uma cultura política brasileira à luz das perspectivas de alguns autores 

que pensaram a respeito da questão. Por fim, três elementos da cultura política nacional 

serão estudados a partir da obra “Brasílio” (1968): patrimonialismo, clientelismo e 

bacharelismo.  

 

3.1 Cultura Política: definições e ponderações teóricas 

 

A ciência política estadunidense, nas décadas de 1950 e 1960, foi, de certa 

forma, pioneira na formulação sistemática do conceito de cultura política, consolidando 

a categoria no meio acadêmico. A obra (fundacional) que consta como a referência 

inicial para a abordagem culturalista do político é a The civic culture: political atitudes 

and democracy in Five nations (1963), escrita por Gabriel Almond e Sidney Verba, 

embora hoje se reconheça que já havia outros trabalhos nesse sentido que serviram de 

inspiração para a dupla de autores. Logo, o estudo de Almond e Verba “tem seus 

antecedentes e seus desdobramentos posteriores” (VÁSQUEZ, 2018, p. 30). Ou seja, “a 

categoria cultura política foi construída no século XX, mas seus formuladores retiraram 

inspiração de autores que escreveram em períodos anteriores
120

” (MOTTA, 2009, p. 

15), como, por exemplo, em Alexis de Tocqueville, com o livro A democracia na 

América
121

 (1835), bem como na historiografia e filosofia alemãs, que, também no 

                                                             
120

 Platão, Aristóteles, Sólon, Maquiavel, Montesquieu e Rousseau, dentre outros, também são 

mencionados como intelectuais que, de alguma forma, contribuíram para a criação da ideia do que viria, 

no século XX, a ficar conhecido como “Cultura Política”. Conforme destaca Barquero (2001, p. 4), 

“embora já estivessem presentes, no horizonte da política clássica desde os estudos de Platão, Aristóteles 

e Sócrates a preocupação com a capacidade política dos cidadãos e o seu papel na sociedade, os debates 

que surgem na década mencionada começam a pautados por uma nova perspectiva de análise, e 

possibilita o surgimento de uma nova área de estudo, qual seja, a da política comparada empírica”.  
121

 “Neste trabalho, hoje um clássico, o pensador francês desenvolveu a ideia de que a força da 

organização política dos norte-americanos derivava não somente das insituições, mas tinha relação com 

os hábitos e costumes daquele povo, o que ele chamou ‘hábitos do coração’” (MOTTA, 2009, p. 15).  
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século XIX, desenvolveram o conceito de Kultur
122

, que “passou a ser utilizado para 

fazer relações com os aspectos espirituais de uma comunidade” (KUPPER, 2017, p. 71).  

Tocqueville (2005) especificou “os hábitos, os costumes e a organização social e 

política dos americanos, para depois tratar da estrutura da dominação, de suas 

instituições políticas e das relações do Estado com a sociedade civil” (CREMONESE, 

2014, p. 170-171). Ele vai conceber que a educação, a religião e os costumes 

estadunidenses podem ser tratados como componentes culturais que têm íntima relação 

com o desenvolvimento da democracia (TOCQUEVILLE, 2005).  

A partir de insights presentes em trabalhos como o de Tocqueville e os dos 

alemães, pesquisadores do novecentos desenvolveram a ideia e elaboraram o conceito 

de “cultura política”, reconhecendo que “o funcionamento dos sistemas políticos 

dependeria [também] de fatores culturais” (MOTTA, 2009, p. 15).  

Vásquez (2018) advoga que existem pelo menos duas escolas ou tradições que 

desenvolveram, cada uma a seu modo, a ideia de cultura política como instrumental 

para se pensar e interpretar a realidade academicamente: a i) americana (melhor 

dizendo, anglo-saxã) e a ii) francesa.   

Almond e Verba (1989), os principais expoentes da tradição americana, cujos 

estudos desenvolvem a categoria cultura política nas décadas de 1950 e 1960, estão 

inseridos em um contexto que tem como pano de fundo a Guerra Fria. Logo, a 

preocupação desses autores, diante disso, é fortalecer o campo “democrático” em 

disputa com o bloco socialista (MOTTA, 2013). Aliás, após a Segunda Guerra Mundial, 

“as ciências sociais norte-americanas se internacionalizaram e se envolveram com a 

lógica da Guerra Fria” (MOTTA, 2018, p. 112).  

Almond e Verba (1989) observaram, em sua obra, “que a cultura política de uma 

sociedade tinha impacto sobre o funcionamento dos sistemas políticos” (SOARES; 

BAPTISTA, 2020, p. 122). O que diferencia os estudos dos últimos 50 anos dos 

anteriores “não é o tema, mas a abordagem teórica, e, acima de tudo, o instrumental 

metodológico” (CASTRO, 2000, p. 20).  

Almond e Verba (1989) vão distinguir três tipos de orientação política:  

 

                                                             
122

 Houve também a “eventual contribuição da historiografia e filosofia alemãs do século XIX, que 

desenvolveram o conceito de Kultur. Como entendiam que cada povo tinha a sua própria Kultur e que 

alguns eram culturalmente superiores, seria razoável supor que esse pensamento implicasse a existência 

de uma cultura política correlata” (MOTTA, 2009, p. 15).  
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1) a ‘orientação cognitiva’, que significa o conhecimento do 

sistema político e a crença nele, nos seus papéis e nos seus 

titulares, seus inputs e outputs; 2) a ‘orientação afetiva’, que se 

traduz pelos sentimentos sobre o sistema político, seus papéis, 

pessoas e desempenho; e 3) ‘a orientação avaliativa’, 

significando o julgamento e as opiniões sobre os objetos políticos, 

que tipicamente envolvem a combinação de padrões de valor, bem 

como de critérios de valor com informações e sentimentos. Tais 

avaliações seriam avaliadas a partir de diferentes classes de 

objetos políticos, que iriam desde os sentimentos mais genéricos, 

passando por processos políticos e administrativos, chegando até o 

papel do indivíduo. Do cruzamento entre as orientações com as 

classes de objetos políticos, resultariam três diferentes tipos de 

cultura política: a paroquial, a súdita e a participante (BORBA, 

2005, p. 149 / sem grifos no original). 

 

A cultura política paroquial é típica da estrutura política tradicional, “quando os 

papéis que compõem o sistema político são devidamente demarcados e os indivíduos e 

grupos não detêm o alcance da sua inserção no sistema” (DUTRA, 2002, p. 15). A 

cultura política de sujeição, própria de estados autoritários, é caracterizada pela 

passividade em relação “às decisões emanadas do sistema e a aceitação da 

impossibilidade de nele intervir” (DUTRA, 2002, p. 15). A cultura política cívica, 

também conhecida como “de participação”, é  

 

relativa a um sistema de tipo liberal-democrático, marcada pela 

postura participante e ativa de indivíduos e grupos no sistema político. 

A maior ou menor compatibilidade ou congruências entre as culturas e 

os respectivos sistemas foram trabalhadas no interior dessa corrente 

através de conceitos como os de adesão, apatia, alienação (DUTRA, 

2002, p. 15-16).   

 

Esses cientistas políticos estadunidenses 

 

tentaram relacionar as atitudes dos atores políticos com a maneira na 

qual os sistemas políticos operam, expressando a estreita relação entre 

a cultura política e o funcionamento dos sistemas políticos: ela seria o 

elo entre as orientações-atitudes políticas individuais (dimensão 

micropolítica) e as estruturas políticas (dimensão macropolítica) da 

sociedade (SOARES; BAPTISTA, 2020, p. 122). 

 

É importante registrar que, “em seus usos iniciais, o conceito implicava certa 

hierarquização, a compreensão de que alguns povos possuem cultura política, são mais 

avançados, enquanto outros ainda não a têm, ou apenas em forma inferior e incompleta” 

(MOTTA, 2009, p. 15).  

Tratava-se de uma visão etnocêntrica, portanto, já que Almond e Verba (1989) 

enfatizam a cultura cívica (de tipo anglo-saxão), democrática e participativa, 
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“caracterizada como pluralista, baseada na comunicação e persuasão, uma cultura de 

consenso e diversidade, que permite e modera a mudança” (PEREIRA, 2017, p. 357). 

Logo, este modelo seria hierarquicamente superior aos demais, pois, na visão da escola 

americana, as sociedades ocidentais – em especial os EUA – eram democracias estáveis 

e sólidas, deixando implícita a superioridade deste modelo em relação aos demais 

disponíveis (MOTTA, 2013). Em suma, as culturas políticas, nesse período, “eram 

pensadas em termos de espaço nacional (alemão, italiano, inglês, etc), provocando a 

tentação do etnocentrismo” (MOTTA, 2018, p. 112).  

Na obra de Almond e Verba (1989), essas democracias ocidentais eram modelos 

a serem buscados pelos outros povos que ainda não alcançaram esse estágio. Esses 

autores buscavam entender a origem das diferenças e formular guias seguros para que 

todos chegassem lá (MOTTA, 2013).   

Como mencionado,  

 

o conceito cultura política ganhou estatuto acadêmico e as primeiras 

reflexões sistemáticas nos anos de 1950 e 1960, em meio ao debate 

das ciências sociais norte-americanas. A motivação dos autores a 

discutir o tema era compreender melhor a origem dos sistemas 

políticos democráticos, partindo da percepção da insuficiência dos 

paradigmas iluministas que viam o homem como ator político e 

racional. Questionando a fragilidade das explicações tradicionais, 

alguns cientistas sociais começaram a formular a hipótese de que 

democracias estáveis demandavam cidadãos com valores e atitudes 

políticas internalizadas, ou seja, a presença de uma cultura política 

(MOTTA 2009, p. 16).  

 

Como bem esclarece Mendes (2019, p. 64-65), a partir de Almond e Verba, 

“vários outros estudos os sucederam utilizando-se do conceito em análises de 

comportamento político, atribuindo grande importância ao processo de socialização [...] 

na definição do comportamento político”.  

Com o tempo, “diversos trabalhos incorporaram o conceito de cultura política, 

tentando de alguma forma corrigir os erros de seus antecessores” (GOULART, 2018, p. 

116). De acordo com Soares e Baptista (2020, p. 128), “o diálogo entre historiadores e 

cientistas sociais ao longo do século XX permitiu a apropriação do conceito de cultura 

política pela História”. 

Historiadores estadunidenses, por exemplo, vão se apropriar, mais tarde, da 

categoria “cultura política”, mais uma construção teórica das ciências sociais. Quatro 

anos depois da publicação da obra The civic culture, de Almond e Verba (1963), 
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Bernard Bailyn, em 1967, lança o livro As origens ideológicas da Revolução 

Americana, “que em referência ligeira menciona a influência de uma cultura política 

anglo-americana sobre os colonos que se rebelaram e construíram a nova nação” 

(MOTTA, 2009, p. 17). Logo, Bailyn foi pioneiro na utilização do conceito dentro do 

meio historiográfico, não passando, porém, de um caso (praticamente) isolado, já que o 

“grosso da corporação dos historiadores demonstrou pouco interesse pela categoria. Na 

fase compreendida entre os anos 1950 e 1970, a historiografia mais dinâmica estava 

pouco interessada em estudar os fenômenos políticos” (MOTTA, 2009, p. 18).  

Em 1986, Lynn Hunt publica o livro Política, Cultura e Classe durante a 

Revolução Francesa, “onde intenta recuperar os valores comuns e as experiências 

compartilhadas que, junto com as intenções coletivas dos diversos grupos atores da 

revolução, constituíram o que a autora denomina de a Cultura Política da Revolução” 

(VÁSQUES, 2018, p. 33). Mais recentemente, em 1990, Keith M. Baker retoma a 

discussão da aplicação do conceito em seu texto Inventando a Revolução Francesa, 

“onde faz ênfase numa análise linguística das culturas políticas presentes na revolução” 

(VÁSQUES, 2018, p. 34).  

Na escola francesa, diferentemente do que muitos acreditam, Vásques (2018) 

indica o estudo de François Furet, intitulado de Pensar a Revolução (1978), como 

aquele que abre esta tradição de se trabalhar com a categoria “cultura política” no meio 

acadêmico do país europeu. Furet (1980) vai iniciar, de certa forma, “este giro 

interpretativo do processo revolucionário franco” (VÁSQUES, 2018, p. 31), 

estabelecendo uma interpretação particular, sem diálogos com os trabalhos da tradição 

anglo-saxã. Furet (1980), na década de 1980, vai revitalizar o conceito de cultura 

política e o apresentar “como uma alternativa até esse momento de recorrente 

interpretação marxista e social da Revolução Francesa” (VÁSQUES, 2018, p. 32).  

 

Não é inocente nesse sentido que a primeira citação que Serge 

Berstein realiza em seu famoso artigo sobre o tema [...] seja sobre a 

obra de Furet e especificamente os desenvolvimentos que suas 

análises sobre este processo contribuíram a produzir no âmbito 

francês, e, também, fora deste (VÁSQUES, 2018, p. 32).  

 

A história política – “factual”, “jornalística” e de “curtíssima duração” 

(JULIARD, 1988) –, paradigmática no século XIX dentre os integrantes da Escola 

Metódica, foi colocada de lado pela Escola dos Annales (em suas duas primeiras 

gerações) a partir da década de 1930 do século passado, (super)valorizando a história 
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social e a história econômica e, posteriormente, a cultural (na terceira geração). Essa 

nova geração de historiadores voltou-se “para a explicação de práticas coletivas e 

comportamentos sociais, fugindo à perspectiva tradicional centrada nas elites e no 

Estado” (MOTTA, 1996, p. 92).  

 Em outros termos,  

 

a história política tradicional, que havia gozado de ampla aceitação 

entre os historiadores do século XIX, sofreu grande desprestígio com 

a afirmação da École des Annales nas primeiras décadas do século 

XX. Naquele momento, as críticas que se faziam a ela eram as de só 

se interessar pelas minorias privilegiadas, negligenciando as massas e 

que seus objetos eram fatos efêmeros e superficiais, inscritos na curta 

duração e incapazes de perceber os movimentos profundos das 

sociedades (PAPA, 2016, p. 135). 

 

Na década de 1980, há, na visão de alguns
123

, o retorno da história política, 

agora em uma versão renovada, mais conceitual
124

 e filosófica
125

. Para Papa (2016, p. 

134), “a retomada e a releitura do conceito de política pela historiografia contemporânea 

possibilitaram ao historiador do político uma sofisticação na análise da dinâmica 

política ao incorporar nesta interpretação novos temas, fronteiras e periodizações”. 

Pierre Rosanvallon, em 1986, propôs “uma mudança do enfoque da política para o 

político, ou seja, ao defender o Político como o centro da análise histórica, o historiador 

francês, assim como Rémond, viu a necessidade de uma renovação da História Política” 

(PAPA, 2016, p. 136).  

 

Sem perder de vista a concepção de história proposta pelos Annales, a 

partir da década de 1980, outras abordagens, alheias às tradições 

daquela Escola também passaram a ser advogadas, como a valorização 

do sujeito, do acontecimento e da narrativa histórica. Assim, segundo 

Julliard (1988), escrevendo naquele contexto, a ‘volta do político’ na 

historiografia estaria vinculada à percepção do aumento do seu papel 

nas sociedades modernas (PAPA, 2016, p. 136). 

 

                                                             
123

 “No período pós-guerras, denominado Guerra Fria, a História Política não se encontrava inexistente: o 

político, como forma de entender a sociedade, estava desacreditado, porém não desapareceu por completo 

da historiografia” (PAPA, 2016, p. 135).  
124

 “O objetivo da história conceitual do político é compreender a formação e a evolução das 

racionalidades políticas, isto é, dos sistemas de representações que comandam a maneira como uma 

época, um país ou grupos sociais conduzem sua ação e encaram seu futuro” (ROSANVALLON, 1996, p. 

33).  
125

 “Rosanvallon [...] propõe uma reflexão filosófica para a História situando a localização do político no 

imbricamento entre as práticas e as representações da experiência coletiva de uma dada sociedade” 

(PAPA, 2016, p. 136).  
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Na década de 1990, após o retorno do político (dos anos 1980 em diante), 

historiadores franceses se apropriaram do conceito de “cultura política” e passaram a 

utilizar a categoria em seus estudos sobre a história política francesa. A ascensão do 

paradigma culturalista foi conditio sine qua non para o sucesso do conceito cultura 

política no campo histórico-acadêmico. A perspectiva cultural dos fenômenos sociais, 

nas últimas décadas, tem sido bastante usada academicamente para a explicação última 

dos processos históricos.  

Dito de uma outra forma, “a renovação vivenciada pela historiografia da História 

Política foi concomitante a uma revisão de posturas metodológicas na História como um 

todo. A História Cultural apresentou-se como chave da compreensão histórica
126

” 

(PAPA, 2016, p. 137). É dizer, “a dimensão cultural da política, mais que a 

possibilidade de novos objetos, buscou observar o político para além das ‘espumas’ dos 

eventos” (GONÇALVES; CALDEIRA NETO, 2018, p. 138).  

 

A análise dos fatores culturais ajuda a esclarecer e a compreender a 

ocorrência de determinados comportamentais políticos, que não se 

explicam somente pela vontade, pelo interesse ou por ações 

concertadas no plano racional, mas também pela crença, pela fé, pela 

força da tradição ou do costume e por determinações originadas no 

plano inconsciente (MOTTA, 1996, p. 99).  

 

Com efeito, “a abordagem cultural é valiosa por mostrar que os indivíduos agem 

movidos por outras influências além do interesse e cálculo racional” (MOTTA, 2009, p. 

33). Afinal, “os indivíduos fazem a história, porém não a fazem [necessariamente] como 

querem” (OLIVEIRA, 2016, p. 169). Os historiadores costumam atribuir aos atores 

históricos um nível de racionalidade que muitas vezes não condiz com a realidade, 

caindo em uma espécie de “ilusão subjetivista”
127

, acreditando que existiram cálculos e 

                                                             
126

 “Logo, a política se coloca em diálogo com a cultura, através da dinâmica histórica dos processos 

culturais que constroem sentidos, identidades e definem, simbolicamente, estatutos e lugares sociais” 

(PAPA, 2016, p. 138).   
127

 “À medida que as expectativas constitutivas do aprendizado social se repetem, acumulam-se, os traços 

que deixam cada uma delas se sobrepõem, combinam-se, reforçam-se e interiorizam-se cada vez mais 

profundamente, transfomando-se em disposições gerais. Isto é, à repetição de uma situação diante da qual 

aprendemos a distinguir um comportamento legítimo de outros ilegítimos (socialmente reprováveis), 

temos uma tendência, sem necessitarmos de uma orquestração consciente das vantagens e desvantagens 

sociais de cada comportamento possível, de agirmos de forma a reproduzir a ordem social, de acordo com 

as disposições interiorizadas. Assim, os condicionamentos associados a uma classe particular de 

condições de existência produzem o habitus, sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, enquanto princípios geradores e 

organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente adaptadas a seus fins sem 

supor o alcance consciente desses fins e o domínio expresso das operações necessárias para alcançá-los” 

(BARROS FILHO, 2000, p. 21).   
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previsões para aquele determinado ato, quando, na verdade, aquele comportamento 

político poderia ser explicado pela noção de cultura política
128

 (para além de outros 

fatores), por exemplo, que lhe atribuiria uma certa “espontaneidade” por estar inserido 

em uma determinada família política que cria e socializa maneiras de agir e pensar 

típicas daquele espaço social e temporal. Ou seja,  

 

embora o senso comum busque sempre a racionalização a posteriori 

para os comportamentos, uma análise menos ingênua [...] permite 

concluir que grande parte das manifestações subjetivas são 

espontâneas, isto é, escapam à lógica de um cálculo estratégico custo 

x benefício. Isso porque as instâncias de socialização exercem sobre o 

indivíduo uma ação pedagógica multiforme, fazendo-lhe adquirir 

saberes indispensáveis a uma inserção socialmente aceita das relações 

sociais constitutivas dos espaços (BARROS FILHO, 2000, p. 20).  

 

É importante a ressalva, porém, de que os fatores culturais não implicam indicar 

uma espécie de determinismo culturalista, desconsiderando a relevância do interesse e 

da escolha individual (MOTTA, 2013). Motta (2013) enxerga a abordagem culturalista 

como valiosa, enriquecedora e até mesmo inspiradora, não podendo, no entanto, ser 

pensada como absoluta, pois isso empobreceria, ao invés de enriquecer, as 

possibilidades de conhecimento. Ele defende a ideia de que, na hora da decisão, os 

agentes têm à disposição uma variedade de opções para conduzir suas ações. Os fatores 

culturais (valores, identidade, sentimentos, etc) podem empreender maior ou menor 

influência nas decisões dos indivíduos, dependendo do cenário (espacial e temporal) e 

de outros fatores que compõem este quadro.   

