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Abstract:
This article intendes to talks about
the relation between journalism and
literature present in the work Niio
VeraJ Pair Nenbum of Ignacio de
Loyola Brandao.

Este arrigo pretende discurir a rela<;ao
entre jornalismo e literatura presentes
na obra NJo 1/era.r PaLr l'Vienbum de
Ignacio de Loyola Brandao.

.A obra NJo I 'era.r Pair Nenhum, de Ignacio de Loyola Brandiio,
que foi publicada em 1981 revela-se um importante testemunho de
uma epoca obscura que 0 Brasil vivenciou, a partir de 1964, com 0
advento do golpe que propiciou a tomada de poder pelos militares.
Nesse texto, 0 nosso objetivo consiste em refletir sobre as relac;:oes
estabelecidas entre 0 autor e sua obm, tais como os meandros esteticos
do processo produtivo.
Ignacio de Loyola Brandito, jornalista desde os quinze anos de
idade, nasceu em .Araraquara no dia 13 de junho de 1936. Em sua
carreira jornalistica, contam-se diversas atua<;oes em varios jomais e
revistas e, atualmente. e diretor de redac;:ao da revista '''Vogue'', alem de
ser colunista do jornal "0 Estado de Sao Paulo'" .
Loyola pertence a uma gera<;ao de escritores que convencionou
se chamar por "Gera<;ao 70", revelando em uma entrevista concedida
ao jornal "0 Estado de Sao Paulo", em 12 de julho de 1997, que sua
gera<;ao esteve fortemente marcada por um "negro e inconfunruvel
pano de fundo: 0 regime militar"·. Muitos escritores desse periodo
sao tambem conhecidos par manter um certo dialogo entre romance
e jamal, vis to que grande parte deles vieram dos meios de comunica<;ao,
dos jomais. da publicidade e como jornalistas podiam ter aces so aos
varios episodiol> grotescos vinculados ao autoritarismo do Estado,
mesmo que muitas vezes, devido censura, nao divulgassem tais
informa<;oes.
.A partir do texto "Memoria e Processo de Cria<;ao Da
Literatura ao Jamal", de Regma Maria dos Santos, que foi publicado
na revista Letras & Letras de Uberhlndia, podemos pensar e analisar a
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rela<;:ao literatura/jornalismo, A autora procun
de cria<;:ao da literatura a partir da transform.~
enfatizando 0 papel da memoria como reflexo
na ordena<;:iio da complexidade que envolve •
Para ela, "a memoria(seja ela condnua/d
reminiscencia/lerpbran<;:a) e materia de fic~al
do processo criauvo do artista, envolvend(
transforma<;:ao"(Santos, 1997: 298).
Dessa forma, 0 artista percebe a
ordena<;ao de suas experiencias, das ViVf?ci:
suas memorias, ele transforma essa realida(
acordo com sua visao de mundo e perspect
historia nao exatamente como aconteceu, 1
posicionava-se diante dela. Nesse sentido, Cel
que 0 mundo
i irremediavelmente explorado
percepyiio ijora cia ayiio e do all,
man'ada por sua uniddade, 0
trans/orma?iio que Jetl olharimp
onde 0 narrador vi hiJtorias om
pldstico transforma a tempos/ade
velejando em campos de t'enteio (:

A partir da rela<;ao memoria e pro.
aborda em particular como se processa a ,:e
e a literatura. 0 jomal conslderado como 51
vista cotidianamente como forma efemem t
de forma singular a literatura de varios es(
Ignacio de Loyola Brandao, que cons~gue,
arduo de pesquisa, ficclonalizar 0 cotldiano I
10 e reinterpreta-lo.
.
.
o jomalista, ao produzlr un;a. obm Ii
de guardar seu registro, sua memoria por
jornal e vista como um tempo fugaz, de I
em que todos os dias somas bombardead(
por fotos ineditas e musttadas,. contando-n.
ou nao ter liga<;ao com os anterlores. N esse t
de que tudo e passageiro e nao delxa ma~c:
I a na literatura, 0 jornalista / !itt
aprisiona~ seu registro, ~e armazena-Io e fu
mais eficaz, ja que dispoe de mals tempo
suas reflexoes acerca do cotidiano transfo
Com relac;:ao a isso, Santos evidencia (
instrumento importante para armazenar •
literato "a reserva de memoria colettva
impressa pode ser traduzida. reinterpretada,
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rela<;:~o ~tera~a/jomalismo. A autora procura compreender 0 processo

