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RESUMO

Os 50 anos do Golpe Militar de 1964, revistados no biênio 2014/2015 pelas Comissões da Verdade formadas em todo o País, serviram para um 
movimento inédito de reflexão que fomentou o debate em torno da produção intelectual de resistência ao regime instaurando entre abril 
daquele ano e junho de 1985 e também sobre os excessos cometidos pelos agentes daquela ditadura. Essa bem-vinda efervescência intelectual 
serviu de convite para releituras de obras e autores. Nesse contexto, a proposta do presente trabalho foi reabrir a discussão em torno do caráter 
alegórico dos romances Quarup, Bar Don Juan e Reflexos do Baile, de  Antonio Callado (1917-1997), os três escritos no calor da repressão política 
do período desencadeado após 1964. A fortuna crítica em torno da obra de Callado aponta, sobretudo em Quarup, um traço inerente ao neo-
realismo produzido no Brasil no fim da década de 60 e ao longo da década de 70: a construção de um romance alegórico em meio à tentativa de 
representar a realidade histórica concreta (Arrigucci, 1979). Ou seja, a construção de uma narrativa a partir de um fato ou personagem específico 
com o objetivo de retratar uma situação geral. Essa técnica diretamente relacionada à prática em jornais diários pode ser notada quando uma 
reportagem sobre um acidente natural é aberta pelo drama da família que perdeu a casa e um dos filhos. Seria essa a principal chave de entrada 
para leitura das obras citadas? A proposta do presente trabalho foi, com base nas considerações de Schwarz (1999), traçar pistas de leitura para 
além dessa preponderante consideração de que Callado, dentro da tradição geral do romance brasileiro, produziu uma complexa, mas 
“malograda”, tentativa de representar o que foi a realidade por ter priorizado o uso da alegoria na construção de sua narrativa. Nessa revisita à 
obra do jornalista, o convite é desvelar nela uma trincheira intelectual contra a censura à imprensa imposta pelo regime militar, usando a 
releitura à luz das discussões abertas nos depoimentos prestados às Comissões da Verdade. Como sublinha Cândido (1987), a literatura do 
período histórico que sucedeu ao golpe de 1964 pode ser classificada como participante, tendo sido consolidada na primeira década do Regime 
Militar. Callado é um de seus expoentes, podendo ser classificado, por sua origem jornalística, como “cronista do golpe”. A partir da pesquisa, foi 
possível ver os romances em tela como reflexos de um olhar maduro. Callado tinha 55 anos quando escreveu os romances. Tinha feito a 
cobertura jornalística dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a partir da Inglaterra e da França, como correspondente. Já tinha o mérito de ser 
o único brasileiro a cobrir a guerra da Coréia. Tinha sido preso seis vezes pela ditadura militar brasileira, tendo os direitos políticos cassados e 
convivido com os censores na redação do Jornal do Brasil. Em uma análise além da preponderância alegórica observada na própria caracterização 
dos personagens guerrilheiros da esquerda festiva brasileira, pode-se, por exemplo, perceber em Bar Don Juan o exorcismo do fantasma do relato 
proibido a cerca da morte de Che Guevara, em 1967. Na obra Che aparece messiânico, como quando pede a um companheiro de guerrilha que 
diga a gerações futuras para compreenderem aquele tempo em que médicos “desceram dos lazarentos para matar homens sãos” (Callado, 1972, 
p. 163). Na execução de Che, mais messianismo: oficiais bolivianos são retratados como sendo obrigados a apontar a arma para forçar o sargento 
Terán a disparar o tiro mortal contra o coração do guerrilheiro. Os três romances revelam ainda uma sociedade bem interessante. A guerrilha 
formada por intelectuais tendo integrantes do povo como empregados subalternos, arrolados pelos acontecimentos. Guerrilheiros que tomam 
uísque falsificado e subornam policiais escapar de um mero flagrante de briga em bar. Um torturador pai de família que anda de ônibus e a pé 
enquanto os guerrilheiros intelectuais só se movimentam de carro.
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