Na chamada “nova história política”, o conceito cultura política foi repensado e 

apropriado “com intersecções teóricas e metodológicas da Sociologia Compreensiva” 

(NASCIMENTO, 2018, p. 10). Apareceram, na historiografia francesa, no início dos 

anos 1990, algumas reflexões que lançam mão da categoria cultura política, 

principalmente os trabalhos de Serge Berstein e Jean François Sirinelli, historiadores 

externos ao movimento da Escola dos Annalles (que tradicionalmente foi pouco 

receptivo à história política) (MOTTA 2009).  

Em conformidade com Motta (2018, p. 112), o grupo francês sugeriu outra 

forma de conceber cultura política, “partindo de duas críticas principais ao modelo 

norte-americano: primeiro, rejeitaram suas implicações etnocêntricas; segundo, 
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 “O conceito surge como contraponto às teorias da escolha racional, em voga na ciência política da 

época, no intuito de adicionar um contraponto subjetivo aos estudos sobre comportamento político” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 27-28).  



138 

 

consideraram inadequada a perspectiva nacional, tida como excessivamente 

generalista”. 

Outro historiador francês que merece menção é René Rémond, que organizou 

uma coletânea intitulada de Por uma História Política, que é um verdadeiro manifesto 

do retorno da(o) política(o) e que teve entre os seus colaboradores justamente Berstein e 

Sirinelli. Publicada em 1988, esta é uma “referência importante para se compreender os 

caminhos trilhados pela ‘nova’ história política, e também para situar os estudos de 

cultura política nesse processo” (MOTTA, 2009, p. 19).  

O famoso livro “Por uma História Política”, nesse sentido, tinha o propósito de 

marcar posição, além de buscar mapear os novos estudos que vinham sendo 

desenvolvidos na área, apresentando possibilidades para os interessados.  

 

Há textos sobre eleições, partidos, intelectuais, mídia, guerra, 

biografia, entre outros, em que se enfatiza o uso de fontes e 

abordagens inovadoras. Porém, e significativamente, entre os textos 

do livro não há um capítulo para cultura política. O conceito não está 

ausente do trabalho, mas aparece apenas em referências breves, 

principalmente na introdução e na conclusão do livro, ambas escritas 

por Rémond. Ele prenuncia que cultura política, conceito novo, tendia 

a ocupar lugar de destaque em futuros trabalhos, e apresenta uma 

definição da categoria mais próxima de modelos tradicionais, 

associando-a à configuração nacional (MOTTA, 2009, p. 19).  

 

Esse grupo de historiadores franceses – principalmente Rémond, Berstein e 

Sirinelli – vai seguir por essa senda e desenvolver o conceito, pensando a categoria “em 

termos plurais, buscando identificar as diferentes culturas políticas que integram e 

disputam um mesmo espaço nacional” (MOTTA, 2018, p. 112). É certo que esses 

autores tiveram como ponto de largada o aporte norte-americano, “mas ao contrário dos 

cientistas sociais dos EUA – muito influenciados pela sociologia e a psicologia –, o 

grupo francês tem sua maior fonte de inspiração na antropologia, de cujo conceito de 

cultura se apropriaram” (MOTTA, 2009, p. 19-20).  

Conforme leciona Papa (2016, p. 144),  

 

o alargamento das fronteiras que a cultura política operou na 

historiografia contemporânea possibilitou, assim, redimensionar o 

papel do acontecimento na história. Isso favoreceu o historiador do 

político ao trabalhar também com a permanência e não só com a 

mudança. Antes marginalizado pelos historiadores preocupados com 

as grandes questões estruturais econômico-sociais, o acontecimento 

retorna como um lugar temporal.  
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É importante apontar, ainda, que se convencionou, dentre os intelectuais, 

entender que “a constituição de uma cultura política demanda tempo, sendo um conceito 

que integra o universo de fenômenos políticos de média e longa duração” (CASTRO, 

2007, p. 48). O primeiro a compreender que a cultura política requer tempo para se 

estabelecer e consolidar (é necessário, nos termos braudelianos, pelo menos duas 

gerações
129

 para isso) foi Berstein (1998), em texto intitulado Cultura Política, 

publicado no livro “Para uma História Cultural” (1998), organizado por Sirinelli e 

Rioux. Quando uma cultura política já está consolidada, “uma vez alcançada a idade 

madura, é difícil pô-la em questão, salvo traumatismo grave” (BERSTEIN, 1998, p. 

361).   

De acordo com o próprio Berstein (1998), a propagação e assimilação das 

culturas políticas são desempenhadas a partir de múltiplos canais: a família, a mídia, a 

igreja, o ambiente de trabalho, a educação formal, o partido político, o serviço militar, 

entre outros.  

Várias são as definições de cultura política no meio acadêmico. Almond e Verba 

(1989, p. 12) entende que “o termo ‘cultura política’ refere-se às orientações 

especificamente políticas, às atitudes com respeito ao sistema político, suas diversas 

partes e o papel dos cidadãos na vida pública”. Os cientistas políticos estadunidenses 

complementam dizendo que a cultura política de uma nação pode ser definida como “a 

distribuição particular de padrões de orientação política com respeito a objetos políticos 

entre os membros da nação” (ALMOND; VERBA, 1989, p. 13).  

Rémond (2003) chama a cultura política de “ethos de uma nação” e de “gênio de 

um povo”. Sirinelli (1992, p. III-IV) vai dizer que a cultura política seria “uma espécie 

de código e de um conjunto de referentes, formalizados no seio de um partido ou, mais 

largamente, difundidos no seio de uma família ou de uma tradição política”.  

Berstein (1998, p. 350) entende que a cultura política constitui “um conjunto 

coerente em que todos os elementos estão em estreita relação uns com os outros, 

permitindo definir uma forma de identidade do indivíduo que dela se reclama”. Em 

outro momento do seu clássico texto sobre o tema
130

, ele define a cultura política como 
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 “É necessário o espaço de pelo menos duas gerações para que uma ideia nova, que traz uma resposta 

baseada nos problemas da sociedade, penetre nos espíritos sob forma de um conjunto de representações 

de caráter normativo e acabe por surgir como evidente a um grupo importante de cidadãos” (BERSTEIN, 

1998, p. 356).   
130

 BERSTEIN, Serge. Cultura Política. In: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François (Dir.). Para 

uma História Cultural. Lisboa: Estampa, 1998.  
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uma nebulosa complexa, “colocada na encruzilhada da história cultural e da história 

política e que tenta uma explicação dos comportamentos políticos por uma fracção do 

patrimônio cultural adquirido por um indivíduo durante a sua existência”.  

Em outro texto, Berstein (2009, p. 31) define cultura política como  

 

um grupo de representações, portadoras de normas e valores, que 

constituem a identidade das grandes famílias políticas e que vão muito 

além da noção reducionista de partido político. Pode-se concebê-la 

como uma visão global do mundo e de sua evolução [...] da natureza 

dos problemas relativos ao poder, visão que é partilhada por um grupo 

importante da sociedade num dado país e num momento de sua 

história. 

 

Motta (2009, p. 21) também propõe uma conceituação para a categoria: cultura 

política, para ele, seria o “conjunto de valores, tradições, práticas e representações 

políticas partilhado por determinado grupo humano, que expressa uma identidade 

coletiva e fornece leituras comuns do passado, assim como fornece inspiração para 

projetos políticos direcionados ao futuro”
131

.  

Gomes (2007, p. 47) compreende a cultura política como “um sistema de 

representações, complexo e heterogêneo [...] capaz de permitir a compreensão dos 

sentidos que um determinado grupo (cujo tamanho pode variar) atribui a uma dada 

realidade social, em determinado momento e lugar”.   

Para Kuschnir e Carneiro (1999, p. 227), “a noção de cultura política refere-se 

ao conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado a um 

processo político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o 

comportamento de seus atores”.  

Sani (1986, p. 306) define cultura política como o “conjunto de atitudes, crenças 

mais ou menos largamente partilhadas pelos membros de uma determinada unidade 

social e tendo como objeto fenômenos políticos”. Consoante Pereira (2017, p. 357), 

cada cultura política “apresenta uma filosofia, uma visão do passado, um modelo de 

sociedade/Estado, um discurso que se traduz em palavras e ideias e se representa em 

gestos, ritos e símbolos
132

”.   

                                                             
131

 Em outro momento, pouco mais de uma década antes, Motta (1996, p. 95), em um outro artigo, trazia 

um outro conceito similar, mas menos complexo: cultura política para ele seria o “conjunto de normas, 

valores, atitudes, crenças, linguagens e imaginário, partilhados por determinado grupo, e tendo como 

objeto fenômenos políticos”.  
132

 “As bandeiras e os hinos nacionais são, por excelência, representações simbólicas: elas representam a 

nação e resumem sentidos e valores atribuídos ao grupo, como a história comum, as glórias passadas, os 

sacrifícios heróicos dos mártires” (MOTTA, 1996, p. 96).  



141 

 

Segundo Dutra (2002, p. 24), cultura política é um “sistema de representações 

compartilhadas por um grupo bastante amplo na sociedade, através do qual se explica o 

ato político, normas e valores, que constituiriam a identidade de grandes famílias 

políticas”. 

Moisés (2008, p. 16) esclarece que, para ele, a cultura política “refere-se a uma 

variedade de atitudes, crenças e valores políticos – como orgulho nacional, respeito pela 

lei, participação e interesse por política, tolerância, confiança interpessoal e institucional 

– que afeta o envolvimento das pessoas com a vida pública”.  

Cultura política, conforme Silva (2007, p. 33), pode ser “compreendida como 

um consenso normativo relativo às regras de procedimentos, às normas e aos valores 

compartilhados pelos diferentes segmentos de uma sociedade”.  

Oliveira (2016) aponta para uma definição onde cultura política seria uma 

concepção de mundo, radicada em uma determinada experiência do tempo histórico, 

capaz de orientar vontades políticas. Em outras palavras, “um conjunto de concepções 

históricas, políticas e culturais, que conformam uma concepção de mundo, organizada 

pela camada dos intelectuais, que é, em boa medida, fundada em uma determinada 

experiência do tempo histórico” (OLIVEIRA, 2016, p. 39).  

Para Madueño (1999, p. 124), a cultura política pode ser definida como contexto 

onde se encontra  

 

um conjunto de significados tecidos pelo homem e pelas instituições, 

onde os atores individuais e coletivos se reconhecem mutuamente e 

reproduzem as ações sociais e políticas sobre a base de crenças, 

hábitos e rituais, convertendo-se estas em regularidades de ação onde 

restabelece força a dimensão tempo e espaço.  

 

Kupper (2017, p. 74), por fim, ao buscar conceituar cultura política, traz 

definição simples e direta: “conjunto de atitudes, normas e valores políticos partilhados 

pela maioria dos membros de determinada sociedade”.   

Embora com alguns elementos originais ou específicos, as definições costumam 

ter aspectos em comum, como a utilização da perspectiva cultural (que se constrói mais 

ou menos lentamente) para se compreender o político. Normas/regras, valores, 

práticas/atitudes, representações, crenças, ideias, tradições, comportamentos, ethos, 

entre outros, são termos que costumam aparecer nas conceituações da categoria cultura 

política, sendo que cada definição enfatiza um aspecto em detrimento de outro (ou 

outros), mas acaba reconhecendo todos esses elementos em alguma medida.  
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Embora todos os conceitos reproduzidos acima tenham (cada qual a sua 

maneira) valor, a definição adotada neste trabalho é a de Motta (2009), em função da 

sua operacionalidade em relação ao que se pretende nos tópicos que se seguem.  

 

 

3.2 Uma Cultura Política Brasileira? 

 

A tradição anglo-saxã, como se pode perceber pelos estudos de Almond e Verba 

(1989), utiliza o conceito de cultura política como uma categoria aplicada aos países, 

existindo, portanto, culturas políticas nacionais que são sínteses das orientações 

políticas cujos indivíduos tomam por referência.  

Conforme Gomes (2007, p. 48 / sem grifos no original), os historiadores 

hodiernos, inspirados na visão da escola francesa, insistem na ideia de que, dentro de 

uma sociedade, existe uma diversidade de culturas políticas, “competindo entre si, 

complementando-se, entrando em rota de colisão, sua multiplicidade não impediria, 

contudo, a possibilidade de emergência de uma cultura política dominante em 

certas conjunturas específicas”, sendo esta a corrente majoritária hodiernamente em 

relação aos estudos sobre o tema. A cultura política, portanto, constitui-se 

 

[...] em uma instância autônoma e estratégica para a compreensão da 

realidade social, até porque a ideia é a de que as relações de poder são 

intrínsecas às relações sociais [...]. Competindo entre si, 

complementando-se, entretanto, em rota de colisão, a multiplicidade 

de culturas políticas não impediria, contudo, a possibilidade de 

emergência de uma cultura política dominante, em certo lugar [...] 

(GOMES, 2005, p. 30-31 / sem grifos no original).  

 

A autora, em dois trabalhos diversos (GOMES, 2005 e 2007), embora opere com 

a perspectiva francesa de se olhar para a categoria cultura política, reconhece que é 

possível a emergência de uma cultura política dominante. Isso pode ser interpretado 

como a ascensão de uma das subculturas políticas em disputa em detrimento das demais 

ou mesmo como a construção de uma síntese destas formando uma cultura política 

nacional.  

Para os historiadores franceses, “é evidente que no interior de uma nação existe 

uma pluralidade de culturas políticas, mas com zonas de abrangência que correspondem 

à área dos valores partilhados” (BERSTEIN, 1998, p. 355). Como bem esclarece Motta 

(2009, p. 20), os franceses “preferem enfatizar as diferenças existentes dentro de um 
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mesmo espaço nacional, a partir de um olhar que privilegia a ‘pluralidade das culturas 

políticas’”. Ao invés de procurar “por uma cultura política específica de cada povo, ou 

tentar enquadrar as diversas experiências nacionais na tipologia de Almond e Verba [...], 

os trabalhos inspirados em Berstein e Sirinelli buscam identificar as diferentes culturas 

políticas que integram e disputam um mesmo espaço nacional” (MOTTA, 2009, p. 20).  

De acordo com Vásques (2018, p. 34), “apesar do evidente diálogo entre as duas 

tradições, o que além disso relativiza uma proposta que pretende apresentá-las de uma 

forma dividida (talvez artificialmente), também é perceptível que existem diferentes 

ênfases e pontos de discordância”. Isto é, existem pontos similares entre as duas 

perspectivas, bem como aspectos em que elas se distanciam.  

Se os cientistas políticos estadunidenses (Almond e Verba) trabalharam com a 

ideia de “cultura política nacional” e os historiadores franceses (Sirinelli e Berstein) 

preferiram a perspectiva das múltiplas culturas políticas (ou sub-culturas políticas) 

disputando hegemonia dentro de um determinado espaço nacional, Motta (2009) vai 

propor uma superação desta antinomia desenhada, buscando uma possível articulação 

dessas duas noções: cultura política nacional e culturas políticas diversas no interior de 

uma mesma nação (PEREIRA, 2017).  

 

O conceito de Cultura Política, cultivado por mais de uma tradição, se 

configura, por esse mesmo motivo, como um conceito amplo e 

passível de diversas apropriações. Dificilmente pode se falar de uma 

ortodoxia ou marcos muito definidos nesse sentido, e menos ainda de 

fidelidade ou grau de coerência. Porque em todos os casos, e devido a 

diversidade de aproximações, é possível que qualquer tentativa de 

reivindicar uma ortodoxia fracasse (VÁSQUES, 2018, p. 34).  

 

Para Motta (2009, p. 21-22), “o reconhecimento da presença de diversas culturas 

políticas não impede que se verifique, simultaneamente, um conjunto de aspectos 

coerentes que configurariam uma cultura política específica de determinado país”. O 

próprio Berstein (1998), “ao falar num processo de aproximação entre as culturas 

políticas na direção de consensos nacionais, e ao chamá-las de sub-culturas, 

implicitamente está sendo admitida a existência de uma cultura política nacional” 

(MOTTA, 2009, p. 21). Esses sistemas de representações (ou subculturas políticas) 

“seriam enraizados na cultura geral da sociedade considerada e lhe seriam solidários” 

(DUTRA, 2002, p. 25).  

Motta (2009, p. 21) pensa que “não há razão para opor os dois modos de aplicar 

o conceito, quer dizer, a versão singular (cultura política nacional) e a versão no plural 
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(culturas políticas disputando e tentando ocupar o mesmo espaço)”. Pereira (2017) vai 

optar por essa senda aberta por Motta (2009) e postular que é plausível essa conciliação 

e, por conseguinte, a possibilidade de que existam, simultaneamente, diversas culturas 

políticas no interior de um mesmo país e também uma cultura política nacional.  

Com efeito, “as duas maneiras são válidas e, mais ainda, em alguns casos 

chegam a ser complementares”. É dizer, “o enfoque pluralista não é incompatível com o 

uso de cultura política no singular, aplicada a grupos nacionais” (MOTTA, 2009, p. 29). 

Em outro texto mais recente, Motta (2018, p. 113) ratifica essa sua posição:  

 

É possível admitir a existência de padrões culturais comuns a um 

povo, uma cultura política brasileira, por exemplo, que ao mesmo 

tempo convive com culturas ou subculturas em disputa no interior do 

espaço nacional, enquanto estas, apesar de suas divergências, podem 

carregar algumas características semelhantes. 

 

Pereira (2017), apesar de reconhecer a complexidade da questão (o debate ainda 

é recente), questiona se há uma cultura política brasileira e se coloca dentre aqueles que 

acreditam em sua existência. Ele esclarece que essa é uma proposição controversa e que 

não é um aspecto indiscutível, mas uma possibilidade de se encarar a questão, 

suscitando o debate.  

Embora reconhecendo que também é possível se trabalhar com o elemento plural 

da cultura brasileira (“culturas políticas” dos brasileiros), Fantinel (2010) é mais uma 

pesquisadora a utilizar a perspectiva de uma cultura política brasileira, reconhecendo 

como seus elementos o paternalismo, o compadrio, o legalismo, a subserviência, o 

patrimonialismo, a corrupção, entre outros.  

No mesmo sentido, Silva (2007, p. 33) também vai reconhecer a existência de 

uma cultura política brasileira, “caracterizada por traços como o individualismo, o 

amorfismo social, o patrimonialismo, a ausência de integração partidária, etc”. 

Baptista (2007) vai trabalhar, outrossim, com a ideia de cultura política 

brasileira, evidenciando algumas de suas características: clientelismo, populismo, 

fisiologismo, nepotismo e autoritarismo. Em sua pesquisa, ele vai buscar compreender 

quais as afinidades do pentecostalismo, principalmente no campo político-partidário, 

com a cultura política brasileira.   
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Kupper (2017) insinua, desde o título de seu artigo
133

, que reconhece a 

existência de uma cultura política brasileira, dedicando um tópico inteiro a comentar 

sobre ela à luz dos principais acontecimentos políticos presentes na história do Brasil 

republicano. Goulart (2015) é outra autora que advoga pela existência de uma cultura 

política brasileira, entendendo que esta, a partir de valores, opiniões e crenças políticas, 

distingue as formas como os indivíduos encaram a política dentro do contexto nacional.  

Muitos outros autores vão utilizar a expressão “cultura política brasileira” em 

seus trabalhos, porém sem desenvolver o debate em relação à sua constituição e 

consolidação. Embora sem uma construção de base teórica e metodológica, eles vão 

mencioná-la e, por conseguinte, sugerir implicitamente a sua existência. 

Há, inclusive, algumas pesquisas (mais atuais) que se dedicam a estudar a 

cultura política brasileira tendo como referência o aporte teórico-metodológico da 

ciência política (CARVALHO, 2000). Historiadores, sociólogos e antropólogos também 

têm se dedicado ultimamente ao estudo da cultura política brasileira, conceito cada vez 

mais presente nos trabalhos acadêmicos.  De acordo com Motta (2018, p. 115), “a 

questão do imaginário nacional (no caso brasileiro deve-se estar atento a 

particularidades regionais) tem sido explorada em bons trabalhos, mas é preciso 

investigar mais”. 

Barquero (2001a) reconhece ser possível compreender valores e crenças 

políticas brasileiras a partir de alguns fatores de matrizes históricas que instigaram a 

organização de uma mentalidade coletiva no país. Motta (2018), no mesmo sentido, 

esclarece que a busca por compreender em que consistiria a cultura política brasileira é 

tão antiga como o pensamento social brasileiro.  