de cna<;ao da literatura a partir da transformlf<;ao da realidade em fics:ao,
enfattzando 0 papel da memoria como reflexo desse real e sua influencia
na ordenas:ao da complexidade que envolve os homens e a sociedade.
Par~ ~la~ "~ memoria(seja ela continualdes continual fragmentol
remmlscenclal ~errbrans:a) e ~ateria de fic<;ao e, portanto, participante
do processo cnativo do artista, envolvendo a ideia de percep<;ao e
transforma<;ao"(Sanros, 1997: 298).
Dessa forma, 0 artista percebe a realidade e a partir da
ordenas:ao de suas experiencias, das vivencias do cotidiano enflm de
suas memorias, ele transforma essa realidade em cria<;ao hteraria de
acordo com sua visao de mundo e perspectivas, au seja escreve uma
historia nao exatamente como aconteceu, mas como lembrava-se e
posicionava-se diante dela. Nesse sentido, Cecilia Almeida Salles aponta
que 0 mundo
if irremediavelmente explorado peio artis/a
0 proceJJo de
percepfJo eIora ria afJo e do auto mntrole. Nessa experiimia,
man'a.ria por sua uni,'iriade, 0 artis/a imprime seu trafo na
tran{/ortnafJo que Jeu olhar impiie 1.10 mundo obJervado. E aqui
onde 0 narrador vi hiJtOriaJ onde elas utJo ocullaJ e 0 artis/a
pkiJ'/im tran~/orma a tempeJ/ade Jobre aplan/apio em um navio
velf!jando em campos de tenteio (apud Santos, 1997: 298).

A partir da rela<;ao memoria e processo de cria<;ao, Santos
em particular como se processa a re1a<;ao entre 0 jomalismo
e ,a literatura. 0 jornal considerado como "suporte de uma memoria,
Vista cotidianamente como forma efemera e descartavel", influencia
de ~o~ma singular a literatura de varios escritores como 0 proprio
IgnaclO de Loyola Brandao, que consegue, atraves de urn trabalho
arduo de pesquisa, ficcionalizar a cotidiano no sentido de reorganiza
10 e reinterpreta-Io.
o jornalista, ao produzir uma obra literana, tem a possibilidade
?e guat;da~ seu registro, sua memoria por mais tempo. 0 tempo do
Jornal e Visto como urn tempo fugaz, de pouca dura<;ao, no sentido
em que to,d~s .os dias somos bombardeados por novas reportagens,
por ~otos l1:edi~as e tnusttadas" conrando-nos um fato novo que pode
ou nao ter lig~<;ao comos anterlores. Nesse contexto, da-se a impressiio
de que tudo e passagelto e nao delxa marcas.
Ja na lit~ratura, 0 jornalista / literata ve a possibilidade de
"
aprlslOnar seu reglstro, de armazena-Io e fixa-Io na memoria de forma
mais eficaz, ja que dispoe de mais tempo e espa<;o para desenvolver
suas reflexoes acerca do cotidiano transformado em cria<;ao literaria.
~om rela<;ao. a isso, Santos evidencia que 0 jarnal torna-se urn
tnstrumento lffiportante para armazenar 0 cotidiano oferecendo aa
literato "a reserva de ~emoria coletiva e cotidiana que gravada e
lffipressa pode ser traduzlda, retnterpretada, recontada, permitindo fazer
abo~da
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durar 0 que e efemero e passageiro" (Santos. 1997: 307).