 

Na verdade, mais antigo ainda, pois interessou aos viajantes 

estrangeiros do século XIX, embora o conceito cultura política seja de 

uso mais recente. Os precursores do debate foram ensaístas argutos 

cujas frequentes posições conservadoras não precisamos subscrever, 

ao contrário, a ideia é apropriar-se de algumas de suas formulações 

para compreender – e quem sabe transformar – as estruturas que 

mantém as tradicionais desigualdades sociais do Brasil. Eles 

elaboraram insights interessantes para pensar a cultura política 

brasileira, apontando tipos de comportamento que se enraizaram na 

tradição, com notável incidência política, como patrimonialismo, 

cordialidade, paternalismo, autoritarismo, personalismo, clientelismo, 

pragmatismo, além das tentativas de escamotear conflitos e buscar a 
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 “Cultura política e cultura política brasileira” (2017).  
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integração social, cujo ponto culminante é a conciliação/acomodação 

(MOTTA, 2018, p. 114-115 / sem grifos no original).  

 

Uma cultura política nacional é um modelo compósito, vez que teria, em tese, 

componentes que a constituiriam. Estes podem ser chamados de elementos, 

características ou mesmo de subculturas políticas, a depender do autor.    

As vozes de Motta
134

 e Pereira (2017) são uníssonas em reconhecer que as 

culturas políticas são compostas por elementos. Nesse sentido, são exemplos de 

elementos constitutivos da cultura política brasileira, na visão desses autores: o 

personalismo/salvacionismo (Motta
135

 / Pereira
136

), a conciliação/acomodação (Motta
137

 

/ Pereira
138

), a cordialidade (Pereira
139

), o estatismo (Pereira
140

), entre outros.  

Diante dessa possibilidade de se considerar as práticas políticas (algumas são 

pensadas como subculturas políticas) como elementos da cultura política nacional, usar-

se-á aqui este raciocínio para trabalhar com três componentes da cultura política 

brasileira – patrimonialismo, clientelismo e bacharelismo – a partir da obra “Brasílio” 

(1968), de Oscar Dias Corrêa.  

 

A existência de cultura política implica um imaginário, neste caso, 

nacional, um conjunto de representações que contribui para instituir o 

grupo como comunidade política. Dessa construção fazem parte 

heróis, vilões, eventos marcantes, guerras, etc., representações 

construídas por meio de imagens mentais ou visuais que são 

disseminadas, reproduzidas e reapropriadas ao longo do tempo, 

processo em que atuam tanto a memória como a historiografia, além 

da literatura, da cultura visual e das diferentes mídias (MOTTA, 

2018, p. 115 / sem grifos no original).  

 

Sabe-se que existem muitos outros elementos constitutivos da cultura política 

brasileira, como se pôde perceber nos exemplos trazidos por Motta (GONÇALVES; 

CALDEIRA NETO, 2018) e Pereira (2017). O recorte dos elementos selecionados para 
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 Ele trata da questão em entrevista concedida a Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto, 

publicada na Revista Historiæ em 2018.  
135

 “Claro que certos elementos serão encontráveis em mais de uma cultura política (por exemplo, o 

personalismo), mas a originalidade estará na combinação dos diferentes elementos que caracterizará cada 

caso” (GONÇALVES; CALDEIRA NETO, 2018, p. 143 / sem grifos no original). 
136

 “O personalismo/salvacionismo, elemento presente inclusive na cultura socialista” (PEREIRA, 2017, 

p. 358).  
137

 “Um ponto importante, a meu ver, nas pesquisas sobre cultura política brasileira é o tema da 

conciliação-acomodação” (GONÇALVES; CALDEIRA NETO, 2018, p. 144 / sem grifos no original). 
138

 “O traço mais característico da cultura política brasileira seria a conciliação, as transições políticas 

sem abalos” (PEREIRA, 2017, p. 359 / sem grifos no original).  
139

 “Entre os seus elementos constitutivos estaria a cordialidade” (PEREIRA, 2017, p. 358 / sem grifos 

no original).  
140

 “Um certo estatismo também é verificável entre os diversos segmentos políticos, entre os 

trabalhadores” (PEREIRA, 2017, p. 358 / sem grifos no original).  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh15Wgi8jwAhXHqJUCHQ8lDhcQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fperiodicos.furg.br%2Fhist&usg=AOvVaw15W38c3syZiTABadtX_LgX
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este estudo se deu em função dessas ideias aparecerem, de maneira mais frequente, na 

obra “Brasílio”, não significando, porém, que outras referências não tenham surgido ao 

longo do enredo do livro.  

 

3.3 Elementos da Cultura Política Brasileira na obra “Brasílio”, de Oscar Dias 

Corrêa 

 

3.3.1 Patrimonialismo  

 

Para Schwarcz (2019, p. 65), o patrimonialismo “é resultado da relação viciada 

que se estabelece entre a sociedade e o Estado, quando o bem público é apropriado 

privadamente”. Trata-se, portanto, “do entendimento, equivocado, de que o Estado é 

bem pessoal, ‘patrimônio’ de quem detém o poder” (SCHWARCZ, 2019, p. 65).  

De acordo com Carmo (2011, p. 13), as características antirrepublicanas do 

patrimonialismo “legitimam uma tradição que trata a coisa pública como privada, 

permitindo a cooptação política e o clientelismo”.  

No patrimonialismo há “o exercício da privatização da dimensão pública”, 

obscurecendo “os limites que traduzem a fronteira entre o público e o privado” (LIMA, 

1996, p. 24), sendo que essa distinção “nunca ganhou clareza e contornos nítidos” 

(LIMA, 1996, p. 31), apontando para “uma forma de poder em que as fronteiras entre as 

esferas pública e privada se tornam tão nebulosas que acabam por se confundir” 

(SCHWARCZ, 2019, p. 65).  

Percebe-se que todas as definições do fenômeno do patrimonialismo são 

uníssonas em indicar a promiscuidade entre o público e o privado. Contudo, é 

importante apontar que, embora seja essa a ideia utilizada neste trabalho, essas 

definições sugeridas são insuficientes para caracterizar o fenômeno, devendo-se levar 

em consideração que o patrimonialismo, antes de ser uma deturpação das relações ente 

as esferas do público e do privado,  é também uma forma de dominação que precede ou 

existe precisamente porque não há essa separação. É dominação orientada pela tradição 

em sua gênese, exerce-se em virtude de direito pessoal, sendo considerado, portanto, um 

subtipo no interior da dominação tradicional weberiana (SELL, 2016). Diferentemente 

do patrimonialismo puro (um tipo ideal que não chegou a existir historicamente, onde 

há uma separação total entre administradores e meios de administração), no 
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patrimonialismo estamental “o administrador está de posse de todos os meios de 

administração ou, pelo menos, de parte essencial destes” (SELL, 2016, p. 15). Ou seja, 

entre os dois tipos há uma diferença entre o grau de apropriação dos meios de 

administração (SELL, 2016).   

Sell (2016) vai constatar que a ideia de patrimonialismo apropriada da obra de 

Max Weber pelos intelectuais brasileiros não são nada ortodoxas, sendo, porém, 

adaptações válidas para se pensar a realidade nacional. Isto é, mesmo afastando o 

conceito do seu fundamento teórico original e lhe emprestando novos enquadramentos 

hermenêuticos, o seu uso é legítimo por conseguir, em alguma medida, interpretar a 

realidade brasileira a partir deste tipo ideal, em reproduções do patrimonialismo que se 

aproximam das definições apresentadas alhures.   

Como se buscou demonstrar, o debate em relação ao patrimonialismo é mais 

complexo e profundo. Existem inúmeras formas de se aprofundar no estudo da 

categoria, que abarca os subtipos de burocracia-patrimonial, patriarcalismo arbitrário, 

patrimonialismo dos senhores de terra, patrimonialismo hierocraticamente orientado, 

patrimonialismo político, patrimonialismo militar, patrimonialismo principesco, 

associação patrimonial, servidor patrimonial, etc (SELL, 2016). Reconhece-se que o 

debate é mais labiríntico; sabe-se também, por outro lado, que o espaço desta 

dissertação (que não se restringe somente a esse fenômeno) é curto para se desenvolver 

todo um aprofundamento da ideia de patrimonialismo. O mesmo raciocínio se dará em 

relação aos outros elementos da cultura política brasileira doravante apresentados, pois 

muitos dados e informações ficarão de fora em função do modelo definido para este 

trabalho.   

 

O patrimonialismo remete à nossa tradição ibérica, ao modo como se 

estabeleciam as relações políticas, econômicas e sociais entre o 

Imperador e a sociedade portuguesa, em geral, e com os colonizadores 

do Brasil, em particular. Não havia separação entre a Fazenda do rei e 

a Fazenda do reino, entre bens particulares e bens do Estado. Os 

deveres públicos e as obrigações privadas se sobrepunham. O rei tinha 

participação direta e pessoal nos tributos e nos frutos obtidos na 

colônia. Vem desde aí a difícil separação entre esfera pública e 

privada, que é a marca da formação nacional (BARROSO, 2017, p. 3). 
 

 Faoro (2001) considera que o patrimonialismo é algo marcante na história 

política brasileira, principalmente no que se refere ao desenvolvimento do Estado e na 

composição das práticas e representações políticas do país. As suas análises apontam 



149 

 

para uma influência das práticas da Coroa Portuguesa de não diferenciação entre o 

público e o privado na cultura política nacional (FAORO, 2001). Para ele,  

 

a Coroa conseguiu formar, desde os primeiros golpes da reconquista, 

imenso patrimônio rural (bens ‘requengos’, ‘regalengos’, ‘regoengos’, 

‘regeengos’), cuja propriedade se confundia com o domínio da casa 

real, aplicado o produto nas necessidades coletivas ou pessoais, sob as 

circunstâncias que distinguiam mal o bem público do bem particular, 

privativo do príncipe (FAORO, 2001, p. 15).  

 

 Por certo, as abordagens acerca da organização política patrimonial “tinham no 

príncipe seu principal agente, ao qual a organização administrativa no corpo de 

funcionários e súditos formava uma camada privilegiada que se apropriava do Estado 

em benefício próprio” (MALVESTIO, 2016, p. 23). Nesse diapasão, o patrimonialismo 

“explica a fundamentação do poder político, ou seja, como este se organiza e se 

legitima, caracterizando-se pelo poder político organizado através do poder 

arbitrário/pessoal do príncipe e legitimado pela tradição” (CAMPANTE, 2003, p. 3). 

 A família como organização de interesses privados não deveria ser confundida 

com a organização estatal, nem ser a base e fundamento do Estado. Porém, “na 

sociedade portuguesa a ordem familiar tinha um peso e influência muito grande na 

ordem política, como era claro ainda na Constituição Portuguesa de 1933” 

(MALVESTIO, 2016, p. 20), onde está escrito em seu artigo 11:  

 

O Estado assegura a constituição e defesa da família, como fonte de 

conservação e desenvolvimento da raça, como base primária da 

educação, da disciplina e harmonia social, e como fundamento de 

toda ordem política pela sua agregação e representação na freguesia 

e no município (PORTUGAL, 1933, s/p / sem grifos no original). 

 

Como se pode notar, “o privatismo, característico da sociedade portuguesa, se 

transplantará para o Brasil Colônia e aqui encontrará campo propício para o seu 

fortalecimento” (MALVESTIO, 2016, p. 21).  

Conforme Schwarcz (2019, p. 69), “até meados do século XVII, o 

patrimonialismo, mesmo que não levasse esse nome, foi a principal característica 

administrativa da colônia brasileira”.  

No Brasil do século XIX,  

 

não havia muita distinção entre família e unidade doméstica, uma vez 

que a palavra família incluía não apenas os laços sanguíneos, 

matrimoniais ou de compadrio, faziam parte da família todos que de 

certa forma tinham alguma ligação com a fazenda, nesse caso 
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incluíam-se escravos, arrendatários, empregados. [...] todos os que 

viviam na ou da fazenda. Isso resultava na formação de uma clientela 

fiel em torno do ‘pai’ dessa família trazendo consigo uma imagem de 

autoridade legal sobre seus membros, no qual podia usar da punição 

ou da benevolência de acordo com seus objetivos. No âmago das 

relações familiares a obediência e a lealdade comprovam os favores 

(MALVESTIO, 2016, p. 34).   

 

Malvestio (2016, p. 21) vai concluir que o poder oficial, por conveniência, 

acabou por permitir que a organização familiar administrasse o Estado da mesma 

maneira que o fazia na esfera privada, caracterizando a cultura política patrimonialista, 

“de interesses, barganhas, trocas e benesses bem como a apropriação da res publica pela 

res privada”. 

No patrimonialismo, portanto, “o governante trata toda a administração política 

como seu assunto pessoal, do mesmo modo como explora a posse do poder público, 

como um predicado útil de sua propriedade privada” (LIMA, 1996, p. 33).  

De acordo com Holanda (1995, p. 145-146),  

 

não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, 

formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental 

entre os domínios do privado e do público. Assim, eles se 

caracterizam justamente pelo que separa o funcionário ‘patrimonial’ 

do puro burocrata, conforme a definição de Max Weber. Para o 

funcionário ‘patrimonial’, a própria gestão política apresenta-se como 

assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os 

benefícios que deles aufere, relacionam-se a direitos pessoais do 

funcionário e não interesses objetivos [...]. 

 

Para Lima (1996, p. 27), “a cultura política brasileira tem sido descrita de várias 

formas, mas sua imagem essencial parece ser a de uma ordem ‘patrimonial’”. 

Sacramento (2004, p. 74) vai apontar para a existência de uma “cultura política 

patrimonialista predominante no Brasil”. Pfeffer (2018) é outro que também defende 

que a cultura política nacional foi fundada no patrimonialismo
141

, sendo este um dos 

seus principais elementos.  

Carmo (2011) vai entender que as orientações patrimoniais – por serem ideias, 

valores, sentimentos e crenças específicas – podem ser analisadas a partir do 

ferramental da cultura política. O patrimonialismo, nesta acepção, “é um objeto de 

estudo, em potencial, da cultura política” (CARMO, 2011, p. 47).  
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 Pfeffer (2018, p. 226) chega a falar em uma “cultura política patrimonialista brasileira”.  
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Consoante Barquero (2001a, p. 102), “a cultura política ocupa um lugar central 

no cotidiano dos indivíduos, podendo servir tanto para regular a transmissão de valores 

políticos, quanto para legitimar o funcionamento das instituições políticas”. Os valores 

patrimonialistas, historicamente, vão dar o tom do funcionamento das instituições no 

Brasil. “Aqui prevaleceram as relações de favor e de dependência pessoal características 

da formação política do país”, além da “confusão entre o público e o privado na 

formação histórica brasileira derivada da privatização do Estado por grupos econômicos 

com interesses particulares” (PFEFFER, 2018, p. 225).  

A história política nacional “foi terreno fértil para a privatização do Estado e de 

entidades da sociedade civil segundo interesses particulares de grupos poderosos e 

influentes, em detrimento do cultivo do espírito público” (IAMAMOTO, 2006, p. 143).  

A política do favor
142

, “base e fundamento do Estado brasileiro, não permite 

nem comporta a distinção entre o público e o privado” (LIMA, 1996, p. 30). Isto 

significa que essa cultura do favor “se deve a uma característica perene da formação 

social brasileira: a mistura perversa do público e do privado pelas elites nativas 

dominantes que enxergam no Estado um meio de institucionalizar o poder” (PFEFFER, 

2018, p. 225).  

Assim como acontece com outros elementos da cultura política nacional, 

também o patrimonialismo vai ter longa duração, mantendo-se robusto ainda na 

hodiernidade. “O patrimonialismo, portanto, extrapola o passado e assola o presente” 

(PFEFFER, 2018, p. 226). 

Barroso (2017, p. 3) acredita o patrimonialismo é ainda tão forte e presente no 

Brasil atual, que foi necessário que o constituinte criasse dispositivo expresso “para 

vedar que os agentes públicos utilizassem dinheiro público para promoção pessoal. A 

aceitação resignada do inaceitável se manifesta na máxima: ‘rouba, mas faz’”.   

Várias são as referências do fenômeno do patrimonialismo na obra “Brasílio” 

(1968). No capítulo XVII, o padre João, ao fazer campanha para o candidato da situação 

(para a presidência da Câmara dos Vereadores), dizia que era essencial manter a 

continuidade administrativa e as realizações iniciadas. Neste momento, o autor, com 

fina ironia, debocha: “ninguém sabia quais eram, a não ser o calçamento da rua de cima, 

onde morava o Péricles” (CORRÊA, 1968, p. 41), que era o presidente da Câmara dos 
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 “Esse clientelismo político sempre foi e é preferencialmente uma relação de troca de favores políticos 

por benefícios econômicos, não importa em que escala” (LIMA, 1996, p. 31).  
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Vereadores até 1924, numa nítida insinuação de uma prática patrimonialista, onde o 

interesse privado se confundiu com o público.  

Em mais um envolvimento do padre João na política municipal de Rio do 

Morro, ele comenta: “com dinheiro e delegado, ninguém perde a eleição” (CORRÊA, 

1968, p. 55), demonstrando a importância do uso da máquina pública em uma eleição a 

favor da situação. Confiavam no “‘prestígio’ da Prefeitura” (CORRÊA, 1968, p. 59) em 

mais uma demonstração do público sendo utilizado em favor dos interesses privados:  

 

Empregos eram criados para colocar eleitores novos, serviços se 

iniciavam em todo o município e, se preciso, o delegado completava a 

campanha chamando à Delegacia um cabo eleitoral do Dr. Pereira [a 

oposição] e fazendo-lhe convite amável para que aderisse, ou 

abrandasse a campanha (CORRÊA, 1968, p. 59).  

 

Em outras palavras, “os cargos eram criados sem atribuições fixas e preenchidos 

sem qualquer exigência” (CARMO, 2011, p. 30) somente para atender os interesses dos 

donos do poder.  

Já na Prefeitura Municipal, Brasílio promoveu reformas somente para os seus, 

utilizando-se do público para atender os interesses privados de pessoas próximas, a 

exemplo do sogro, que era um Coronel.  

Talvez a parte do enredo que melhor ilustre a representação do patrimonialismo 

na obra é o capítulo XLIX, quando Odília, a esposa do protagonista, demonstra o 

interesse em ter a sua própria casa e sair da casa dos pais. Afinal, “quem casa, quer 

casa” (CORRÊA, 1968, p. 105). Brasílio argumentava que não tinham o lote, mas o 

sogro presenteou os dois com um terreno. Precisavam construir a casa. Como os 

pedreiros da Prefeitura “estavam à toa, sem serviço, por falta de dinheiro para obras” 

(CORRÊA, 1968, p. 105), pensaram em aproveitá-los na construção. E assim foi feito!  

 

Tiraram as pedras na pedreira da Prefeitura. O caminhão da Prefeitura 

fêz o transporte, guiado pelo motorista da Prefeitura, com a gasolina e 

o óleo da Prefeitura. As carroças da Prefeitura (estavam sem serviço) 

fizeram o transporte de areia do rio. Puxadas pelos animais da 

Prefeitura, guiadas pelos carroceiros da Prefeitura. Não havia tijolos 

na cidade. A ‘Cerâmica Morrense Ltda.’ paralisara a produção. 

Haviam sobrado uns tijolos e umas telhas, alguns milhares só, das 

obras do coreto e de outras não terminadas: não havia mal em 

aproveitá-los. Depois colocaria outros no lugar. Madeiramento, o 

Coronel deu. Brasílio fêz a casa, muito boazinha. De gente pobre: 

modesta e barata. Sobretudo, muito barata (CORRÊA, 1968, p. 105).  

 



153 

 

Neste trecho é possível notar claramente a promiscuidade entre o público e o 

privado que caracteriza o elemento da cultura política brasileira intitulado de 

patrimonialismo. O protagonista se aproveita da sua posição e do seu poder e se 

apropria dos bens e serviços públicos para construir a sua casa própria, em um nítido 

exemplo de prática patrimonialista, onde não parece haver fronteiras entre as esferas 

pública e privada, ratificando a premissa de que “a corrupção é inerente às estruturas 

oligárquico-patrimonialistas” (LIMA, 1996, p. 32).   

Muitos são os momentos em que o protagonista usou dinheiro público para 

pagar contas privadas, principalmente quando era Governador de Minas Gerais e saía 

para a noite à custa do Estado: “engraçara-se por uma mulher, bonita, diziam, e recebia-

a em Palácio, quando não passava dias e noites em casa dela, (antes, dêle) que 

sustentava com as verbas oficiais” (CORRÊA, 1968, p. 181 / sem grifos no original).  