A produc;ao literaria de Loyola acompanhou praticamente
todo 0 oeriodo d::J rurlJOw:'J mJ1it,1( brasileira. 0 seu primeiro livro de
comos intitulado DepoiJ do Sol foi publicado em 1965. Logo em seguida.
em 1968lanc;ou 0 romance Bebelque a ddade fOmeu, que constitui tambem
num forte' rehto dn vlo1cncia da Jccada de 60 postertor ao golpe militar
de 64.
Alem de varias outras publicac;oes, teve urn momento marcante
em sua vida literaria no que se refere ao engajamento de seu livro Zero
que foi duramente proibido no Brasil em 1975. Mesmo com a subida
de Ernesto Geisel (1974-1979) ao poder e com 0 processo de
abrandamento e "distensao" do regime que ja estava em andamento, 0
livro teve que ser lam;:ado primeiro na Italia (1976) e so posteriormente
foi liberado no pais em 1979. quando inicia-se um processo de abertura
"lenta e gradual" do regime ditatorial ja no govemo de Joao Baptista
Figueiredo (1979-1985) com a rompimento da censura a partir da
revogac;ao do AI-S e anistia dos exilados politicos.
Em Zero, a miseria e a degradac;ao humana aparecem como
alegoria para pensarmos a opressao do regime com 0 enredo sendo
construfdo a partir de "assaltos a bancos, sequestros de embaixadores,
cientistas tendo que abandonar 0 pais, estudantes presos, crianc;as
morrendo na fila do INPS, tortura, sonho com a casa propria. fome,
burocracia, machismo. rituais dernoniacos" (Dalcastagne, 1996: 69).
Atraves de entrevistas e artigos escritos pdo proprio autor em
que expoe suas experiencias literarias, percebemos que suas obras
possuem urn carater de depoimento, de tendencia aregistrar uma epoca
que nao podia ser estampada nos jomais e revistas, mas que era necessario
publica-las de alguma forma para que as pessoas tivessem conhecimento
da brutalidade com a qual 0 pais estava sendo govemado nas maos de
mi.litares provenientes tanto da linha dura como da linha moderada da
Fon;:as Armadas.
Brandao e um escritor altamente ironico, criticando e
denunciando a realidade brasileira do p6s-64. Com uma certa
introspec<;:ilO presente em sua obra NVPN, de nos faz refletir e pensar
o Brasil num de seus momentos mais caotico::; e convulsivo:> procurando
"criticar hiperbolicamente () ultraje da sobrevivencia do dia presente,
conseqi.iencia dos excessos da ditadura e resultante da inepcia do
governo" (Silverman, 2000: 343).
o momento era 0 de uma literatura que
Jcndo fei/a (om ar/c, linba no en/anto 1Ima injlutmia jorte do
jornaliJlJIO. do c/oL1{Jncnlario. do depoimcnto, (om OJ aconletimen/OJ
L'otidjano.r .rc refletinc/o Jobre aprod1lfiio (...), 0 que martl:Jva era
odeJljo Jinccro de relralaroJjatoJ. IIllleJ que.rc jJerdeJJem. Evitar
qlle eJma.rJem para 0 e{golo da hiJ"tOria. jornecendo 11m alibi ao
JiJ/ema duro etie,fumano que impertllJa .l'Obre 0 BraJiI (Brandao,
apud Sosnowski, 1994: 178).
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Robert Damton, em seu livro 0 BC1J£
II Rel1oillriio, tambem possibilita-nos. pell
mecanismo de transmissao de Idelas,
comportamentos, sugerindo pensamentos "
seguidos, alem de proplCIar espa<;o pa:~ que.
contata com urn hvro entendldo com·
modificamos n0850 pensamento, nosso c(
outras formas de agir porqllc aprendemos
e isso nos mostra novas possibilidades (D:
Solange Silva tambcm nos perrru
que e1a designa de "fun~ao SOCial do livre
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.as:sagl~iro"

(Santos, 1997: 307).
de Loyola acompanhou praticamente
militar brasileira. 0 seu primeiro livro de
01 foi publicado em 1965. Logo em seguida,
Bebelque a tidade t'Omeu, que constitui tambem
. da dec ada de 60 posterior ao golpe militar

publicac;oes, teve urn momento marcante
se refere ao engajamento de seu livro Zero
no Brasil em 1975. Mesmo com a subida
1979) ao poder e com 0 processo de
do regime que ja estava em andamento, 0
"r11n(~lrO na Italia (1976) e so posteriormente
quando inicia-se urn processo de abertura
ditatorial ja no governo de Joao Baptista
o rompimcnto da censura a partir da
dos exilados politicos.
e a degradaS-ao humana aparecem como
opressao do regime com 0 enredo sendo
a bancos, seqiiesrros de embaixadores,
" •.1VlliU 0 pais, estudantes presos, crianc,:as
tortura, sonho com a cas a propria, fome,
. demoniacos" (Dalcastagne, 1996: 69).
e artigos escritos peIo proprio autor em
literarias, percebemos que suas obras
.Otnllerlto de tendcncia a registrar uma epoca
nos jomais e revistas, mas que era necessario
para que as pessoas tivessem conhecimento
pais estava sendo governado nas maos de
da linha dura como da linha moderada da
altamente ironico, criticando e
brasileira do p6s-64. Com uma certa
obra NVPN, de nos faz refletir e pensar
mais ca6ticos e convulsivos procurando
ultraje da sobrevivencia do dia presente,
da ditadura e resultante da inepcia do
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Era a necessidade de se opor, de criticar, de denunciar e registrar
de alguma forma "0 ponto a que as coisas~hegaram" nesse sistema de
governo que anulava as possibilidades dos individuos, que negava a
des 0 direito de ir e vir, de ter liberdade para expressar seus pensamentos
e posis-oes politicas, fazendo-os sentir como se estivessem "fechados
por placas pregadas por fora" (Brandao, 1991: 17 -19).
Escrever era uma forma de sobreviver, de resistir aos anos
repressivos da ditadura. Essa atitude era considerada como urn
compromisso que 0 jornalista assumia perante a sociedade, era a forma
encontrada para contestar e questionar os desmandos e a iniquidade
governamental. Para os literatos,

e.rtrevendo numa Jodedade onde lodOJ oJpellJ'amenloJ meJ'mo OJ
de mellor amho (.re.,:o, por e.~,:emp/o), tornmJam-Je politicoJ par
,UUJa da repreJ'JJo, era uma e.-,perie/uia que evitava qlle 0 romance
/oJ.re tra/ado como jorma literdria pura de art~fato .fiCtionaL
Elc.!' .rl! tornaram romamiJ'taJ' compromiJ'sadoJ', nJo porquc
deJ'o/avam mlldar a Jodedade, maJporque eJcrever romance.. era,
na Jotiedade, naquele momento, lima atividade mmpromenticia,
quaJe uma atividade Jllbver.rizJa. (Monegal apud Silverman,
2000: 32)
A literatura veio it tona como urn dm; lugares privilegiados
para revelar e fixar a memoria destes "tempos insondaveis" (Brandao,
1991:20) que nao poderiam ser ignorados nem esquecidos, podendo
ser percebida tambem como urn "lugar de memoria", no sentido dado
por Pierre N ora. Para ele, a memoria "se enraiza no concreto, no
gesto, na imagem, no objeto" (Nora, 1993:09).
A arte literaria e urn espa<;o de cOl1$trus-ao de memoria, de
visoes de mundo diferenciadas, de ideias singulares. pois e testemunha
de urn tempo, tempo esse que nao se apaga mais, ja que 0 literato 0
armaZenou. Os "Iugares de memoria" sao dotados de uma alta carga
simbolica, ~orrespondendo ao imbricado sistema de imagel1$ (lue se
articulam. E esse conteudo da literatura que procuramos celebrar: 0 de
memoria, lembran<;a, ideia de algo (]ue nao existe mais, porem
permanece e transforma-se a cada geras-ao 01.1 acontecimento.
Robert Damton, em seu livro 0 Beijo de Limourette: AHdia, Cld/Jlra
e Rell o/II(Jo, tambem possibilita-nos pensar uma obra como urn
mecanismo de transmissao de ideias, no sentido de modelar
comportamentos, sugerindo pensamentos , veiculando padroes a serem
seguidos, alem de propiciar espa<;o para questionamentos. Ao travarmos
contato com um livro en ten dido "como uma fors-a na hist6ria",
modificamos nosso pensamento, nosso comportamento, modelamos
outras formas de agir porque aprendemos mais, experimentamos mais
e isso nos mostra novas possibilidades (Damton, 1990:110).
Solange Silva tambem nos permite refletir e compreender 0
que ela designa de "fun<;:ao social do livro". Para eIa, 0 livro - objeto
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que dialoga com a conjuntura em que e produzido - possui tres
elementos basicos que definem seu conceito. Esses elementos seriam

a sua qua/Made enquanto registro do pensamento humano, que
se traduz tYJmo tYJnhetimento,' a sua rea/iclade existente enquanto
suporte que tYJ~/ere mobi/idade e dijusiio a esle tYJnhetimento (I,
JUa represenlatividade enquanto dispositivo de memorizaf'iio e
pmervaf'iio do fonhedmento (Silva, 1994:103-110).