No capítulo CII também há uma menção ao patrimonialismo do protagonista: 

 

Nas viagens, com as despesas pagas, recebia a ajuda de custo, às 

vêzes dobrada, ou triplicada e, como não havia prestação de 

contas (quem é que ia pedir-lhe contas!) já comprara, também, um 

apartamento no Rio, para descanso da família, ou das famílias... 

Também, quem poderia viver com os minguados vencimentos de 

governador? Passava-se fome. Isto é, fome não, porque a comida era à 

parte, e a cama, e a roupa lavada, e as despesas. Mas, passava-se fome 

ao sair do Palácio, com a vida desorganizada etc, etc. Era preciso 

prevenir-se (CORRÊA, 1968, p. 207 / sem grifos no original).  

 

Como bem esclarece o autor do livro, Brasílio, enquanto era chefe do executivo 

de Minas Gerais, viveu uma vida de gandaia, ficando na farra até as três ou quatro da 

manhã. Ele se levantava tarde, às 12h. Virou rotina.  

 

Almoçava às duas e ceava à meia noite, após algumas doses de uísque. 

Deixara a cachaça pelo escocês. Das primeiras vezes, quisera pagar a 

despesa.  

– Ora, Brasílio, dizia o Nonô, e a verba de representação? É para 

estas despesas do Chefe do Estado. Nem você viveria sem isso, 

com os vencimentos que tem. Deixa disso...  

Razoável. E o Estado passou a pagar. Tudo. Roupa. Cama. Mesa. 

Dêle e dos dêle. Inclusive elas (CORRÊA, 1968, p. 195 / sem grifos 

no original).  

 

Sob a alegação de interesse turístico, Brasílio, enquanto governador, construiu 

dois cassinos, mesmo o Estado precisando de Hospitais e Escolas, como bem lembra 

Odília, que foi ignorada pelo marido. Na verdade, eram ambos os cassinos para o seu 

próprio interesse (de Brasílio), visto que, nessa época, estava muito empenhado em se 
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divertir nos bastidores com seus colegas com o mesmo ethos: “Nonô achava que era um 

bom negócio. Isaac também. Narciso não protestava. Antes, rejubilava-se com as novas 

possibilidades que surgiam” (CORRÊA, 1968, p. 182).  

 

O cassino fêz-se. Fizeram-se, aliás, dois. Brasílio pôde passar noites 

mais agradáveis. Boas mulheres. Bom vinho. Boa música. E o jôgo? 

Jôgo era com o Isaac. Sentia atração indominável. E quanto mais 

perdia, mais jogava. Pior é que o Estado é quem pagava as contas. 

[...] Dizia o Isaac, estava colaborando para o incentivo ao turismo. 

Brasílio concordou. E colaborava, também (CORRÊA, 1968, p. 182 / 

sem grifos no original).  

 

Quando foi indicado para a chapa de deputados estaduais, Brasílio “comemorou 

o acontecimento, condignamente. Uma farra grande. E o que é principal: o Palácio 

pagou” (CORRÊA, 1968, p. 135 / sem grifos no original).   

Odília, a esposa do protagonista, era bastante religiosa e mostrava-se caridosa 

para com os necessitados. A questão é que a doação vinha das verbas do Palácio, em 

mais uma constatação da cultura política patrimonialista representada em várias 

oportunidades do enredo.  

Em dado momento da obra, o autor traz reflexão interessante sobre os agentes do 

campo político, em tom crítico do patrimonialismo representado na história do livro 

“Brasílio” (1968): 

 

Duas classes de gente se candidatam à política: os que pensam fazer 

alguma coisa pelo país e os que pensam fazer alguma coisa por si 

mesmos. E acontece também que as duas se misturam. Aquêles, 

dispõem-se ao sacrifício. Matam-se, sem proveito, às vezes, quase 

sempre, e conseguem pouco, muito pouco. Os outros, entregam-se ao 

gôzo da posição que alcançam e o poder só lhes serve para o lucro 

próprio. Não há que ter escrúpulos, nem preconceitos. Quando muito, 

fingem tê-los. E tão bem, que passam por honestos e defensores do 

interêsse público. E clamam. E gritam. Deblateram. E comem. E 

engordam. Nem sempre, ou quase nunca, o povo os identifica e 

distingue. As palavras costumam valer mais do que os atos. 

Exteriorizam e apregoam, para quem vê mal o que os atos, simples e 

mudamente, não espelham. O serviço público não é para todos. Para 

poucos. Brasílio não sabia bem se estaria entre êles. Mas 

misturava o interêsse público ao próprio (CORRÊA, 1968, p. 132 / 

sem grifos no original). 

 

 Por fim, no intuito de fazer um link com o próximo elemento da cultura política 

brasileira tratado aqui, é válido pontuar que o vínculo existente entre patrimonialismo e 

clientelismo é bastante estreito, principalmente se se considerar o primeiro como 

“predomínio das vontades particulares com apropriação do público pelo privado que 
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teria no clientelismo sua vertente ao estabelecer uma relação entre atores de poder e 

status desiguais” (MALVESTIO, 2016, p. 39).   

 

3.3.2 Clientelismo 

 

Em uma perspectiva mais tradicional, o clientelismo seria uma relação diática
143

 

(entre atores sociais do mesmo status) “que busca a troca de favores entre duas pessoas, 

favorecendo os interesses pessoais e privados típicos das sociedades rurais” (NEVES, 

2006, p. 69).  

Alguns autores
144

 têm falado em “neoclientelismo”, apontando para um 

clientelismo de massa, partidário ou corporativo. Este segundo tipo de clientelismo – 

que é realizado nas instituições políticas, nos partidos e nas organizações públicas – tem 

sido chamado também de “moderno” em contraposição ao tradicional.  

Fenômeno de duração alargada e com caráter flexível, “o clientelismo perpassa 

toda a história política do país” (CARVALHO, 1997, p. 233), desde o Brasil Colônia, 

passando pelo Brasil Império e chegando até o Brasil República. Há, portanto, uma 

persistência mais do que secular deste fenômeno na política brasileira, sendo que ele 

percorreu períodos democráticos e autoritários e não foi extinto pela industrialização 

nem pela urbanização (SILVA, 2007).  

Como o clientelismo é um fenômeno de longa duração na história política 

brasileira, demonstrando certa flexibilidade a depender do tempo e espaço em que se 

encontra, não se levará em conta o dualismo presente nos primeiros parágrafos, 

considerando, daqui em diante, o fenômeno como um só que se apresenta de mais de 

uma maneira, seja através da relação diática ou mesmo de maneira estrutural, dentro das 

instituições políticas nacionais, com suas práticas e representações.  

Nunes (2003, p. 40) define o fenômeno da seguinte forma:  

 

O clientelismo é um sistema de controle do fluxo de recursos 

materiais e de intermediação de interesses, no qual não há número fixo 

ou organizado de unidades constitutivas. As unidades constitutivas do 

clientelismo são agrupamentos, pirâmides ou redes baseados em 

relações pessoais que repousam em troca generalizada. As unidades 

clientelistas disputam frequentemente o controle do fluxo de recursos 
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 “As relações diáticas horizontais seriam construídas entre dois indivíduos, em uma relação voluntária 

ou obrigatória fundada sobre relação de confiança, lealdade e troca de favores” (NEVES, 2006, p. 70).  
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 Principalmente Luigi Graziano, em seu artigo A conceptual Framework for the Study of Clientelistic 

Behavior (1976).  
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dentro de um determinado território. A participação em redes 

clientelistas não está codificada em nenhum tipo de regulamento 

formal; os arranjos hierárquicos no interior das redes estão baseados 

em consentimento individual e não gozam de respaldo jurídico 

(NUNES, 2003, p. 40).  

 

Para Carvalho (1997, p. 233), o clientelismo “indica um tipo de relação entre 

atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, 

benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de votos”.  

 

Para conseguir a ‘maioria’, os candidatos irão se debruçar em busca de 

fiéis clientes votantes, criando variados laços com seu eleitorado. Esse 

emaranhado de trocas de favores começou com a autoridade máxima, 

o Imperador, cuja estratégia era a rotatividade dos partidos 

Conservador e Liberal. Por meio das eleições, surgia uma rede que 

ligava todos, desde aquele que estava no topo àquele que estava na 

base, configurando uma prática que se tornaria ainda mais sólida na 

Primeira República, quando as relações de compromissos permeavam 

todas as instâncias do jogo político (PIMENTEL; PEREIRA; 

FERNANDES, 2016, p. 7).  

 

Logo, “apoio político, lealdade e benefícios patrimoniais são os principais 

‘objetos’ de troca das redes então instituídas” (PIMENTEL; PEREIRA; FERNANDES, 

2016, p. 12). O “favor” é termo-chave para o entendimento das relações clientelísticas 

ao longo da história política nacional. A manipulação da máquina pública em favor da 

clientela do líder político caracteriza o fenômeno do clientelismo (ARRUDA, 2013).  

 

O clientelismo é um sistema caracterizado por situações paradoxais, 

porque envolve: [...] primeiro, uma combinação peculiar de 

desigualdade e assimetria de poder com aparente solidariedade mútua, 

em termos de identidade pessoal e sentimentos e obrigações 

interpessoais; segundo, uma combinação de exploração e coerção 

potencial com relações voluntárias e obrigações mútuas imperiosas; 

terceiro, uma combinação de ênfase nestas obrigações e solidariedade 

com o aspecto ligeiramente ilegal ou semilegal destas relações [...]. O 

ponto crítico das relações patrão-cliente é, de fato, a organização ou 

regulação da troca ou fluxo de recursos entre atores sociais (NUNES, 

2003, p. 28).  

 

Como bem esclarece Silva (2007, p. 40), embora seja a marca característica da 

República Velha, “o clientelismo permanece como um padrão cultural de 

comportamento que persiste nos tempos do Brasil urbano e moderno, ou seja, não é 

atributo exclusivo do agrarismo e do atraso político no regime de domínio oligárquico”.   

Pimentel, Pereira e Fernandes (2016, p. 15) entendem que “o baluarte das 

relações clientelísticas era o controle eleitoral juntamente com as trocas de benefícios 
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entre atores sociais desiguais”, sendo esta a chave-mestra deste fenômeno: a 

manutenção das desigualdades engendradas na sociedade através de barganhas e 

benefícios recíprocos.  

Nesse diapasão, “clientelismo significava tanto o preenchimento de cargos 

governamentais quanto a proteção de pessoas humildes, mesmo os trabalhadores 

agrícolas sem terra” (GRAHAM, 1997, p. 16). Para Silva (2007, p. 42),  

 

o clientelismo pode ser visto como uma forma de esvaziamento dos 

conflitos sociais, na medida em que atravessa fronteiras de classe, de 

grupos e categorias profissionais e pode ser utilizado por ocupantes de 

posições de poder como forma de minar eventuais ações coletivas de 

natureza contestatória por meio da distribuição de benefícios.  

 

Com efeito, “as relações clientelísticas mudam ao longo do tempo para deixarem 

iguais as relações sociais assimétricas que estão (e são) na sua própria origem” 

(CUNHA, 2006, p. 241). Conforme Pimentel, Pereira e Fernandes (2016, p. 21), “as 

relações entre o líder e liderado, o candidato e o eleitor, mediadas pelo voto, revelavam 

um jogo social e político complexo, em que não se localiza apenas um dos polos, mas se 

revela e se efetiva na própria relação”.  

Embora o clientelismo seja considerado por alguns autores uma característica do 

coronelismo, ele também é uma prática política autônoma, vez que, em certos contextos, 

principalmente no meio urbano (e pós-1930), ele dispensa a presença do coronel, pois 

pode acontecer entre governo, ou políticos, e setores pobres da população 

(CARVALHO, 1997). Mais do que isso, para Carvalho (1997), o clientelismo chega a 

se ampliar com o fim do coronelismo. Ou seja, mesmo em um Brasil pós-coronelista, 

“antigas práticas do clientelismo insistem em permanecer nas sociedades urbanizadas” 

(ARRUDA, 2013, p. 15).  

Arruda (2013) considera que mandonismo, coronelismo e clientelismo
145

 são 

momentos distintos da cultura política brasileira, sendo que o primeiro foi predominante 

até cerca de 1889. A partir deste momento, o coronelismo ascendeu e dominou a 

política durante a chamada “Primeira República” (1889-1930). Mais tarde, das décadas 

de 1930, 1940 e 1950 em diante, o clientelismo – antes parte constitutiva do fenômeno 

anterior – passou a promover novos tipos de relações políticas. Para Malvestio (2016, p. 

29), no pós-1930, “o que ocorre é a manutenção de uma cultura [política] clientelista 
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 Arruda (2013) ainda diz que mandonismo, coronelismo e clientelismo podem ser vistos também como 

culturas políticas predominantes cada uma em seu respectivo momento na história do Brasil.  
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que não entende como segregados os espaços público e privado”, aproximando-se da 

ideia de patrimonialismo.  

Mantilla (2013) chega a considerar o clientelismo como uma cultura política, 

como resta claro no título de seu artigo: “Al margen del poder y de la comunidad: la 

‘cultura política’ del clientelismo”. Ela faz algumas ressalvas, porém, lecionando que 

“se o clientelismo é uma cultura política, é necessário acrescentar que atua, 

inversamente, inibindo e sufocando a política
146

” (MANTILLA, 2013, p. 39). Em 

função disso, chega a chamar o clientelismo de “cultura antipolítica”, defendendo que o 

fenômeno prejudica a política de um lugar.  

Silva (2007) vislumbra o clientelismo como uma característica de uma 

determinada cultura política, que, neste caso, seria a brasileira. Malvestio (2016) advoga 

pela existência de uma “cultura política do clientelismo”. Ele busca compreender o 

fenômeno do clientelismo à luz do ferramental teórico-metodológico da categoria 

cultura política, partindo do pressuposto de que “as relações clientelísticas se pautam 

nas ações, modos de representação, construção do imaginário, formas de percepção do 

real, tanto no âmbito coletivo quanto individual” (MALVESTIO, 2016, p. 18).   

Como já pontuado, ainda no início do livro “Brasílio” (1968), o elemento do 

clientelismo se faz presente. Quando exercia o cargo de interventor de Minas Gerais, 

Brasílio reclama dos “favores” pedidos, mesmo tendo jogado o jogo clientelista por toda 

a sua trajetória política, beneficiando-se dele em muitos momentos, inclusive. São 

palavras do protagonista logo nas primeiras linhas do livro: “não recebo ninguém! São 

uns idiotas! Pedidos. Pedidos. De delegado. De professôra. De inspetor escolar. De 

diretora. De mudança de destacamento. De coletor. De... Canalhas! Já! Não recebo 

ninguém. Estou farto!” (CORRÊA 1968, p. 9).  

Outro exemplo de clientelismo se deu no momento da eleição para Presidente da 

Câmara de 1924, em Rio do Morro. Os dois candidatos, na tentativa de conquistar o 

Padre João e poder contar com o seu apoio (e da instituição que ele representa), 

transfigurando-se em votos, presentearam a Igreja. O Lutero doou um altar à Igreja 

Matriz (“obra de custo”), enquanto que o Antônio Dolores foi sorteado festeiro de S. 

Sebastião e “deu logo, de cara, dez contos para a Igreja” (CORRÊA, 1968, p. 40).  
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 “Si el clientelismo es una cultura politica, es necesario agregar que opera, a la inversa, inhibiendo y 

ahogando la politica” (MANTILLA, 2013, p. 39 / texto no original).  
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Santelmo, ao analisar a escolha do padre em apoiar o Antônio Dolores ao invés 

do Lutero, disse:  

 

Qual nada, padre: sua atitude teve outro fundamento. Qual bem-

comum, qual nada. Foram os dez contos do Antônio Dolores. E as 

esmolas para a festa de Mártir São Sebastião e Semana Santa. Se 

Lutero acorda antes, padre João estava com êle. Esquecia-se a 

mancebia. Aliás, só se lembrou dela três anos depois. Qual bem 

coletivo, qual nada (CORRÊA, 1968, p. 43).  

 

Quando as eleições municipais de Rio do Morro se aproximavam, o prefeito 

passava a trabalhar para conseguir votos, em mais uma representação do clientelismo na 

obra:  

 

A situação política local desenvolvia-se normalmente. Com as 

eleições se aproximando, o Prefeito começava a colocar cascalho 

nalgumas ruas, amontoara uns ‘pés-de-moleque’ na Praça da Matriz, 

consertava a rêde de esgotos da rua Quinze, mandara dar uma 

enxadadas na estrada pros Pitomba, distrito dos mais eleitorais, e 

prometera aos Caixero que breve começaria o arranjo na estrada de 

carro, para fazê-la rodovia de primeiríssima (CORRÊA, 1968, p. 54 / 

sem grifos no original).  

 

Ainda no contexto das eleições em Rio do Morro, o Cel Guedes queria indicar 

Brasílio a candidato a Prefeito. Para isso, reuniu os chefes do partido para convencê-los 

a aceitarem a sua decisão. E ele já começa dizendo: “nunca exigi nada para mim. Tenho 

acompanhado vocês como cão ao dono. Fiel. Agora é chegada a hora de vocês me 

retribuírem” (CORRÊA, 1968, p. 68), caracterizando, assim, a “troca de favores”, típica 

do fenômeno do clientelismo. Os líderes do grupo político reconhecem a importância do 

Coronel nas suas vitórias nos últimos pleitos e acabaram cedendo, aceitando a 

candidatura de Brasílio. Tentaram convencê-lo de apoiar um outro potencial candidato, 

mas, diante do drama do Coronel, recuaram. Afinal, não valia a pena perder o apoio do 

sogro do protagonista. 

Como o Cel. Guedes contribuiu para a ascensão política de Brasílio, este, 

quando se tornou prefeito, como contrapartida, beneficiou o sogro com um conserto na 

estrada que levava à sua fazenda. “Gastou nela uns bons cobres” (CORRÊA, 1968, p. 

93). Conforme o autor, Brasílio “só fêz pros de casa: estrada do Coronel, calçamento na 

rua do Coronel, coreto para a família do Coronel (O Zeferino era parente-afim do Cel. 

Guedes)” (CORRÊA, 1968, p. 93). Posteriormente, Brasílio recebe favores similares do 

então prefeito da capital, o Dr. Nonô (representação de Juscelino Kubitschek). O 
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protagonista “comprara [...] uns terrenos afastados do centro. O Nonô abrira logo ruas. 

Calçara, fizera esgotos. O resultado não se fêz esperar. Vendeu-os com um pequeno 

lucro de três mil contos” (CORRÊA, 1968, p. 207).  

Depois da “Revolução de 1930” e do golpe que Brasílio dera na Prefeitura, o seu 

adversário à época (o Dr. Pereira) tratou de ir procurar o Secretário de Interior para se 

queixar do episódio. Este enviou um observador oficial a Rio do Morro para 

compreender o que aconteceu e passar um relatório para o Secretário. A questão é que 

ambos (o secretário e o observador) eram ex-colegas de Brasílio, o que, por si só, já 

prejudica a imparcialidade do processo, tornando fértil o terreno para a prática do 

clientelismo ou mesmo dos já mencionados “jeitinho brasileiro” e “cordialidade”. Na 

obra, o observador foi levado por Brasílio para dançar e beber. E divertiu-se 

imensamente. “O relatório... Isento – a favor do Brasílio. O Dr. Pereira continuaria na 

oposição” (CORRÊA, 1968, p. 92).   

Brasílio, após promoção para o terceiro ano do seu curso de Direito, não se 

alegrou. Estava desanimado pelas dificuldades que a vida lhe impunha naquele 

momento e preocupado com o futuro, já que os seus vencimentos (com a licença-prêmio 

como major-farmacêutico) estava chegando ao fim. Ele chegou a sonhar com a 

possibilidade de ser fiscal de rendas, mas os pedidos eram muitos e as vagas poucas 

(somente quatro). A sua nomeação não saiu. Diante desse cenário, ele desabafa em tom 

crítico ao clientelismo quando não lhe atendia:  

 

A promoção no curso de Direito não lhe causou alegria. Que 

adiantava? Nesse Brasil, só proteção. Quem não tiver padrinho, morre 

pagão. Apodrece. Tudo no ‘pistolão’. Se a nomeação não sai – um 

pedido do Dr. Beltrano. Se é preso – o Dr. Sicrano solta. Se precisa de 

dinheiro – o banco empresta, a pedido do Dr. Tal. Tudo na 

‘marmelada’ (CORRÊA, 1968, p. 127).  

 

Na ocasião da candidatura para deputado estadual, Brasílio, sem falsa modéstia, 

admitiu ter algumas “amizades locais” e que isso o faria ganhar a eleição. Outro trecho 

da obra que traz uma ideia que se pode aproximar com o clientelismo é:  

 

A entrada nas chapas era coisa muito simples. E muito complexa. Às 

vezes. Tudo dependendo dos padrinhos. Se bons, não havia dúvida. Se 

o afilhado não escolhia bem, caso liquidado. Entravam os candidatos 

do Arlindo Chaves, do Barnabé, do Valente e, se sobrasse lugar, os 

outros chefes menores (CORRÊA, 1968, p. 134).  
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Leôncio, deputado da Câmara quando Brasílio também fizera parte dela, tinha 

práticas clientelísticas que podem ser percebidas na citação a seguir:  

 

Todos os projetos de aumento de vencimentos, de criação de regalias, 

de concessão de vantagens, vinham logo com a sua assinatura. E se 

alguém pedia uma ponte ou um grupo, ou uma estrada, surgia 

imediatamente uma emenda de Leôncio mandando acrescentar ‘onde 

convier’ a extensão da regalia a cinco ou dez municípios nos quais 

recebera votação (CORRÊA, 1968, p. 145).  

 

Mais a frente, o leitor da obra é apresentado ao Dr. Leão Teles Pacífico, que 

tinha vocação clientelista: “nascera com o destino especial de agradar a todos, a quem 

servia. E não era de nenhum. Cargos, tinha-os quantos quisesse. Era professor de 

ginásio. Alcançara, sem concurso, a cátedra universitária” (CORRÊA, 1968, p. 153).  

Quando Brasílio se torna Interventor de Minas Gerais, muitas são as insinuações 

“para uma das secretarias, um pedido para chefe de gabinete, oficial, auxiliar, advogado 

geral, procurador” (CORRÊA, 1968, p. 173). Essa ocupação de cargos mediante 

articulações políticas também podem ser vistas como práticas clientelistas de certa 

forma, principalmente a escolha do Múcio, que “era amigo velho” (CORRÊA, 1968, p. 

173), além de outros nomeados que foram indicações de líderes políticos cujo vínculo 

era importante para o protagonista se manter dentro do campo político. Os cargos não 

ocupados
147

 “ficavam para ‘negócios’ que aparecessem. [...] Em política, há sempre 

bons negócios (políticos) em perspectiva. Não adianta correr” (CORRÊA, 1968, p. 

174).  Até porque “o cargo público é almejado por todos que enxergam nele a 

oportunidade de participar da distribuição dos benefícios públicos e de ditar os seus 

caminhos de acordo com interesses outros que não os sociais” (CARMO, 2011, p. 15).  

Quando chegaram as eleições para Governador, Brasílio tratou de lidar com a 

possibilidade de não ser eleito e, clientelisticamente, procurou conquistar, através da 

“troca”, o máximo de votos que conseguisse.  

 

As eleições correram calmas. E Brasílio viu que o plano dera 

resultado. Dois meses antes, chamou ao Palácio os chefes das 

correntes municipais mais poderosas e ofereceu-lhes a prefeitura em 

troca do apoio irrestrito aos seus candidatos. Raros recusaram. [...] 

Não é só. Nomeou delegados, inspetores, suplentes, coletores e 

professores, mesmo sem vaga. [...] O resultado não se fêz esperar. Dos 

sessenta deputados (eram sessenta, agora) o govêrno fêz cinquenta e 

quatro e a oposição seis. Aliás, oposição em têrmos. Porque, no fundo, 
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 “Todos estavam de ôlho nos maiores [cargos]; os menores foram esquecidos” (CORRÊA, 1968, p. 

174).  
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tudo era govêrno. A própria oposição vivia em função das graças do 

govêrno (CORRÊA, 1968, p. 180).  

  

Para governar, o protagonista “amparava-se nos amigos” (CORRÊA, 1968, p. 

187). Herdeiro do coronelismo, “Brasílio traz, para a cidade, os tiques e hábitos do 

político do sertão” (QUEIROZ, 1989, p. 241). “Fazia o governo com os delegados, 

coletores, escrivães, fiscais, e os votos do funcionalismo, mantido nas longas 

interinidades, para não se fazer independente” (CORRÊA, 1968, p. 134). O protagonista 

se vale de “conchavos, de chantagens e de benesses, com o dinheiro público, para 

manter-se de pé. E mantém-se, deveras” (QUEIROZ, 1989, p. 241).  

Em resumo, as práticas clientelísticas mantêm o protagonista jogando o jogo 

político de sua época, conquistando votos e espaço dentro daquele campo social, 

galgando posições até se chegar a Senador da República.    

 

3.3.3 Bacharelismo 

 

O bacharelismo pode ser entendido como a (super)valorização do bacharel (em 

direito) pela sociedade, sendo o título “visto como via de acesso às profissões liberais 

mais bem remuneradas e que alcançavam os mais importantes espaços de poder” 

(ROCHA; SOUSA, 2016, p. 7). Seria uma conjuntura sócio-político-cultural em que é 

muito prestigiado o bacharel. Se o sufixo “ismo” pode significar “modo de viver ou 

pensar”, no bacharelismo, vive-se e pensa-se tendo o diploma de bacharel em ciências 

jurídicas e sociais como referência, como um meio de conquistar capitais político e 

simbólico.  

Para Kozima (2008, p. 378), “entende-se por Bacharelismo a situação 

caracterizada pela predominância de bacharéis na vida política e cultural”. De maneira 

parecida, Mendes e Mendes (2014, p. 173) conceituam o fenômeno em tela. De acordo 

com eles, “no século XIX, não se pode deixar de notar a predominância dos bacharéis 

de Direito na vida social, política e cultural brasileira. A esse fenômeno social chama-se 

bacharelismo”. Holanda (apud SANTOS; CASIMIRO, 2012, p. 12), da mesma forma, 

entende o Bacharelismo como “a situação caracterizada pela predominância de 

bacharéis na vida política e cultural do país”.  
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Em síntese, pode-se definir o bacharelismo como a notável presença (quando 

não predominância) do bacharel em direito na vida política, social e cultural de um 

lugar em um determinado tempo.  

De maneira mais sofisticada, Mendes (2019, p. 84), à luz da sociologia de Pierre 

Bourdieu, define o bacharelismo jurídico “como a simbiose entre a aplicação das illusio 

dos campos jurídico e político: isto é, como a intercessão entre os capitais simbólicos 

desses diferentes campos, dentre os quais tal capital simbólico em comum terá alta taxa 

de conversibilidade”.  

Vainfas (2002) aponta a gênese do Bacharelismo no Brasil como sendo no 

Império, e sua sobrevivência, na República. No entanto, embora pareça contraditório, “a 

História do Direito Brasileiro é muito mais antiga que a História do Brasil, ela se 

embaraça nos seus primórdios e desenvolvimento com o Direito Lusitano” 

(FERREIRA, 2015, s/p). Desta feita, pode-se considerar que “as origens do 

Bacharelismo deitam suas raízes em Portugal
4
”, onde era recorrente “a significativa 

participação de juristas nos conselhos da Coroa desde o alvorecer do Estado português” 

(MENDES; MENDES, 2014, p. 174).  

Dito de outra forma, no Brasil, “se fatores de ordem econômica e social – 

comuns a todos os países americanos – devem ter contribuído largamente para o 

prestígio das profissões liberais, convém não esquecer que o mesmo prestígio já as 

cercava tradicionalmente na mãe-pátria” (HOLANDA, 1995, p. 157). “Em quase todas 

as épocas da história portuguesa uma carta de bacharel valeu quase tanto como uma 

carta de recomendação nas pretensões a altos cargos públicos” (HOLANDA, 1995, p. 

157). Em suma, pode-se dizer que “essa supervalorização de atributos foi herdada dos 

colonizadores portugueses que legitimavam o poder através dos títulos nobiliárquicos 

de barão, visconde, conde, marquês e duque e, na falta destes, dos acadêmicos de 

bacharel e de doutor” (FREITAS, 2010, p. 88). 

Logo, o diploma de bacharel é, historicamente, um  

 

meio de distinção social e ingresso na elite política. As faculdades de 

direito são um tradicional percurso rumo ao cimos do poder no Brasil, 

como o vasto número de líderes imperiais saídos das salas de 

Coimbra, Recife e São Paulo, e o impressionante predomínio de 

                                                             
4
 “A unificação precoce do reino portucalense, conseguida mediante a Revolução de Avis (1383), gerou, 

no plano jurídico, o relevante fator de unificação e codificação do Direito do reino. Anos mais tarde, sob a 

ideologia barroca e a mania nobiliárquica de uma corte parasitária, o Direito transformou-se em símbolo 

do Poder Real, a ponto de ser ensinado na Universidade de Coimbra” (DEFINA, 2003, p. 166). 
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egressos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco dentre os 

protagonistas da Primeira República, bem demonstram (CHALOUB, 

2015, p. 40-41). 

No Brasil, assim como em Portugal (de onde herdara as suas instituições), havia 

no oitocentos uma valorização social de Bacharéis em Direito, prevalecendo esse 

prestígio mesmo apesar da mulatice, conforme esclarece Gilberto Freyre (2003), que 

afirmou que o bacharel mulato gozava de “vantagens de branco”. Era como se, ao 

“doutorar-se” (formar-se Bacharel), o indivíduo mulato pudesse se “embranquecer” em 

detrimento da cor fenotípica de sua pele, passando a usufruir do prestígio almejado na 

época, pois até a etimologia da palavra “Bacharel” remete aos efeitos enobrecedores que 

este grau outorgava a seu portador (MENDES; REIS; MENDES, 2016). Ou seja, 

“‘Bacharel’ deriva de um jovem cavaleiro servindo sob outra bandeira, e a origem do 

designativo pode ser remontada à expressão francesa bas Chevalier, literalmente ‘Baixo 

Cavaleiro’” (CASTRO JR.; REITER, 2007, p. 86). 

Mais do que os ditos efeitos enobrecedores, o “bacharelismo é analisado como 

‘habilitação’ para o exercício do poder” (FREITAS, 2010, p. 87). “Mais do que homens 

das leis, os bacharéis se integrariam à conhecida estirpe de homens da política” 

(CHALOUB, 2015, p. 43).  

 

A política é antes arte que ciência, que tem no direito sua linguagem 

privilegiada e no senso de realidade seu norte. Mais do que 

transformar o mundo, cabe à política permitir que os homens melhor 

se adaptem a ele. O bacharel se distingue como hábil estadista por sua 

capacidade de se adaptar ao ritmo da sociedade e prever, antes dos 

demais, as transformações que se delineiam no horizonte 

(CHALOUB, 2015, p. 43-44).  

 

Foram das fileiras das Faculdades de Direito, a partir de uma formação 

humanística com forte autodidatismo, que “saíram grandes políticos – entre ministros, 

senadores, governadores e deputados –, pensadores que ditaram os destinos do país
7
” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 142), que se (auto)reconheceram como os “eleitos da nação”. 

Estiveram os bacharéis “presentes em todos os grandes movimentos do Brasil 

desde sua formação como colônia, passando pela independência, a abolição da 

escravatura, proclamação da República, na luta contra a ditadura e redemocratização até 

os dias de hoje” (FERREIRA, 2015, s/p).  

                                                             
7
 “Os Bacharéis irão compor não apenas a elite intelectual do país como também, e principalmente, a elite 

política Imperial. Das Faculdades de Direito sairá grande parte dos parlamentares, homens públicos e elite 

burocrática do país” (SIMÃO, 2014 , p. 133). 
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Com efeito, 

 

o bacharel é um dos mais célebres personagens da história política 

brasileira. Ele evidentemente não atua sozinho, quase sempre 

amparado por outros tipos, como o militar, o homem de negócios, o 

fazendeiro ou o jornalista, mas por certo tem, ao longo do difícil 

percurso de construção do Estado nacional brasileiro, papel de 

destaque (CHALOUB, 2015, p. 37).  

 

E esse não é um monopólio tupiniquim, pois acontece também em outros 

lugares. Weber (2000, p. 76) aponta que a atuação de “juristas formados em 

universidades (...) determinou, de maneira dominante, toda a estrutura política”, sendo 

conditio sine qua non para a “progressão no sentido de uma forma estatal racional”. 

Consoante Chaloub (2015, p. 38),  

 

em um mundo no qual a política ainda não adotava a linguagem e as 

instituições da democracia, eles [os Bacharéis] eram, de fato, os mais 

adequados para tomar a frente do Estado, munidos de duas habilidades 

centrais para a construção da ordem pública: o manejo das leis e a 

representação dos interesses. 

 

Com a mudança dos tempos,  

 

a democracia e o caráter mais complexo das relações sociais, a ela 

usualmente associados trazem, todavia, sensíveis modificações ao 

mundo do bacharel. O maior acesso de diversos grupos sociais aos 

postos do Estado retira do advogado o quase monopólio da 

representação que ele detinha no mundo oligárquico, onde o 

predomínio de uma lógica do consenso, distintamente da lógica do 

conflito que preside as democracias, dava destaque às suas mais 

destacadas habilidades. O desenvolvimento de conhecimentos 

específicos e técnicos torna-o, por outro lado, inábil para a 

representação de muitos segmentos (CHALOUB, 2015, p. 38). 

 

Mendes (2019), em sua dissertação, perquiriu se existe um cultura política 

bacharelística no Brasil. Depois de observar dados e produções culturais diversas, o 

autor concluiu que o bacharelismo constituiu elemento da cultura política nacional. 

Historicamente, há uma preponderância dos bacharéis em direito nos principais cargos 

políticos, sobretudo senadores e deputados. Em cem anos de República (1889-1989), 

foram presidentes do Brasil oficiais militares ou bacharéis, existindo, pois, um 

revezamento entre a aristocracia de farda e a aristocracia de toga. Em outras palavras, 

todos os presidentes civis deste período tinham formação jurídica.   

 Para Mendes (2019, p. 77), “tal cultura está espraiada pelos diversos âmbitos da 

sociedade”, sendo que a literatura brasileira é um grande exemplo. “Só para 
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exemplificar, autores como Machado de Assis, Cyro dos Anjos e Oscar Dias Corrêa 

(os três imortais da ABL) valorizaram, em suas criações literárias, personagens 

diplomados bacharéis em Direito” (MENDES, 2019, p. 77 / sem grifos no original).  

Na sequência, além dos números em cargos políticos e referências na literatura, 

Mendes (2019) passa a apontar as presenças de personagens bacharéis em músicas e 

novelas, evidenciando que o imaginário social do direito não permeia somente a 

chamada “cultura erudita”, estando presente também na “cultura de massa”. “Outro 

exemplo, para além da literatura ou da música, é o próprio arcabouço jurídico 

brasileiro” (MENDES, 2019, p. 79), sobretudo o Manual de Redação da Presidência da 

República (Portaria SG n. 2, de 11 de janeiro de 1991; DOU, de 15 de janeiro de 1991), 

que estabelece que “é costume designar por doutor os bacharéis, especialmente os 

bacharéis em direito” (MENDES, 2019, p. 79).  

Diante de todas essas referências, a cultura do bacharelismo, para Mendes (2019, 

p. 80), “está impregnada nas relações políticas e psicossocioculturais brasileiras, de vez 

que presente na música, na literatura, na política, no ordenamento jurídico, ou seja, nas 

diversas relações sociais”.  

 

Quanto aos elementos apontados por Serge Berstein (1998) para a 

configuração de uma cultura política (base filosófica e doutrinal, uma 

leitura comum do passado histórico, uma visão institucional, uma 

concepção ideal de sociedade e um discurso), acredita-se que são eles 

compreendidos pela cultura jurídica partilhada entre os juristas, os 

quais constituem a linha de frente da cultura política bacharelística. 

No mesmo sentido, é notória a cristalização da cultura política 

bacharelística nas instituições. Ademais, o espaço de pelo menos duas 

gerações no qual o conjunto de representações de caráter normativo da 

cultura política bacharelística pareça evidente a um grupo importante 

de cidadãos resta evidenciado no estudo da própria História do Brasil, 

conforme já demonstrado [...]. Mais do que duas gerações, temos 

séculos de tradição política bacharelística no Brasil, de modo que o 

Código ou conjunto de referentes largamente difundidos no seio dessa 

tradição política encontram-se altamente sofisticados na cultura 

política nacional, cuja manifestação se dá de acordo com cada 

contexto (MENDES, 2019, p. 80-81).   

  

No caso da conjuntura brasileira das primeiras décadas do século XX, mesmo 

quando um bacharel figurava na chefia política, a figura do coronel estava sempre por 

perto, vez que esses “doutores” possuem relações estreitas com os grandes chefes locais, 

tendo em vista que ou são filhos de coronéis ou contraíram matrimônio com integrantes 

das famílias desses mesmos chefes (PORTO, 2007). No caso de Brasílio, ele se casou 

com Odília, filha do Cel. Guedes, que tinha muita influência política, sendo que a sua 
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indicação de candidato podia contar com pelo menos oitocentos votos. Mesmo quando 

Brasílio, indicado pelo Coronel, torna-se prefeito o seu sogro esteve presente, 

acompanhando a sua carreira de perto, ratificando a premissa de que esses “doutores, ou 

são parentes, ou afins, ou aliados políticos dos coronéis” (LEAL, 1997, p. 41).  

Na vida pública durante o segundo reinado e primeira república, “o prestígio do 

bacharel só era contrastado, nas comunidades do interior do país, pelo coronel, 

protagonista de fenômeno semelhante em termos de influência política, que foi o 

coronelismo” (MEDINA, 2009, p. 40).  

No capítulo XIX, o Dr. Pereira, em tom verborrágico (com uso de mesóclise), 

defendeu a reforma do Fórum, a casa da justiça. Sobre o personagem, vale ressaltar, 

ainda, que seguiu a profissão do pai (o “velho” Dr. Pereira), estando de acordo com o 

10º Mandamento do Advogado, que sugere que o bacharel ame a sua profissão, 

propondo o caminho da advocacia também ao filho, caso lhe seja pedido um conselho 

quanto ao seu destino ou futuro (COUTURE, 1987).  

Com efeito, dominar a linguagem jurídica é fundamental para jogar o jogo do 

campo jurídico; afinal, ninguém melhor do que os bacharéis “para usar e abusar do uso 

incontinente do palavreado pomposo, sofisticado e ritualístico” (WOLKMER, 2010, p. 

85). Fala-se hoje em “juridiquês” para caracterizar o habitus desse microcosmo social 

em relação à linguagem. A língua portuguesa refinada, em sua versão mais erudita, com 

o uso de (algumas) palavras ou expressões em latim, foi definida historicamente pelos 

dominantes do campo jurídico como a linguagem específica daquele microcosmo social, 

cristalizando-se na forma de habitus e sendo aceita como doxa
148

.  

Além da já mencionada mesóclise, a obra também traz, em alguns momentos, 

expressões em latim, como no capítulo CXIII, onde o Otávio Pereira diz: “se êle lhe 

mover uma ação de calúnia, você pode até entrar com a ‘exceptio veritatis’, não é?” 

(CORRÊA, 1968, p. 223). Ao ouvir isso, Brasílio pensou sozinho: “‘Exceptio veritatis’? 

Que seria isso? Êta povo metido, essa classe de bacharéis!” (CORRÊA, 1968, p. 223). 

Para Rocha e Sousa (2016, p. 11), “havia uma preocupação maior em ‘parecer’ erudito 

do que efetivamente em sê-lo”.  

O Dr. Pereira, ao debater política naquelas tardes de conversas na farmácia de 

Brasílio, comenta a fala de Santelmo: “A mudança de mentalidade e de processos 

                                                             
148

 A Doxa seria “a opinião consensual, as leis que regem e que regulam a luta pela dominação no interior 

do campo” (AZEVEDO, 2011, p. 28).  
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políticos é essencial. Acabar com êsse negócio de medalhões e comerciantes à frente da 

coisa pública. Vamos botar gente disposta, honesta, bem intencionada, desejosa de fazer 

carreira” (CORRÊA, 1968, p. 46).  

Na mesma conversa, o culto bacharel em direito usou expressões típicas de 

discussões jurídicas, vistas, por exemplo, em tribunais e doutrinas do direito, tais como: 

“de acordo com a tese” ou mesmo as ênclises e mesóclises, sem contar as expressões em 

latim que aparecem ao longo da obra.   

 

Quanto ao apego exagerado à aparência de erudição, era possível 

percebê-la na utilização de uma retórica que, mais do que servir para 

tornar o argumento convincente, visava simplesmente, através de um 

palavreado rebuscado e hermético, ornamentar o discurso, cuja 

persuasão advinha não da racionalidade da argumentação, mas sim da 

autoridade que tal aparência conferia ao sujeito que proferia esse 

‘discurso competente’ (ROCHA; SOUSA, 2016, p. 11). 