o livro transmite uma mensagem fixando 0 autor e suas ideias
para a posteridade. Nele a memoria encontra-se armazenada e, de
certa forma, "imune" ao esquecimento. Dessa forma, a arte literaria e
urn importante documento que nos permite compreender 0 universo
semiotico e as representa<;:oes produzidas pelos individuos sobre os
mesmos. Em NVPN, 0 autor coIoca-nos em contato com uma
sociedade marcada pelo medo, censura, persegui<;oes e tortura,
evidenciando.um imaginario social ditatorial que se fazia presente no
ambito socio-cultural, politico e econ6mico do pos-64.
A literatura que floresceu nas decadas de 60 e 70 dialogou
com esse periodo ditatorial, possuindo determinados tra<;:os e certas
peculiaridades que merecem destaque. Alfredo Bosi ja dizia que "e
proprio da imagina<;ao historica edificar mitos que, muitas vezes, ajudam
a compreender antes 0 tempo que os forjou do que 0 universo remoto
para 0 qual foram inventados" (Bosi, 1992:176). Essa cita<;ao nos orienta
a pensarmos a literatura numa rela<;ao de indissociabilidade entre a
produ<;ao literaria, seu contexto e a experiencia do autor imerso em
sua coletividade.
o que procuramos salientar e que uma obra, sendo uma
expressao cultural inerente ao seu tempo, remete-nos tanto ao periodo
ern que foi escrita quanto it epoca que visa problematizar, alem de
guardar resquicios da cultura e do imaginario de urn povo, registrando
e as vezes ate intensificando as representat;:oes que at foram forjadas,
fabricadas e inventadas.
Ern nosso caso, convem ressaltarmos que Brandao escreve no
momenta dos acontecimentos, retratando 0 proprio tempo ern que
viveu. Mas quando falamos que 0 autor retrata 0 seu tempo, nao
queremos dizer que e um retrato fiel da realidade, mas sim uma
constru<;ao do autor como individuo que ficcionaliza de acordo corn
seu contexto. Como historiadores, sabemos que qualquer cria<;ao literaria
sendo documento encontra-se impregnada de intent;:oes que muitas
vezes nao conseguimos abarcar na sua totalidade, ate porque mio temos
o real ern 8i mesmo. Nos so podemos acessar as representa~oes
produzidas pelo autor que flltra a complexidade do real e 0 percebe
segundo sua visao de mundo.
As obras escritas no periodo do pos-64 registraram esse
momento conturbado da historia do Brasil, mas 0 fizeram de uma
forma diferenciada. Brandao explicita que a existencia da censuta e a
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necessidade de iludit 0 censor fez com (
uma literatura fantastica, absurda, expre
alegorias, panibolas e fibulas. Nesse C~~l
como realismo, verosimilhan\a e lOglctc
habituando 0 leitor a ler nas entrelinhas
1994:179).
Ern NVPN, percebemos a utilizac
forma de construir e representar SilT
pestilencial" (Brandio, 1991: 11) repressiv:
A obra possui urn "ingrediente f
cientifica" (Silverman, 2000: 344), apres
caotica, absurda e desumana inserida nur.
e patetico", corn urn clima pessirnista. e
grande megalopole repres;ntada p~la clda
ern urn tempo futuro, ditlamos ate apoc~
pelo proprio titulo da obra: :l\]iio Veras R
o clima de NVPN e urn clima tE
corn os diilogos construidos com frases
corn as descri<;oes detalhadas dos lugare
parecem estar vivendo a turbu~e~c~a ~c
Braulio Tavares, no livro 0 que eju}'ao m~
fizeram uso de imagens e temas da fi
apresentarem como tal, () que ele apol
(Tavares, 1980).
. ,
Brandao revela que as suas hlstor
de imagens - observadas ou vividas -, u
ponto de partida para suas criat;:oes, que
cinema numa influencia sofrida pelo cmel
(Brandao apud Salles, 1990:145). A pa:tiJ:
de Brandao - incluindo obras de fic\ao
obra singular no sentido de refletir tamh
que se encontra 0 ser humano dilacerado
o mundo de NVPN e urn mu
do individuo e da anula<;ao da condi<;ao
Apresenta-se como urn mundo de ~P(
o clima agitado e impr6spero da ditad\
pessoas nao tinham liberdade e qualque
governo era considerado subverslvo S
punido.
,
A partir do texto /1J (en)!taduraJ,
em ReviJla da U niversidade Federal de
Fernandes procura definir 0 absurdo
podemos pensar que esses tra\os de neg
a obra de Lovola como uma obra da e
Para -de, 0 absurdo caracteriz2
do homem, na medida em que supril
imprescindiveis ao existir" (Fernandes,
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ntura em que . e produzido - POSSUl. tres
em seu concelto. Esses elementos seriam
A

de enqll~nto registro do pensamento humano, que
o t~nhet1me~to; a sua rea/idade e>"7stente enquanto
t'o'!fere mobllidade e d!lustio a este amhedmento e
tatlflldatte. enqHanto dispositiflo de memorizapio ;
do mnhet7mento (Silva, 1994; 103-11 0).
a me~s~gem fixando

0

autor e suas ideias

a me~orta encontra-se armazenada e de
quectmento. Dessa forma, a arte literaria '

~que nos permite compreender 0 univers~
es Produzldas pelos indivtduos sobre os
utor
d coloca-nos em contato com uma
me ~, ce~sura.' perseguil;;oes e tortura,
. SOClal di~at~rlal que se fazia presente no
co e econOffilCO do p6s-64.
resceu .nas decadas de 60 e 70 di aIogou
posswndo determinados tral;;Os e certas
. des~aque. Alfredo Bosi ja dizia que "e
ca edificar ~tos que, muitas vezes ajudam
fonou
d0 que 0 untverso
. 'remoto
que os
"
.
-,
(Bosl, 1?92;176). Essa cita~ao nos orienta
a re!a~ao de mdissociabilidade entre a
xto e a experiencia do autor imerso em
salientar e que uma obra, sendo uma
~eu tempo, remete-nos tanto ao periodo

epoca que ;1.8a problematizar, alem de
e do tmagmarlo de urn povo, registrando
as representa<;:oes que at foram forjadas,
em ressaltarmos que Branda'o escreve no
s, retratando 0 proprio tempo em que
que autor retrata 0 seu tempo na
~~to fie! da realidade, mas sim' um~
diVlduo que ficcionaliza de acordo com
.' sabemos que qualquer cria~ao literaria
tmpregnada de intenl;;oes que muitas
, na sua totalidade, ate porque nao temos
podemos a~essar as representa~oes
a compleXldade do real e 0 percebe