 

Além dos aspectos políticos, “estavam metidos, também, os bacharéis: nas artes, 

nas ciências, na literatura, na música, no jornalismo, no teatro, etc” (MENDES; 

MENDES, 2014, p. 178). Como o bacharel em ciências jurídicas e sociais costumava 

ser um homem dado às letras, Brasílio também vai se interessar por literatura. Afinal, 

fazia parte do pacote do “ser bacharel” na época. Ele vai ler um poema em homenagem 

à Célia no jornal “A Voz do Povo” e vai buscar escrever um acróstico similar para 

Odília, que viria a ser a sua esposa. Com muitos erros ortográficos, fez a poesia e 

entregou-a a sua futura esposa, que demonstrou muita gratidão.  

Além do verso, Brasílio, posteriormente, também vai se interessar pela prosa. No 

capítulo CXII, ele resolve escrever um romance, sendo ajudado por vários amigos e 

conhecidos, conhecedores da literatura e da linguagem dos literatos. Em resumo, o livro 

– de trezentas e tantas páginas e com bom formato gráfico – insinua que o protagonista 

não escrevera a sua obra sozinho, mas com a (fundamental) ajuda de Clélia, Caio, 

Múcio, Anteu e Carlos. Brasílio, nesse sentido, seria supostamente uma fraude literária 

(sendo questionado por vários críticos e adversários), mas com o nome na capa do livro, 

feito que o levaria à Academia Nacional de Belas Letras (o equivalente fictício à ABL). 

“E até a imortalidade acadêmica lhe cai às mãos, coroando-lhe a atividade literária 

bissexta. A glória em vida” (QUEIROZ, 1989, p. 241).  

Como se sabe, Brasílio Val-Verde é um personagem compósito, mas que teria 

sido inspirado principalmente em Benedito Valadares, conforme o próprio autor admite. 

Ao ser perguntado sobre as semelhanças entre os dois, Corrêa esclarece:   
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O Benedito, na minha opinião, era um homem muito ignorante, mas 

profundamente inteligente, de inteligência inata. Se não o fosse, não 

teria sido governador de Minas esse tempo todo. E só cometeu erros 

quando quis parecer culto. Dizem até que uma personagem do meu 

romance Brasílio é o Benedito. Escrevi o livro um pouco como 

reação ao Esperidião, do Benedito, que ele escreveu com a ajuda 

de dois ou três amigos, que deram forma ao livro. Isso está no 

Brasílio. A personagem, em muitos pontos, é na verdade o 

Benedito; em outros é o próprio Oscar Corrêa (MINAS GERAIS, 

2000, p. 79 / sem grifos no original). 

 

O designativo “doutorar” (e relacionados) aparece(m) na obra em alguns 

momentos, como quando o Sr. Arquimedes, depois de um acidente com o irmão de 

Brasílio, ao explicar como lidar com o contexto de crise, “doutorou para que todos 

ouvissem” (CORRÊA, 1968, p. 17 / sem grifos no original).  

Assim como acontecia no Brasil oitocentista e também na primeira república, os 

bacharéis em direito ambicionavam cargos políticos. O Dr. Pereira é um exemplo dessa 

aspiração desses profissionais, já que “enfeitava-se de candidato” (CORRÊA, 1968, p. 

50) a Prefeito e sonhava em ser Deputado ou Senador, isso depois de galgar outros 

cargos antes do seu escopo-mor. 

O Dr. Pereira, quando soube que Brasílio seria candidato a Prefeito, deixou de ir 

às conversas em fins de tarde na farmácia do iminente adversário político, justificando 

que estava ocupado com a sua advocacia. Ao discursar, “encha-se de ares doutorais” 

(CORRÊA, 1968, p. 75 / sem grifos no original). 

Ao falar com o amigo Múcio na ocasião de viagem à capital do país (Brasílio 

estava em lua de mel com a esposa no Rio de Janeiro), o protagonista se impressionou 

com a possibilidade de formar-se bacharel em direito “quase por correspondência. O 

sujeito se matriculava, paga as taxas, fazia uma prova por ano e saía doutor” (CORRÊA, 

1968, p. 101). “Considerando-se que ser bacharel era um bom negócio, podendo render 

algum prestígio ou distinção, verificou-se uma motivação a mais em classes 

intermediárias para a prática do bacharelismo formal” (FREITAS, 2010, p. 89).  

Brasílio contou empolgado à esposa que estava pretendendo cursar a segunda 

graduação (ele já era formado em farmácia). Ao receber a notícia, Odília achou um 

desperdício e indagou: “Ora, Brasílio, você já é doutor. Pra que mais!” (CORRÊA, 

1968, p. 101). No capítulo XLV, Brasílio, que sabia da importância de se ter um 

diploma de bacharel em ciências jurídicas e sociais, matriculou-se e se viu pensando: 

“Ia ser bacharel. Havia de dar quinaus no tal de Pereira. Ignorante era a vó. Haviam de 
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ver. Brasílio Val-Verde – farmacêutico e advogado. Não. Não precisava pôr 

farmacêutico – só ‘Advogado’” (CORRÊA, 1968, p. 101).  

Com o passar dos anos, Brasílio tornou-se bacharel em direito
149

. No início, 

tentou fazer as atividades (mas não entendia os livros que comprara); hesitante, pediu 

ajuda ao Dr. Pereira, que o auxiliou respondendo as perguntas e enviando as respostas 

pelo correio. Depois, mais pra frente, nem se lembrava mais dos compromissos com a 

faculdade e, mesmo assim, formou-se. A cada ano, recebia uma carta, com envelope 

timbrado, da Escola de Direito do Rio, como aconteceu no capítulo LVII, quando foi 

comunicado que tinha passado para o segundo ano do curso; e no LXIII, quando foi 

promovido para o terceiro ano do bacharelado. “Sim, senhor! Quase bacharel! E sem 

incômodos, sem estudos” (CORRÊA, 1968, p. 125).  

Quando era deputado, recebeu a última carta timbrada da “Faculdade Livre de 

Direito”, do “Gabinete do Diretor”, informando-o que tornara-se bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais, com nota distinta, e convidando-o a receber o diploma na capital do 

país. “Sim, senhor, bacharel! Doutor duas vêzes, em farmácia e direito! Exultou. 

Ninguém mais zombasse de seus conhecimentos. Era bacharel. Com nota distinta” 

(CORRÊA, 1968, p. 157).   

 

Brasílio Val-Verde, personagem-narrador de Brasílio (1968), de Oscar 

Dias Corrêa, formou-se Farmacêutico e chegou ao posto de Major-

Farmacêutico durante campanha constitucionalista de 1932, porém 

desdenhou de tais títulos quando tornou-se Bacharel em Direito, 

condição que passou a, orgulhosamente, ostentar (MENDES, 2019, p. 

77).  

 

Brasílio foi ao Rio de Janeiro receber o diploma e, no dia seguinte, “voltava 

bacharel, com o diploma enrolado no canto da mala de papelão marrom-escuro” 

(CORRÊA, 1968, p. 159).  

Priestland (2014), em seu Uma Nova História do Poder, defende que em 

qualquer sociedade que seja “há o predomínio de ao menos um dos três grandes 

sistemas de valores: o do comerciante (comercial e competitivo), o do guerreiro 

(aristocrático e militar) e o do sábio (burocrático ou sacerdotal)” (MENDES, 2019, p. 

51).  

Ao aplicar o modelo priestlandiano ao caso brasileiro, Mendes (2019, p. 52) 

concluiu que  
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 “O inesperado aconteceu: Brasílio bacharel! Sim, senhor! Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais” 

(CORRÊA, 1968, p. 157).  
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o pacto social no Brasil, em seus períodos imperial e republicano (pré-

1988), privilegiou as castas do guerreiro (oficiais militares) e do 

sábio-tecnocrata (sobretudo os juristas) para o exercício do poder, 

embora os interesses dos proprietários de terras (muitos deles também 

comerciantes) pudessem estar por uma ou mesmo pelas duas castas 

representados, o que no entanto não impediu que houvesse conflitos 

de interesses entre a casta dos sábios-bacharéis e a dos comerciantes.  

 

Na obra “Brasílio” (1968), o seu protagonista chegou a fazer parte das três castas 

da teoria de Priestland (2014), pois, ironicamente, foi um “sábio” (com duas 

graduações, com destaque para a jurídica, e escritor de um romance que o levou à 

ANBL), “guerreiro” (oficial militar que chegou a Major) e “comerciante”, vez que 

montou a sua própria farmácia após a sua formatura no curso homônimo.  

Outros bacharéis também aparecem na obra, tais como o “rapaz de fora” (de 

Belo Horizonte) que flertou com Odília e deixou Brasílio com ciúmes no capítulo XXII 

e seguintes.  

Nas eleições para Deputado Estadual, Brasílio enfrentou o Dr. Miranda, 

advogado e político experiente, ratificando a premissa de que os bacharéis daquele 

período costumavam se interessar por política e participar ativamente dela. Na disputa 

entre bacharéis, Brasílio venceu.  

Já que “ser portador de um título acadêmico, ser um bacharel, é estar apto e 

instrumentalizado a exercer poder naquele [determinado] contexto” (FREITAS, 2010, p. 

87-88)., no capítulo LXXIII, o leitor é apresentado a outros juristas que compunham a 

Câmara junto do protagonista. Alguns, como o José Joaquim Frieira da Rocha
150

, são 

notadamente bacharéis, sendo chamados de “juristas”, inclusive; outros, por sua vez, a 

formação jurídica fica implícita, a exemplo do “Édson”, que estava sempre em dia com 

os temas públicos, caprichando nos pareceres, trazendo frequentemente citações em 

castelhano de notáveis juristas.  

 

Por falar em juristas, havia outros; mas principalmente um: Jofre 

Clovis. Era diferente. Tinha andar de baiana que carregasse na cabeça 

a bandeja de quitutes. Entrava nas discussões sempre que se invocava 

a opinião dos doutôres. Então, levantava-se sorridente, metia um livro 

– o Regimento, a Constituição, ou, quem sabe, um almanaque 

encardenado – debaixo do braço, e dirigia-se para a tribuna. Tinha-se, 

então, a impressão de uma aula, que nem de curso primário. Procurava 

os óculos no bôlso, voltava-se, ainda uma vez, para o plenário 

(sorrindo sempre, é claro), e começava a explanação: Data vênia... E 
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 “Tinha ar calmo e solene de um doutor de Coimbra no século XV” (CORRÊA, 1968, p. 145). 



172 

 

expunha, elementarmente, as suas ideias. Diga-se de passagem que a 

exposição correspondia ao nível delas. Acabada a peça retirava o 

óculos, ainda na tribuna, procurava de nôvo, nos bolsos, a caixa, 

sorria, e, com o andar de baiana, voltava ao lugar (CORRÊA, 1968, p. 

145-146).  

 

Na câmara dos deputados do universo fictício, diziam: “ninguém quer briga com 

quem veste saia: mulher, juiz e padre. É perder na certa” (CORRÊA, 1968, p. 144 / sem 

grifos no original). Sobre o poder do direito, sobretudo dos juízes, Mendes (2019, p. 

52), confirmando parcialmente a premissa da frase acima, traz um exemplo da disputa  

 

entre negociantes e bacharéis (poder econômico versus poder 

burocrático) no âmbito do Tribunal do Comércio. [...] A estrutura 

judiciária mercantil criada pelo Código Comercial Brasileiro de 1850 

(Lei nº 556/1850) baseava-se num modelo híbrido chancelado por 

Napoleão Bonaparte, sendo composto tanto por juristas quanto por 

comerciantes. A disputa, ao final, foi vencida pelos bacharéis, com a 

extinção do Tribunal do Comércio, em 1875. Idêntica disputa se 

observa entre juízes de paz (leigos) e juízes togados (bacharéis), 

novamente vencida pelos diplomados.  

 

Por fim, vale mencionar a distinção existente entre o bacharelismo (conceito 

positivo) e a bacharelice (conceito negativo). O primeiro, como já esclarecido, “remete 

à preponderância dos bacharéis em Direito nas atividades políticas, sociais e culturais 

dentro de uma sociedade” (MENDES, 2019, p. 54); o segundo, seria a forma caricata do 

bacharelismo, o seu lado negativo, relacionado ao “falso bacharel, um indivíduo que é 

levado a seguir esse modelo do bacharel e protagonizar um fenômeno de conotação 

ridícula” (FREITAS, 2010, p. 85), não conseguindo desempenhar as suas funções com 

igual habilidade, executando-as de maneira vexaminosa (MENDES, 2019).  

 Enquanto Oscar Dias Corrêa (o autor) seria um exemplar do bacharel no 

primeiro sentido (premissa que pode ser ratificada pela ciência de sua biografia), 

Brasílio (o personagem) é o estereótipo do segundo conceito. Ele, na malandragem e 

contando com a sorte (estava no lugar certo na hora certa, surgindo sempre como uma 

terceira via pelo centro), conseguiu ir galgando posições dentro do fictício campo 

político brasileiro, mesmo sem muita destreza e nem preparação substancial. Em vários 

momentos, o protagonista da obra demonstra uma inaptidão em relação à língua 

portuguesa e a conceitos básicos da sua formação, seja em farmácia (o irmão é que 

cuidava de tudo no empreendimento comercial de Brasílio, sendo que este, o dono, não 

sabia operar com os remédios) ou em direito, já que não conseguiu entender nem 

mesmo os manuais do primeiro ano do curso, muito menos realizar as atividades da 



173 

 

graduação (o Dr. Pereira é quem respondia as questões e as enviava pelo correio), muito 

menos as funções inerentes ao ofício do advogado.  
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CONCLUSÃO 

 

Procurou-se, neste estudo, relacionar a História e a Literatura através da análise 

de conteúdo da obra “Brasílio” (1968), de Oscar Dias Corrêa, atentando-se para os 

aspectos e referências históricas e políticas presentes no mencionado livro, além dos 

elementos da cultura política nacional intitulados de patrimonialismo, clientelismo e 

bacharelismo. Através de pesquisa bibliográfica e observação de algumas de suas 

respostas na entrevista concedida à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, buscou-se 

compreender e apresentar a biografia do autor para, na sequência, entrar no universo da 

obra rastreando-se, como quer o título desta dissertação, a História e a Cultura Política 

Brasileira (na forma de alguns de seus elementos) presentes nela. Sob o olhar do seu 

autor, “Brasílio”, escrito na década de 1960, traz em seu enredo referências da 

República Oligárquica, do Estado Novo e da Quarta República, como se pôde perceber, 

com representações de eventos, práticas e costumes políticos que se aproximam de 

alguns elementos da cultura política nacional. 

Como o ambiente do livro é inspirado na realidade presenciada pelo autor 

através de sua atuação no campo político (e em outros campos sociais), importante foi a  

apresentação e o entendimento de sua biografia para melhor compreensão da obra, do 

seu enredo e das suas referências. Uma vez conhecido o “envelhecimento social” de 

Oscar Dias Corrêa (o autor), passou-se a falar, em uma perspectiva teórico-

metodológica, sobre como a História e a Literatura costumam interagir em um trabalho 

acadêmico, evidenciando a ideia de representação como o elo entre essas duas áreas do 

conhecimento.  

Por ser um livro atualmente pouco conhecido (principalmente em comparação 

aos clássicos da Literatura), procurou-se contar o seu enredo para que o leitor 

compreendesse melhor a abordagem proposta, conseguindo assimilar a ideia e 

relacionar os conceitos e as ferramentas teórico-metodológicas aos acontecimentos 

presentes na história do livro. Nesse momento do trabalho, várias referências históricas 

e políticas foram trazidas enquanto se narrava a sucessão de eventos da obra, que é uma 

representação da História do Brasil das décadas de 1930, 1940 e 1950 com o 

complemento das experiências do autor, que observou o mundo ao seu redor, com suas 

práticas, sobretudo as políticas, e representações.   
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Conhecida a obra “Brasílio”, bem como o seu enredo, passou-se, para melhor 

compreensão de vários episódios da ficção, a utilizar a categoria cultura política, que 

foi definida, naquele momento, à luz da concepção de vários autores e apontada como 

um instrumento teórico e metodológico que contribuiu no entendimento da 

representação projetada na história no livro e em muitos dos seus acontecimentos.  

A ideia de uma cultura política nacional, composta por elementos – dos quais o 

patrimonialismo, o clientelismo e o bacharelismo foram considerados –, permitiu que se 

analisasse a obra literária atentando-se para concepções já formuladas que serviram de 

aporte para se pensar as representações construídas pelo autor e materializadas naquelas 

páginas na forma do enredo do livro.  

É importante lembrar que não houve a pretensão de estudar a obra “Brasílio” em 

sua completude, mas de, através de um recorte teórico e metodológico, trabalhar com 

algumas facetas de sua história, suscitando o debate e servindo de referência como um 

ponto de partida em relação ao estudo desse romance histórico-político que ainda tem 

muito a oferecer a pesquisadores que se interessarem por ele. Outras possibilidades 

ainda estão em aberto, sendo que os estudiosos seduzidos pelo enredo e riqueza do livro 

podem desenvolver novas pesquisas, com abordagens diversas daquelas aqui utilizadas.  

A “cultura política nacional” é composta por outros elementos para além 

daqueles que serviram de referência para se pensar o enredo do livro-objeto deste 

estudo.  Personalismo, mandonismo, cordialidade, conciliação, estatismo, etc, também 

são possibilidades à disposição de quem se interessar em ter a supracitada obra como 

objeto e/ou fonte.  

Não só a referida obra literária tem potencial para ser novamente objeto ou fonte 

para uma pesquisa acadêmica, mas também o seu autor. Oscar Dias Corrêa é um 

personagem histórico importante, atuando principalmente na “Quarta República” (1946-

1964) no campo político, mas não ficando restrito a esse microcosmo social. Esteve 

inserido também nos campos acadêmico e jurídico de sua época, sendo considerado um 

intelectual, sobretudo em função da sua produção jurídica e também acerca das ciências 

econômicas.  

 O pensamento político de Oscar Corrêa – a partir da sua entrevista à ALMG e 

dos seus artigos em jornais – é um bom recorte para um trabalho de ordem acadêmica, 

principalmente apontando para as suas críticas aos seus adversários políticos, tais como 
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Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek
151

 (e o PSD como um todo). O seu pensamento 

jurídico, contextualizado historicamente, também pode ser considerado uma ótima 

possibilidade para se estudar pela perspectiva acadêmica, principalmente por juristas e 

estudiosos do mundo jurídico. Existe ainda o Oscar Corrêa economista, que organizou 

as suas convicções a respeito do assunto em uma vasta produção, entre livros e artigos.  

Mas e “que país é esse?” Que Brasil é esse representado por Oscar Dias Corrêa 

na obra “Brasílio”? Pelo que se observou através de uma leitura acadêmica do enredo, é 

um país de dominação patrimonial, onde não se respeita as fronteiras entre o público e o 

privado; um lugar que, em suas relações políticas, flerta com o clientelismo sempre que 

os donos do poder precisam de amparo, no intuito de permanecerem no poder e 

conservarem o status quo; uma terra onde se valoriza, sobremaneira, o diploma de 

bacharel, ainda que o seu detentor não possua muita destreza para executar as funções 

para o qual foi designado (inclusive no campo político), realizando-as de maneira 

vexatória, o que caracteriza não o bacharelismo, mas a bacharelice. É um espaço de 

preponderância da cordialidade em detrimento da impessoalidade e da formalidade; e da 

conciliação sempre que os extremos se enrobustecem, buscando-se um tertius como 

solução moderada. Em suma, o país do universo fictício da obra tem uma cultura 

política nacional, com elementos diluídos em seu enredo, que contribui para se 

compreender o Brasil pela arte, traduzindo, através da Literatura, o comportamento 

político do seu povo, que age conforme essas diretrizes político-culturais apontadas.  

 O que Oscar Dias Corrêa fez em “Brasílio” foi, via criação literária, interpretar o 

Brasil pelas lentes políticas, apresentando abertamente, de forma sóbria e bem-

humorada, os costumes políticos que os brasileiros praticam/produzem diariamente 

ainda hoje na forma de elementos da cultura política nacional, sobretudo do 

patrimonialismo, do clientelismo e do bacharelismo, maximizando, pela sua atualidade, 

a importância do teor do enredo do livro. O que muitos autores desenvolveram em 

artigos e livros acadêmicos, especialmente na primeira metade do século passado, na 

tentativa de interpretar o Brasil, Corrêa reproduziu, de maneira crítica, caricata e 
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 Para um exemplo de trabalho nesse sentido, vide o seguinte artigo: PEREIRA, Laurindo Mekie. Só a 

UDN salva a República: um estudo sobre a atuação de Oscar Dias Corrêa (1945-1955). In: LOCUS – 

Revista de História, v. 25, n. 2, 2019. Disponível em: < 

https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/article/view/28583 >. Acessado em: 16 de julho de 2021.   

https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/article/view/28583
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irônica, no seu romance histórico-político de 1968. Afinal, como diziam os romanos, 

ridendo castigat mores
152

.  
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 “É rindo que se castigam os costumes”.  
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APÊNDICE I 

 

LISTA DE PERSONAGENS DO LIVRO “BRASÍLIO” 

NOME DESCRIÇÃO 

Brasílio Val-Verde Personagem principal. Político mineiro fictício cuja 

trajetória é mostrada no livro. Ocupou ao longo de 

sua biografia inúmeros e importantes cargos políticos. 

Formou-se em Farmácia e em Direito (a distância). 

Inspirado em Benedito Valadares (importante político 

mineiro no século XX), em Arthur Vilaça (político de 

Itaúna-MG) e no próprio Oscar Dias Corrêa (em 

alguns aspectos).  

Joaquim Tibúrcio Compadre dos pais de Brasílio. Chegou a emprestar 

dinheiro para o compadre Chico.  

Chico Val-Verde Pai do protagonista. Não era manso não, mesmo com 

“aquêle jeito sossegado, bonachão” (p. 13). Era um 

pai severo.  

Siá Benevenuta Mãe do protagonista. Intercedia pelos filhos junto ao 

marido.  

Cabo Jerônimo Subordinado ao Tenente-farmacêutico Brasílio na 

ocasião da resistência contra a Revolução 

Constitucionalista de 1932. O Cabo Jerônimo sempre 

trazia folhetins amorosos para Brasílio ler. Parceiro 

de farra de Brasílio nessa época.  

Dr. Mendonça Médico em Rio do Morro. 

Sr. Arquimedes Escrivão da Coletoria (Rio do Morro). Estudou 

Medicina por três anos. Amante da Ciência. 

Eurípedes da Engrácia Pai do Sr. Arquimedes.  

Dr. Gonçalo Presidente da Câmara que intercedeu, junto ao 

Presidente do Estado, para a nomeação do Sr. 

Arquimedes para escrivão. 

Cristóvão Val-Verde Irmão mais velho de Brasílio. Com 10 anos à época 

do nascimento do protagonista. “Comportado, meio 

pacato, muito trabalhador e bem mandado” (p. 12). 
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Domingos Val-Verde Irmão de Brasílio. Com 8 anos à época do nascimento 

do protagonista. “encapetado, vadio, só ia a escola 

quando o córrego estava cheio e os soldados não 

deixavam nadar” (p. 13). Começou a fumar com 7 

anos de idade. 

Antônio Delegado Delegado de Polícia em Rio do Morro. 

Álvaro Val-Verde Irmão de Brasílio. “Não funcionava bem, mas não 

havia de ser endiabrado como Domingos” (p. 13). 

Tinha 5 anos  à época do nascimento do protagonista. 

Mimado, birrento, mirrado, chorão e nervoso. 

Etelberto Val-Verde Irmão de Brasílio. Tinha 2 anos à época do 

nascimento de Brasílio.  

Tia Mariquinhas Tia de Brasílio. Mandou uma baeta vermelha para 

Benevenuta.  

Espiridiona Diniz Silveira e 

Silva 

D. Espiridiona é madrinha de Brasílio. “Era mulher 

de uns sessentas anos, alta, cheia de corpo, cabelos 

grisalhos, mas cortados à moderna” (p. 16).  

Padre João Padre responsável pelo batismo de Brasílio. 

Frequentava as conversas de final de tarde na 

farmácia de Brasílio. Envolvia-se na política da 

cidade, influenciado os que frequentavam a sua 

Igreja. Faleceu quando Brasílio era Deputado. O 

protagonista, que morava na capital na época, foi ao 

seu enterro em Rio do Morro.  

Joaquim Silveira e Silva Rico marido (falecido) de D. Espiridiona. Foi patrão 

de Chico por um tempo.  

Cel. Diniz  Pai de D. Espiridiona. Fazendeiro rico que deixou boa 

propriedade (herança).   

Cel. Ribas Coronel à época do batizado de Brasílio. Padrinho do 

protagonista.  

Sebastião  Tabelião do Cartório de Paz.  

José Tito Empregado de Chico desde menino. 

Manuel Avô de Chico. Bisavô paterno de Brasílio. 

Antônio Avô de Benevenuta. Bisavô materno de Brasílio. 

D. Neném Diretora do Grupo (Escola) de Rio do Morro. 

Autorizou a entrada de Brasílio na Escola antes 

mesmo dos sete anos. 
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José do Serafim “Aquele ‘bichão’ de homem” (p. 22) que foi 

provocado por Domingos e o bateu em função disso. 

Sr. Euclides Farmacêutico. Dono da farmácia da cidade de Rio do 

Morro. 

Fabriciano Perdeu a fazenda para o Cel. Ribas por falta de 

pagamento do empréstimo que realizou junto a este. 

Lourenço Val-Verde Irmão de Brasílio (veio depois dele) 

Fábio Val-Verde Irmão caçula de Brasílio (o último a nascer) 

Professor Medeiros Professor que aplicou a prova de seleção (em 

Ciências Naturais) para Brasílio, quando este 

pretendia estudar no Colégio da Capital.  

Regente Tenório  Uma espécie de displinário, responsável pela 

disciplina no Colégio da Capital em que Brasílio 

estudou. Tinha uma campainha que acordava a todos 

os discentes da instituição às 05h30 da manhã. 

Lúcio Colega de Escola de Brasílio. Estudou no mesmo 

educandário do que o protagonista. Causava confusão 

(roubando o bife do colega) na hora do almoço e era 

repreendido pelo inspetor. 

Plácido Colega de Escola de Brasílio. Estudou no mesmo 

educandário do que o protagonista. Sofria com o 

Lúcio, que roubava o seu bife na hora do almoço. 

Professor Matos Professor de Língua Portuguesa no Colégio da 

capital. Brasílio achava a sua aula chata e dormia 

constantemente.  

Arlindo Chaves Colega de Brasílio no Colégio da capital. Participou 

do trote dos estudantes e fantasiou-se de “raposa”. 

Chegou a governador do Estado de Minas Gerais. 

Possivelmente foi inspirado em Antônio Carlos 

Ribeiro de Andrada, que governou o Estado de 7 de 

setembro de 1926 a 7 de setembro de 1930.  

Barnabé Colega de Brasílio no Colégio da capital. Participou 

do trote dos estudantes e também se fantasiou. 

Múcio Selva Colega de escola do protagonista. Envolvido com as 

eleições do Centro Cívico “Rui Barbosa”. Foi o 

responsável por um golpe que “elegeu” Brasílio 

Presidente do Centro Cívico.  Estava envolvido com a 

campanha de Jeferson Pires para as eleições 
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presidenciais de 1930. Tornou-se Deputado Federal 

mais tarde.  Foi também Secretário do Interior no 

Governo do Estado de MG de Brasílio.  

Simão Canaan Colega de escola e do grêmio do protagonista. 

Envolvido com as eleições do Centro Cívico “Rui 

Barbosa”. Concorrente de Otávio Pereira nas eleições 

do Centro Cívico.  Envolvido com a campanha das 

eleições nacionais em que Genésio Vasques foi 

candidato. Tornou-se posteriormente Deputado 

Federal. 

Otávio Pereira (Dr. Otávio) Colega de escola do protagonista. Envolvido com as 

eleições do Centro Cívico “Rui Barbosa”.  

Concorrente de Simão Canaan nas eleições do Centro 

Cívico. Foi designado “Secretário do Interior” em 

1930. Assumiu a Presidência de Minas Gerais 

interinamente. Inspirado em Gustavo Capanema.  

José Mafra Colega de escola do protagonista. Envolvido com as 

eleições do Centro Cívico “Rui Barbosa”. 

Apaziguador. Evitou uma briga entre Simão Canaan e 

Otávio Pereira. Estava envolvido com a campanha de 

Jeferson Pires para as eleições presidenciais de 1930. 

Lincoln Colega do curso de Farmácia do protagonista. 

Brasílio sentava, durante as provas, atrás dele e 

colava para passar nas matérias do curso. 

Sr. Félix Correspondente entre Chico (Rio do Morro) e 

Brasílio (Capital) durante o curso de Farmácia. O Sr. 

Félix fazia as vontades de Brasílio a mando de Chico.  

Juraci “Morena duns vinte e cinco anos [à época em que 

Brasílio entrava no curso de Farmácia, com quase 17 

anos], de ancas largas, muito fogosa, que já lhe havia 

ensinado várias coisas de interêsse da profissão... 

dela” (p. 32). Ao que tudo indica, Juraci era uma 

prostituta, cujos serviços eram adquiridos por 

Brasílio. A moça chegou a gostar de Brasílio, indo 

fazer escândalo por causa de ciúmes na frente da 

pensão onde Brasílio morava na capital. 

Lindoca Outra (possível) prostituta, já que, segundo a página 

33, Brasílio teve uma noite animada com Juraci e 

Lindoca à custa do Ney e do presente que D. 

Esperidiona lhe mandara (ou seja, gastou o dinheiro 

que havia recebido com as duas moças).  
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D. Clarice Dona da Pensão onde Brasílio morava na época em 

que estudava Farmácia na capital. Ela expulsou o 

(segundo ela) “bandido” por ter se envolvido e tido 

relações sexuais com a sua filha Geralda. Tinha, 

nessa época, os cabelos grisalhos. 

Clotilde “Loura, meio branca, de boas carnes, cara de ingênua, 

ainda que sabida até debaixo d’água”. Outra moça 

com que Brasílio se envolveu. Talvez uma outra 

prostituta ou apenas uma “namorada” (não fica claro).  

Geralda Filha de D. Clarice (a dona da pensão onde o 

protagonista morava). Ela “jogava as vistas em cima 

de Brasílio, com boas intenções, e que não contava 

com as suas conquistas de môço” (p. 34). Ela e 

Brasílio passaram a se aproximar com o passar do 

tempo e chegaram a se relacionar, o que causou o 

desespero e a infelicidade de Dona Clarice, que os 

pegou na cama. D. Geralda, como ficou conhecida 

depois, virou uma distinta dama da sociedade, vez 

que se casou com um outro jovem estudante (à 

época), depois de Brasílio, que caiu no “engodo. 

Coisas da vida e do amor” (p. 35).  

Lucas Colega de quarto (na pensão de D. Clarice) de 

Brasílio. Ele arrumou rapidamente a mala de Brasilio 

quando D. Clarice expulsou o protagonista da pensão 

e este mandou buscar as suas coisas. Mais tarde, vai 

pensar em disputar o pleito para prefeito em Rio do 

Morro.  

Graziela Garota de programa com quem Brasílio passou a 

noite da formatura, depois da colação de grau. Ela 

gritava histericamente. “Histérica. Mas muito boa! 

Não há dúvida!” (p. 36).  

Péricles Político local. Presidente da Câmara de Vereadores 

de Rio do Morro-MG até 1924. 

Antônio Dolores Político local. Candidato à presidência da Câmara de 

Vereadores de Rio do Morro-MG em 1924. “O 

Antônio era negociante forte na praça, com uma bem 

fornida casa comercial, na rua Direita, homem de 

haveres. Começara a vida carregando leite na cabeça, 

guiando boi, depois comprara um sitiozinho, fôra 

melhorando, até fazer fortuna (p. 39).  

Lutero Rosas Político local. Candidato à presidência da Câmara de 

Vereadores de Rio do Morro-MG em 1924. Filho do 
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Dr. Rosas. “Morrendo o pai, herdara o nome, 

prestígio e fortuna, comprara uma fazenda nos 

arredores da cidade e estava feito. Passeando na 

capital, enamorou-se de Lúcia, morena clara, de 

cabelos prêtos, olhos pretinhos, taco de mulher, 

acabando por amasiar-te com ela, e trazê-la para sua 

companhia, na fazenda, tornando-se marido e 

mulher” (p. 39). 

Dr. Rosas Médico de fama e o chefe político de maior prestígio 

local na década de 1920 e 1930. Pai do também 

político Lutero Rosas. 

Lúcia Companheira de Lutero Rosas. “Morena clara, de 

cabelos prêtos, olhos pretinhos, taco de mulher” (p. 

39). Em função da hesitação do Padre João apoiar o 

Lutero em eleição para Presidente da Câmara, Lúcia 

parece que era, antes de ir morar com Rosas, 

acompanhante de luxo na capital mineira.  

Santelmo Amigo do Padre João. O único com coragem para 

contrariá-lo. “Sentia prazer em contraditá-lo” (p. 43). 

“Idoso, sessenta no mínimo; calmo, voz pausada, 

Santelmo era homem frio. Nas rodas que frequentava, 

sua palavra parecia montanha de gêlo no calor das 

discussões. Quando discutia os assuntos mais 

entusiasmantes, em meio aos arroubos de outros, era 

como se narasse uma história lúgubre, como se 

negasse empréstimo a freguês sem crédito: sereno, 

calculado, gélido. Gelava qualquer interlocutor. Seria 

um dialeta grego com a frieza de um esquimó 

desabrigado. Uma coisa assim, se isso existir” (p. 43).  

Dr. Pereira (velho) Pai do jovem Dr. Pereira. Provavelmente advogado 

também, pois, assim como o herdeiro, é chamado de 

“Doutor” e, como bem esclarece o 10º mandamento 

do Advogado (“Ama a tua profissão”): “Trata de 

conceber a advocacia de tal maneira que no dia em 

que teu filho te pedir conselhos sobre seu destino ou 

futuro, consideres uma honra para ti propor-lhe que 

se faça advogado”. 

Dr. Pereira (jovem) Filho do “velho Dr. Pereira” (p. 44). Sonhava em ser 

político. “Tinha, ao certo, trinta anos, boa banca de 

advogado, que herdara do pai, mas seu sonho era ser 

deputado. E o meio era começar na Prefeitura” (p. 

46).  
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José Gianti Italiano. Frequentava as rodas de conversa na 

farmácia de Brasílio nos fins de tarde.  

Doca Prefeito da cidade de Rio do Morro-MG na época em 

que Brasílio montou a sua farmácia, antes de 1930, 

quando ocorreu as eleições.  

Juvência Viúva do Zenith. Tinha um filho que, na página 47, 

foi comprar remédio na farmácia de Brasílio.  

Zenith Marido falecido de Juvência.  

Odília Guedes Filha do Cel. Guedes. Seria a esposa do protagonista. 

Quando Brasílio se interessou por ela, “a môça tinha 

uns 18 anos. Clara, talvez pálida, pelo menos à 

primeira vista, olhos castanho-escuros, cabelos quase 

prêtos, magra, andar curto, pisando leve, tímida, sem 

dúvida” (p. 48). Conta-se que ela teve dois filhos com 

Brasílio. Depois do desinteresse do marido político, 

passou a dedicar a sua vida a cuidar dos filhos, além 

da caridade em que se engajou.   

“Prima de Odília” (sem 

nome) 

Andava sempre com Odília. “Gorda e corada” (p. 48). 

Filha de Pedro, irmão do Cel. Guedes.  

Pedro Irmão do Cel. Guedes. Tem uma filha cujo nome não 

é citado.  

Cláudio Estudante de Medicina. Filho do Cel. Julinho. 

Cel. Julinho Coronel em Rio do Morro. Pai de Cláudio, estudante 

de Medicina. 

Cel. Zico Pescava com o Dr. Pereira. Influente politicamente. 

“Chefe de algumas centenas de eleitores” (p. 50). 

Rubens Amigo de Brasílio à época de solteiro (antes de se 

casar com Odília). 

Paulo Amigo de Brasílio à época de solteiro (antes de se 

casar com Odília). 

Décio Amigo de Brasílio à época de solteiro (antes de se 

casar com Odília). 

José (“Gaiato”) Amigo de Brasílio à época de solteiro (antes de se 

casar com Odília). Filho de Gaio. Também chamado 

de “Gaiato”.  

Gaio Pai de José, o “gaiato”. 

“O grã-fino de Belo Rapaz de fora, de Belo Horizonte, que estava em Rio 
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Horizonte” do Morro na ocasião do baile do clube, na festa da 

chita. Era filho de um amigo do Cel Guedes. “Dizem 

que tem dinheiro” (p. 52). Chamou Odília para dançar 

e a moça recusou, mas ficou “risonha, corada. Assim 

como quem quer conversar. E êle ficou” (p. 52). Isso 

deixou Brasílio, que a cortejava na época, com 

ciúmes.  

Rita Moradora de Rio do Morro. Dançou com o 

enciumado Brasílio no baile do clube, na festa da 

chita.   

Laura Moradora de Rio do Morro. Dançou com o 

enciumado Brasílio no baile do clube, na festa da 

chita.   

Maria do Carmo Moradora de Rio do Morro. Dançou com o 

enciumado Brasílio no baile do clube, na festa da 

chita.   

Célia Moradora de Rio do Morro. Dançou com o 

enciumado Brasílio no baile do clube, na festa da 

chita.   

Chico Pelado Doido (amalucado) que rimava (ou cantarolava) em 

voz alta na rua em época de eleição. 

José Friburgo Secretário da Prefeitura. Candidato da situação. Tinha 

o apoio do Prefeito Doca na ocasião da primeira 

eleição que Brasílio participaria para prefeito de Rio 

do Morro (não houve a eleição). Abriu mão de sua 

candidatura para se tornar mais tarde coletor estadual. 

Chegou a ser prefeito interino quando Brasílio foi 

participar da Revolução de 1932 como Tenente-

farmacêutico.  

Cel. Jerônimo Coronel na época em que Brasílio iria tentar a sua 

primeira eleição. Tentou atravessar umas ações do 

Chico (pai do Brasílio) na Fábrica de Tecidos.  

Cel Antônio Guedes Pai de Odília e de outros três filhos (dois casais ou 

pares). Chegou a adoecer (cólicas incríveis) em certo 

momento e isto criou a possibilidade de Odília e 

Brasílio conversarem na Farmácia e depois que ele 

passasse a visitar constantemente o Coronel (ou 

Odília?), momento importante para o rumo que o 

relacionamento entre Brasílio e Odília tomaria.  

Olavo Alves Candidato da oposição ao Congresso. Grande orador. 



201 

 

Provavelmente inspirado em algum personagem da 

UDN.   

Bernardo Batista Candidato da oposição ao Congresso. Grande orador. 

Provavelmente inspirado em algum personagem da 

UDN.   

Plínio Lopes Candidato da oposição ao Congresso. Grande orador. 

Provavelmente inspirado em algum personagem da 

UDN.   

Sólon Prado Antigo colega de grêmio do Brasílio. Envolvido com 

a campanha das eleições nacionais em que Genésio 

Vasques foi candidato. Tornou-se Deputado Federal 

posteriormente.  

Genésio Vasques Político de âmbito nacional inspirado em Getúlio 

Vargas. Concorreu às eleições nacionais para 

presidência da República em 1930, perdeu, mas 

assumiu o poder, tornando-se Presidente por vários 

anos. “Figura merecedora de estudos. Estatura 

mediana, gordo, meio calvo, fumava charuto e mal 

encarava o interlocutor, como se tivesse os olhos 

perdidos, ou achados, em alguma coisa. Matriro, 

tinha fama. Ninguém até hoje, conseguira bular-lhe a 

sapiência política. Ainda quando parecia obedecer 

aos políticos, obedecia-se. E concordava sempre com 

o interlocutor. Principalmente quando discordava 

dêle” (p. 130). 

Dolores Cruz Político.  

Jeferson Pires Adversário político de Genésio Vasques.  Político de 

âmbito nacional inspirado em Júlio Prestes. 

Concorreu às eleições nacionais para presidência da 

República em 1930. 

Sebastião do Cartório Cidadão de Rio do Morro. Estava, às vezes, na roda 

de conversa sobre política.  

Olinto Político experiente. Candidato às eleições estaduais 

em 1930. “É um homem experimentado, ex-

vicepresidente, ex-senador, ex-deputado, ex-prefeito. 

Que fôlha de serviços ao Estado” (p. 63). 

Astolfo Político mais jovem e candidato à “Governador” de 

Minas Gerais em 1930. “inteligência lúcida, môço, 

que promete grande obra. Que programa de govêrno” 

(p. 63).  
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Fidelis Assessor e braço direito do (à época) governador 

Arlindo Chaves. 

Valente Pleiteava o apoio do governador Arlindo Chaves para 

um protegido seu que pretendia candidatar-se à uma 

Prefeitura.  Líder político estadual. 

Barnabé Pleiteava o apoio do governador Arlindo Chaves para 

um protegido seu que pretendia candidatar-se à uma 

Prefeitura. Líder político estadual.  