°

,p.eriodo do. pos-64 registraram esse
~ ?o Bras11, mas 0 fizeram de uma
lima que a eXlstenc1a
. • . da censura e a
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necessidade de iludir 0 censor fez com que os literatos produzissem
uma literatura fantastica, absurda, expressa por meio de metaforas,
alegorias, parabolas e fabulas. Nesse contexto, segundo de, conceitos
como realismo, verosimilhanl;;a e logicidade perderam seus limites,
habituando 0 leitor a let nas entrelinhas (Brandao, apud Sosnowski,
1994:179).
Em NVPN, petcebemos a utilizac;:ao da ideia do absurdo como
forma de construir e representar simbolicamente a "atmosfera
pestilencial"(Brandao, 1991;11) repressiva da ditadura militar de 1964.
A obra possui urn "ingrediente futuristico adicional da fic~ao
cientifica" (Silverman, 2000: 344), apresentando-nos uma sociedade
caotica, absurda e desumana inserida num painel "delirante, macabro
e patetico", com urn clima pessimista e angustiante. Trata-se de uma
grande megalopole representada pela cidade de Sao Paulo, mas vivendo
em urn tempo futuro, diriamos ate apocaliptico, 0 que nos e sugerido
peIo proprio titulo da obra: Nao Vmis Pai.r Nenhum.
o clima de NVPN e urn clima tenso, conturbado e asfixiante,
com os dialogos construidos com frases curtas. 0 autor choca oleitor
com as descric;:oes detalhadas dos lugares, onde os personagens mais
parecem estar vivendo a turbulencia dos ftlmes de fic~ao cientifica.
Braulio Tavares, no livro 0 que ijiqiio tient(litf1, expoe que muitas obras
fizeram usa de imagens e temas da ficl;;ao cientifica, mas sem se
apresentarem como tal, 0 que de aponta que e 0 caso de NVPN
(Tavares, 1980).
Brandao revela que as suas historias sao construidas em termos
de imagens - observadas ou vividas -, uma vez que eIas constituem 0
ponto de partida para suas cria~oes, que se tornam "quase roteiros de
cinema numa influencia sofrida peIo cinema e peIa literatura americana"
(Brandao apud Salles, 1990: 145). A partir das leituras interdisciplinares
de Brandao - incluindo obras de fic~ao cientifica, este legou-nos uma
obra singular no sentido de refletir tambem a condit;:ao catastrofica em
que se encontra 0 ser humano dilacerado por uma sociedade desumana.
o mundo de NVPN e urn mundo da nega<;:ao, da anula~ao
do individuo e da anulac,:ao da condic,:ao humana em todos os sentidos.
Apresenta-se como urn mundo de impossibilidades, que dialoga com
o clima agitado e improspero da ditadura oum momenta em que as
pessoas nao tinham liberdade e qualquer ato que viesse a desagradar 0
governo era considerado subversivo sendo 0 individuo duramente
punido.
A partir do texto /lJ (en)/illduraJ do abJHrdo, publicado pela utras
em Ret'lJ'tll da Universidade Federal de Goias, em que 0 autor Jose
Fernandes procura definir 0 absurdo e distingui-Io do fantastico,
podemos pensar que esses trac,:os de negal;;ao e anulal;;ao caracterizariam
a obra de Loyola como uma obra da estetica do absurdo.
Para ele, 0 absurdo caracteriza-se "pda negac,:ao do humano
do homem, na medida em que suprime sua liberdade e os valores
imprescindiveis ao existir" (Fernandes, 1990:94). 0 absurr' . H;:'taura
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uma situas:ao c~otica, com os val ores sendo diluidos, na qual 0 homem
entra em ~onflito com 0 proprio homem devido ao caos e insegurans:a
em 9ue vlVe. a homem tambem seria pensado em sua essencia, na
medld~ em qu.e e colocado em situas:oes que suprimem a sua
humanldade. I?lferentemente da obra fantastica em que 0 homem e
pensado a parttr do sobrenatura~ de cenas difundidas pela religiao ou
f?lclore, no abs~rdo 0 medo provem do proprio homem ou do
slsten:a que 0 opnme, como no caso de NVPN, Souza se ve totalmente
agredido pelo Esquema.
Alem disso, "0 absurdo consiste justamente na inexistencia da
logica e desobediencia a sequencia tempora~ ajustando-se aos devaneios
e ao mundo caotico" (Fernandes, 1990:104). A narrativa de Loyola
nao obedece a linearidade temporal, uma vez que trata-se de um
memorial no qual utiliza-se de flash backs para acompanharmos as
lembrans:as de Souza.
. No periodo da ditadura militar brasileira de 1964, a literatura
preclsou falar por metMoras, mas a censura literatura nao foi tao
rigida como foi com relas:ao ao teatro, cinema, musica e televisao.
Pes:as te~tt:ais for~n: impedidas de encena<;:ao, [times foram proibidos
de ser eX1bldos~ m~s~cas foram censuradas e a "televisao estava vigiada",
mas com relas:ao a literatura houve uma maior elasticidade da censura
num pais de milhoes de analfabetos. Esse problema propiciou, inclusive,
a busca .do governo em remediar ou mascarar esse quadro de
analfab~ttsmo com a crias:ao do MOBRAL (tvfovimento Brasileiro de
Alfabettzas:ao!. Nesse cont.exto, e~quanto outros meios de comunicas:ao
e m~ntfestas:ao esta,:,am Impedidos de atuac:,:ao e os jornalistas nao
podiam revelar as COlsas que aconteciam no pais, comes:aram, entao, a
cont~r os fat?s em livros com uma literatura que "apresentava 0 outro
Brasd, atrav~s de duro realismo, autobiografia semificcionalizada,
t;ratamento c.o.mtCO dos co:~mes urbano~, !ntrospecs:ao constrangida,
eplcos desmtttficados, parodia, alegona, sattra flagrante e surrealismo"
(Silverman, 2000:33).
Flora Sussekind aftrma em seu livro Uteratura e Vida Uterdria
que "ao contrario do que se pensa normalmente, a censura nao foi
nel~ a unica, nem a mais eficiente estrategia adotada pelos governos
militares no campo do cultura depois de 1964". A autora evidencia
que ate _1968, ~avia um~ certa liberdade de expressao inclusive para a
produc:,:ao engaJad~ ..Porem, e~sa liberdade era restrita. A estrategia do
governo er~ permtttr que os mtelectuais produzissem seus protestos,
mas seus leltores foram roubados pela televisao, elemento importante
para 0 contr~le soctal. Nessa perspectiva, os "protestos eram tolerados,
desde q~e diante do espelho C...), podia falar sim, mas ninguem ouvia."
(Sussekind,1985:12-14).
. Ness~ sentido, e importante enfatizar que 0 regime militar na
tentattva de attngtr grand~s parcelas das massas por meio da televisao,
fez vIstas grossas e conslderou legal 0 acordo estabelecido em 1962
entre a Globo e a Time-Life. Esse acordo visava a cooperas:ao tecnica
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da empresa americana para toear a estac;ac
pela Constituic:,:ao de 1946 que en tao vi
estrangeiros de participar "da ortentac;ao i
em servic,:os de radiodifusao". Alem di:
beneficiou dos macic;os investimentos go
telecomunicac;:oes atraves da implantac;ac
Telecomuniea<;:oes da Empresa Brasilei
(EMBRATEL), criada em 1965, em que 0 ~
infra-estrutura tecnica ao empreendimen
nacional de transmissao via satelites q
"formuladora da unica politica cultural de it
a cobrir todo 0 territorto brasileiro e mandl
vivo para todo 0 pais, e, por meio dele,
Marinho, a "a<;:ao construtiva dos governc
partir de 1972, 0 fasdnio das imagens em trru
ainda mats a atenc,:ao do publico, sobretudo,
uma vez que 0 consumo dos produtos da
obedece it uma IOg1ca social excludente, err
por encontrarem-se destituidas tanto do .
como escolar, ficam mais expostas as m4
televisao, principalmente "nos horartos de I
dos trabalhadores nos dias de expediente 4
domingo" (Sosnowski, 1994: 44-54).
Ignacio de Loyola Brandao expoe (
mais rigido com relas:ao a literatura tamben
minimo das edi<;:oes dos livros, alem de que
nas maos de ninguem num pais de analfal
livros que foram proibidos, nao deixarar
pois os grupos se organizavam tirando c
Essa "era uma forma que os estudantes b
tambem se opor, para resistir" (Brandao a
A sociedade estava sem alternativa
tornaram os espac;os para veiculac;ao e prop
a censura. Brandao, projetando uma multi
consegue abordar alguns dos mats graves
pais na trajetoria sufocante de repressao
literatura possibilita uma gama de interpre
polissemia e ambigliidades presentes ell
ficar claro que nesse estudo estamos realizlU1
da obra de acordo com n05sas teortas e 4
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s valores sendo diluidos, na qual 0 homem
prio homem devido ao caos e inseguran<,;a
bern seria pens ado em sua essen cia, na
do em situa<,;oes que suprimem a sua
te da obra fantastica em que 0 homem e
tural, de cenas difundidas pela religiao ou
do provem do pr6prio homem ou do
no caso de NVPN, Souza se ve totalmente
do consiste justamente na inexistencia da
'enda temporal, ajustando-se aos devaneios
andes, 1990:104). A narrativa de Loyola
temporal, uma vez que trata-se de. urn
de flash backs para acompanharmos as
dura militar brasileira de 1964, a literatura
S, mas a censura a literatura nao foi tao
~ 0 ao teatro, cinema, musica e televisao.
.das de encena<,;ao, ftlmes foram proibidos
censuradas e a "televisao estava vigiada",
houve uma maior elasticidade da censura
betos. Esse problema propiciou, inclusive,
remediar ou mascarar esse quadro de
do MOBRAL (Movimento Brasileiro de
to, enquanto outros meios de comunica<;ao
pedidos de atua<,;ao e os jornalistas nao
aconteciam no pais, come<;aram, entao, a