Terêncio Participava, nos bastidores, das eleições municipais 

em Rio do Morro. 

D. Clotilde Mãe de Odília e esposa do Cel Guedes.  

Genésio Jornalista (não formado) e escritor. Administrava o 

jornal “A Voz do Povo”. Apoiava o Dr. Pereira na 

campanha das eleições de 1930 em Rio do Morro.  

Clóvis Foi coletor estadual. Estava prestes a se aposentar em 

1930. 

Quinto Filho do Cel. Quincas. Trouxe a notícia da 

“Revolução de 1930” para Rio do Morro.  

Cel. Quincas Pai de Quinto. 

Juca (Delegado) Delegado da cidade de Rio do Morro. 

Lucas Trabalhava nos Correios e Telégrafos. 

Pedro Com uma picareta e a ajuda de outros dois homens, 

colocou, na cidade de Rio do Morro, um mastro com 

a bandeira do Brasil depois do desfecho da 

“Revolução de 1930”.  

Maria do Carmo Professora em Rio do Morro e ex-namorada de 

Brasílio. 

Pedro Lima Ex-colega de Brasílio. Foi o observador oficial para 

analisar a situação política de Rio do Morro durante a 

Revolução de 1930.  

Rita Guedes Primeira filha do Cel. Guedes. Irmã mais velha de 

Odília. 

Zeferino Pedreiro desonesto. Trabalhou para a Prefeitura na 

obra do Coreto.  

Altivo Carroceiro. Cobra de Brasílio (prefeito à época) um 

serviço que a prefeitura não o pagou.  
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José Maria riomorrense que teve sua casa e família (esposa e 

filho)  levadas por uma enchente em 1926.  

Chico Padeiro Viu seu empreendimento ser devastado pela enchente 

de 1916. Ele estava “metido n’água até a cintura, 

carregando caixotes, mesas, cadeiras, malas, trastes 

de tôda a espécie e a correnteza entrando pela porta 

da cozinha e saindo pela porta da rua” (p. 102). 

Alírio Funcionário da Prefeitura de Rio do Morro quando 

Brasílio era o Prefeito. Amigo do protagonista “de 

tôdas as horas, homem simples, bom e prestativo” (p. 

109). Mas teve o reconhecimento do chefe.  

Juca Delegado Delegado de Rio do Morro na época em que Brasílio 

era Prefeito. Obedecia cega e surdamente ao Chefe do 

Executivo Municipal.  Acompanhava Brasílio em 

suas “bebedeiras”.   

Siá Maria Parteira Parteira do primeiro filho de Brasília. “Era mestra na 

matéria”. Os moradores de Rio do Morro “tinham 

mais confiança nela do que em qualquer médico” (p. 

111).   

Otávio Guedes Val-Verde Primeiro filho de Brasílio e Odília. “Um meninão: 

gordo, forte, corado” (p. 111).  

Roque Cambista Cambista. Acompanhava Brasílio em suas 

“bebedeiras”.  

Pedro Alfaiate Alfaiate. Acompanhava Brasílio em suas 

“bebedeiras”. 

Dr. Norberto Kutz (Dr. 

Nonô) 

Personagem inspirado em Juscelino Kubistchek. 

Participou a favor das forças governamentais na 

Revolução de 1932. Fez parte da PMMG. Foi prefeito 

de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. 

“Simpático! Moreno, magro, olhos azul-claro, 

contrastando, arianamente, com o tom mestiço da 

pele, riso gritantemente alegre, vincando a face, era 

um tipo de homem que poderia agradar às mulheres! 

E mesmo alguns homens...” (p. 122).   

Leonardo (Leonardinho) Ex-colega de ginásio de Brasílio. Filho do Presidente 

de Minas Gerais (provavelmente inspirado em 

Olegário Maciel) no início da década de 1930. 

Leonardinho é inspirado em Leopoldo Maciel, irmão 

de Olegário Maciel e amigo pessoal de Benedito 

Valadares.  
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Serafim Dono de um dos bares que Brasílio frequentava na 

capital: o “Bar do Serafim”. 

Leonardo Guedes Val-Verde Segundo filho de Brasílio. Ganhou o seu pré-nome 

em homenagem ao Leonardo Vasques (o 

Leonardinho), filho de Genésio Vasques.   

Orôncio Tio do Leonardinho.  

Joaquim do Armazém Dono de um Armazém em Rio do Morro. Usava o 

jornal com artigos sobre a candidatura de Brasílio 

para embrulhar mercadorias (pequenas compras). 

Dr. Miranda Político experiente. Adversário de Brasílio (na zona) 

na ocasião da sua candidatura a Deputado Estadual. 

Perdeu as eleições para o protagonista. “Era 

advogado, de uns sessenta anos, ranzinza e 

impertinente, nervoso e irrequieto” (p. 137).   

Rui Político exemplo de Rio do Morro. Santelmo o 

elogiava muito. “Êsse fora um só e não apareceria 

outro” (p. 137).  

Gioconda Profissional do sexo. Trabalhava no “Galo Índio”, 

cabaré elegante (fictício) de Belo Horizonte. “Loura, 

de olhos azuis, clarinha e esguia, quadris amplos e 

acolhedores, sempre salientados pelo vestido 

justíssimo, da qual dizia o Múcio que seria a mulher 

ideal se tivesse mais saliências no busto” (p. 142).   

Rita Profissional do sexo. Trabalhava no “Galo Índio”, 

cabaré elegante (fictício) de Belo Horizonte. “Rita, 

menina de 18 anos, morena queimada, cabelos prêtos, 

olhos grandes, uma pinta preta na comissura dos 

lábios, pinta que Brasílio tentara arrancar várias 

vêzes, sem resultado, no que diz respeito à pinta” (p. 

142-143).  

Consuelo Profissional do sexo. Trabalhava no “Galo Índio”, 

cabaré elegante (fictício) de Belo Horizonte. 

Dolores Profissional do sexo. Trabalhava no “Galo Índio”, 

cabaré elegante (fictício) de Belo Horizonte. 

Maria Bonita Profissional do sexo. Trabalhava no “Galo Índio”, 

cabaré elegante (fictício) de Belo Horizonte. “Maria 

há sempre uma que fica sendo a Maria Bonita” (p. 

143).  

Petrônio Companheiro de farra de Brasílio na época que o 
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protagonista era Deputado Estadual. “Com ar de 

inocente de ginasiano calouro” (p. 143).  

Caldeira Companheiro de farra de Brasílio na época que o 

protagonista era Deputado Estadual. “Pequeno e 

sisudo, jeito permanente de repreensão” (p. 143).  

Clóvis Companheiro de farra de Brasílio na época que o 

protagonista era Deputado Estadual. 

Lincoln Companheiro de farra de Brasílio na época que o 

protagonista era Deputado Estadual. 

Cristóvão Companheiro de farra de Brasílio na época que o 

protagonista era Deputado Estadual. 

Padre Abelardo Deputado Estadual na mesma época de Brasílio. 

“Gordo, bonachão, ar satisfeito de quem se 

alimentara bem” (p. 144). Tinha um “tom calmo e 

pausado, incisivo, enfático...” (p. 144).   

Jerônimo Deputado Estadual na mesma época de Brasílio. 

Leôncio Deputado Estadual na mesma época de Brasílio. 

“Cinqüenta anos, esperto, matreiro, um dos homens 

perigosos da Casa. Discutia tudo. Falava sôbre tudo, 

embora não soubesse quase nada de nada. Mas falava 

e era ouvido. Gostava de fazer graça. E era 

engraçado” (p. 144). Adversário político do Deputado 

Édson.  

Édson Deputado Estadual na mesma época de Brasílio.  

Adversário político do Deputado Leôncio. 

Provavelmente bacharel em Direito, Edson, “ao 

contrário de Leôncio, [...] era um estudioso 

incansável, sempre em dia com os temas públicos, 

caprichando nos pareceres. Raro o problema para o 

qual não contribuía, quando nada, com uma citação 

em castelhano, de notável jurista...” (p. 145).  

José Joaquim Frieiro da 

Rocha 

Deputado Estadual na mesma época de Brasílio. 

“Tinha ar calmo e solene de um doutor de Coimbra 

no século XV [...]. Cabelos ralos e grisalhos, 

monóculo em posição, quando conversava emitia, 

permanentemente, pareceres ou decisões irrecorríveis. 

Na tribuna raramente aparecia. Limitava-se, na 

presidência da Comissão de Justiça, a distribuir os 

projetos entre os seus integrantes e a emitir o voto de 

desempate em favor do govêrno. Por isso... 
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respeitavam-no como jurista de nomeada. Não sei ao 

certo se o seria, mas que passava, passava” (p. 145).   

Jofre Clovis Deputado Estadual na mesma época de Brasílio. 

Jurista. “Tinha andar de baiana que carregasse na 

cabeça a bandeja de quitutes. Entrava nas discussões 

sempre que invocava a opinião dos doutôres. Então, 

levantara-se sorridente, metia um livro – o 

Regimento, a Constituição, ou, quem sabe, um 

almanaque encadernado – debaixo do braço, e dirigia-

se para a tribuna. Tinha-se, então, a impressão de uma 

aula, que nem de curso primário. Procurava os óculos 

no bolso, voltava-se, ainda uma vez, para o plenário 

(sorrindo sempre, é claro), e começava a explanação: 

Data venia... E expunha, elementarmente, as suas 

ideias” (p. 145-146). 

Osvaldo Marejo Deputado Estadual na mesma época de Brasílio. 

Líder governista.  

Jeremias Astor Jornalista. O terror dos parlamentares (na época que 

Brasílio era Deputado). “Era alto, esguio, ossudo 

mesmo. Tinha uns cinqüenta e tantos anos. Talvez 

sessenta. Talvez mais. Porque não sessenta? Faces 

enrugadas, morenas, flácidas, desbotadas, macilentas” 

(p. 148). “Conservador, parecia, ainda que se dissesse 

liberal. Mas isso não vem ao caso, porque era 

conservador nos trajos e liberal em política” (p. 148). 

“Nariz judaico, o mais que puder imaginar; olhos 

empapuçados, com duas verrugas, uma em cada lado, 

simetria perfeita; pés compridos, metido num verniz 

surrado e pontudamente ofensivo, meias não se viu 

nunca, não que usasse, mas porque jamais cruzava as 

pernas, mesmo sentado” (p. 149).  

Dr. Leão Teles Pacífico Inspiração de Brasílio na Câmara. “Era um homem 

igual aos outros. Não há dúvida. Pelo menos, parecia. 

Alto, relativamente, um bocadinho encurvado 

(relativamente), claro, (relativamente), cabelo prêto 

(idem) jogado pra trás com esmêro, fronte larga, nada 

o marcava ou distinguia, a não ser a falta de qualquer 

peculiaridade. Talvez nem a voz, pausada e macia, 

sem eloqüência. Pelo menos, parecia” (p. 153). 

“Nascera com o destino especial de agradar a todos. 

Estava sempre com todos, a quem servia. E não era 

de nenhum. Cargos, tinha-os quantos quisesse. Era 

professor de ginásio. Alcançara, sem concurso, a 
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cátedra universitária. Sem escrever nada, fôra 

convidado para o Centro das Letras, onde pontificava 

com o seu silêncio culto e esclarecedor” (p. 153).  

Sr. Cláudio Responsável pela redação das leis em máquina de 

escrever. Levava pronto o parecer com a redação 

final para a assinatura de Brasílio (este só tinha que 

assinar).  

Padre Serafim Novo padre de Rio do Morro. Tornou-se o novo 

vigário da cidade após a morte do Padre João, quando 

Brasílio morava na capital e trabalhava como 

Deputado.  

Vicente Paulo Antigo colega de grêmio do Brasílio. Tornou-se 

Deputado Federal posteriormente. 

Dr. Hélcio Médico do Presidente do Estado de Minas Gerais, 

que era pai do Leonardinho.  

Eduardo Fortes 

(Eduardinho) 

Aspirante ao cargo de Presidente de Minas Gerais na 

ocasião do falecimento do pai do Leonardinho (antigo 

governador) na primeira metade da década de 1930. 

Inspirado em Virgílio de Melo Franco.  

Pontes Secretário de Educação do Governo de Minas Gerais 

na primeira metade da década de 1930. 

Plauto Secretário de Viação do Governo de Minas Gerais na 

primeira metade da década de 1930. 

Narciso Secretário da Fazenda no Governo do Estado de MG 

de Brasílio. Ele foi escolhido pelo Presidente Genésio 

Vasques. Autêntico judeu e prestigiado pelo Arlindo 

Chaves.  

Atanásio Secretário da Educação no Governo do Estado de MG 

de Brasílio. Ele foi escolhido pelo Presidente Genésio 

Vasques. “Revolucionário por quem o Presidente 

nutria simpatias, da corrente do Barnabé, manobrista 

que não caíra nunca de seu galho, equilibrando-se a 

todos os ventos que soprassem” (p. 173). 

Valente Secretário da Viação no Governo do Estado de MG 

de Brasílio. Ele foi escolhido pelo Presidente Genésio 

Vasques. 

Isaac Secretário da Agricultura no Governo do Estado de 

MG de Brasílio. Ele foi escolhido pelo Presidente 

Genésio Vasques. 
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Florêncio Ex-presidente estadual e ex-senador. “Homem dos 

seus sessenta anos, há muito fora dos quadros 

partidários, se bem que contando ainda inúmeras 

dedicações políticas. Tipo apresentável, bom 

conversador, maneiroso. Diziam nunca ter tomado 

uma atitude” (p. 175). “Tinha o Florêncio um grande 

fraco: as caçadas. E ainda quando, no ostracismo, 

sofria os amargores da derrota, perdia-se, dias e dias, 

noites e noites, nos matos, atrás do veado ou da anta, 

um bicho qualquer que servisse de alvo a um atirador 

experiente como era. [...] Atingira todos os postos da 

República, menos Presidência [federal]” (p. 175). 

Patrono do Leão Teles e do Caio Santa Maria.  Seu 

nome foi considerado para concorrer as eleições de 

1945 na obra pelo partido do governo. 

Caio Santa Maria Pupilo de Florêncio. Diretor de Imprensa no Governo 

do Estado de MG de Brasílio.  

Geraldo Teles Nomeado Chefe de Polícia  no Governo do Estado de 

MG de Brasílio. “Alto, altíssimo, gordo, gordíssimo, 

voz macia, maciíssima, deixara a câmara em troca da 

chefia” (p. 178). “Homem brando, por fora, por 

dentro tinha amor entranhado ao mando. Tanto que, 

para tê-lo, seria capaz de submeter-se a tudo” (p. 

178).   

Gregório da Mota Deputado do governo (na década de 1930).  

Major Gilberto Oficial da Força Policial Mineira. Ajudou o 

Governador Brasílio a montar em um cavalo na 

tentativa do protagonista de fazer uma média com a 

corporação.  

Cel. Crisóstomo Oficial da Força Policial Mineira. Ajudou o 

Governador Brasílio a montar em um cavalo na 

tentativa do protagonista de fazer uma média com a 

corporação. 

Caio Homem culto.  

Walter Gomes  Prefeito de Rio do Morro na época em que Brasílio 

era interventor.  

Zezinho Menino, neto do Dr. Mendonça, que fez a oração na 

ocasião da visita do Interventor Brasílio a Rio do 

Morro.  

D. Eunice Diretora do Grupo Escolar de Rio do Morro na 



209 

 

ocasião da visita do Interventor Brasílio à cidade.  

Padre Pedro Padre de Rio do Morro  na época em que Brasílio era 

interventor. 

Jorge Engraxate Foi o engraxate da Farmácia de Brasílio por um 

tempo. Na ocasião da visita do protagonista à sua 

cidade natal, ele gritou: “Ocê agora é troço, hem 

Brasílio?!” (p. 192). Todos riram. O rapaz dormiu na 

cadeia naquela noite.  

Lídia Profissional do sexo quando Brasílio era Interventor e 

Dr. Nonô era Prefeito de BH.  

Clélia Profissional do sexo quando Brasílio era Interventor e 

Dr. Nonô era Prefeito de BH. 

Lia Profissional do sexo quando Brasílio era Interventor e 

Dr. Nonô era Prefeito de BH. 

Zélia Profissional do sexo quando Brasílio era Interventor e 

Dr. Nonô era Prefeito de BH. 

Cel. Juvercino Típico Coronel fraudador de eleições. Muito criativo, 

fazia de tudo para vencer as eleições. “O homem 

mandava no município há vinte anos e influía na 

redondeza. [...] Manso, macio, alegre. Moreno, 

cabelos grisalhos, mais magro do que gordo, falava 

pausadamente, sem pressa. Espertíssimo. Quando se 

tratava de ganhar eleição, ou dinheiro, não tinha 

escrúpulo. Todos os expedientes serviam. E 

incentivava-os às dúzias” (p. 196). 

Luzia Ajudava o Cel. Juvercino a vencer as eleições: 

“Morena bonita, cabelos prêtos, quando não tinha 

jeito, beijava as cédulas, que ficavam marcadas de 

batom. E se preciso, beijava também o eleitor” (p. 

197).  

Antônio Catita Delegado. Deu umas “borrachadas” em José Ruas, 

que não queria alterar o seu voto.  

José Ruas Eleitor que, por não concordar com o Cel. Juvercino, 

foi chamado à Delegacia e por lá esquentaram o seu 

couro com borracha.  

Fortunato Assumiria a presidência da Câmara Estadual de MG 

no governo de Brasílio no Governo do Estado.  

Carlos Lundano Político. Não passou de Deputado. Seu Estado era 
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fraco politicamente.  

Osvaldo Delegado  Delegado à época do Regime Ditatorial de Genésio 

Vasques (Estado Novo ou Regime Novo).  

Inês Amante de Brasílio. “Mulher completa. Bonita, 

carinhosa, de boas carnes, Brasílio dava-lhe 

preferência. E ela parecia gostar dêle. Viajava com 

êle às vezes. Por fim, montou-lhe casa. [...] Desde 

então era o lugar de encontrá-lo” (p. 206).  

Lucinda Acompanhante de Nonô.  

Dulce Acompanhante de Nonô. 

Clara Acompanhante de Nonô. 

João Brasil Deu uma entrevista falando de eleições em pleno 

Regime Novo (Governo Ditatorial de Vasques).  

Almirante Cordeiro Candidato nas eleições de 1945 na obra. “Oficial 

graduado da Marinha, tinha fama de valente e dizia-

se que as Fôrças Armadas estavam com êle. 

Especialista em revoluções, algumas fracassadas, 

outras vitoriosas”(p. 211).  

Dioclésio Ex-deputado. “Homem de largas tradições e 

prestígio” (p. 213). Seu nome foi considerado para 

concorrer as eleições de 1945 na obra pelo partido do 

governo.  

Pinheiro Machado Chefe político nacional. 

General Túlio Candidato nas eleições de 1945. Presidente do Brasil. 

“O homem tinha colaborado com o Genésio no 

govêrno, durante todo o período excepcional, e era de 

uma moleza ilimitada, para não dizer infinita” (p. 

213).  

Ricardo Ajudou Brasílio a escrever o seu romance histórico.  

Caio  Ajudou Brasílio a escrever o seu romance histórico. 

Clélia Datilógrafa. “Teria uns trinta e cinco anos, e sabia 

muita coisa: português, literatura, um pouco de 

francês e inglês, taquigrafia, etc” (p. 225).  

Anteu Ajudou Brasílio a escrever o seu romance histórico. 

Carlos Marino Ajudou Brasílio a escrever o seu romance histórico. 

“Sujeito simples, modesto e muito culto” (p. 230). 
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Deu o toque final ao livro do protagonista.  

Cel. Jarbas Coronel em Rio do Morro. Visitou Brasílio quando 

este era Deputado Federal.  

Puglice Político fictício na obra “Brasílio”. Concorreu ao 

Governo de Minas contra o Dr. Nonô. Perdeu as 

eleições.  

Dr. Cleanto Médico recém-formado de Rio do Morro (na época 

em que Brasílio elegera-se senador). Tentou salvar o 

Cel. Guedes, mas sem êxito.  

Délcia Taquígrafa do Senado. Amiga de Lina.  

Lina O último interesse amoroso de Brasílio na obra. Bem 

mais jovem do que ele. “Uma meninota de 19 anos, 

misto de ingenuidade e brejeirice, com uns olhos 

vivos, muito claros, corpo esguio e bem marcado” (p. 

247). Trocou o protagonista pelo seu médico, novo e 

de boa aparência.  

Deputado Climério Deputado na época em que Brasílio era senador.  

José Pedro Criado de Brasílio. O único que sabia do Brasílio nas 

últimas páginas do livro, quando o protagonista já era 

um sexagenário.  