m uma literatura que "apresentava 0 outro
.smo, autobiogra fia semificcionalizada,
. es urbano~, introspec<;ao constrangida,
a, aiegorla, sarna flagrante e surrealismo"
rna em seu livro Litera/ura e Vida Literdria
e pensa normalmente, a censura nao foi
dente estrategia adotada pelos governos
a depois de 1964". A autora evidencia
liberdade de expressao inclusive para a
e~sa liberda.de era restrita. A estrategia do
lnteieetuals produzissem seus protestos,
dos pela televisao, elemento importante
perspectiva, os "protestos eram tolerados,
(...), podia falar sim, mas ninguem ouvia."
rtante enfatizar que 0 regime militar na
arcelas das massas por meio da televisao,
u legal 0 acordo estabelecido em 1962
. Esse acordo visava a coopera<;ao tecnica
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da empresa americana para tocar a esta<;ao, sendo considerado ilegal
pela Constitui<;ao de 1946 que entao vigorava, pois esta proibia
estrangeiros de participar "da orienta<;ao intelectual e administrativa
em servi<;os de radiodifusao". Alem disso, a Globo tambem se
beneficiou dos maci<;os investimentos governamentais no setor de
telecomunica<;oes atraves da implanta<,;ao do Sistema Nacional de
Telecomunica<;oes da Empresa Brasileira de Telecomunica~oes
(E1;fBRATEL), criada em 1965, em que 0 governo ofereceu toda uma
infra-estrutura tecnica ao empreendimento, instalando urn sistema
nacional de transmissao via sateJites que possibilitou a Globo
"formuladora da unica politica cultural de impacto em escala nacional"
a cobrir todo 0 territ6rio brasileiro e mandar seu "Jornal Nacional" ao
vivo para todo 0 pais, e, por meio dele, apoiar segundo Roberto
Marinho, a "a<;ao construtiva dos governos militares". Alem disso, a
partir de 1972, 0 fascinio das imagens em transmissoes em cores chamou
ainda mais a aten<;ao do publico, sobretudo, analfabeto e poueo letrado,
uma vez que 0 consumo dos produtos da indus~ria cultural tambem
obedece a uma 16gica social excludente, em que as camadas populares
por encontrarem-se destituidas tanto do ponto de vista economico
como escolar, ficam mais expostas as mensagens transmitidas pela
televisao, principalmente "nos honirios de pi co precedendo 0 descanso
dos trabalhadores nos dias de expediente enos horarios dilatados do
domingo" (Sosnowski, 1994: 44-54).
Ignacio de Loyola Brandao expoe que a auseneia de urn censor
mais rigido com rela<;ao literatura tambem ocorreu devido ao volume
minimo das edi<;oes dos livros, alem de que nenhum livro coloca armas
nas maos de ninguem num pais de analfabetos. Mas, mesmo aqueles
livros que foram proibidos, nao deixaram de ser lidos na ditadura,
pois os grupos se organizavam tirando capias e passando a frente .
Essa "era uma forma que os estudantes brasileiros encontraram para
tambem se opor, para resistir" (Brandao apud Sosnowski, 1994: 117) .
A sociedade estava sem alternativas de expressao e os livros se
tornaram os espa<;os para veicula~ao e propaga<;ao dos protestos contra
a censura. Brandao, projetando uma multiplicidade de representa<;oes,
consegue abordar alguns dos mais graves problemas que assolavam 0
pais na trajet6ria sufocante de repressao com 0 regime fechado. A
literatura possibilita uma gama de interpreta<;oes devido a alta carga de
polissemia e ambigiiidades presentes em sua imagen:;. Assim, deve
ficar claro que nesse estudo estamos realizando uma leitura historiografica
da obra de acordo com nossas teorias e concep.,oes de mundo
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>,,1 Legiao .-hamoll muita atel.
abertllra, cia redemoiTatizafiio. .
JaO .-anfoeJ de amor. {Renato
Toda eJcritor ou compositor ~
hiJ'tOria. (Renato RuSJo)

As letras das can<;oes de Renat.
estrutura, urn eixo temarico, orientado
sentimento amoroso, inter-rdacionadas
como pano de fun do. Segundo depolml
28), esses elementos encontram-se mater
simples, possibilitando urn contato maiol
A rela<;ao construida entre
caracterizou-se por uma identifica<;ao lm!
grupo de rock no Brasil. Tal questao fe:
recebesse 0 rotulo de "messias", em fur
suas can<;oes no publico jovem. Como u
de Ezra Pound, 0 compositor conseguiu Cl
dos jovens e ftltra-Ios para a linguagem (
peculiares ao universo jovem tais como
entre sujeito/mundo, a gera<;ao "perdid
entre outras, constituem 0 que poderia ser
da Legiao Urbana".
Percebe-se, em grande parte da
pessoais, vivenciadas pdo compositor e l
sao transpostas para as composi<roes. No
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