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RESUMO  
 
O trabalho visa analisar as representações do político e coronel fictício Odorico Paraguaçu, da 
telenovela O Bem-Amado, de 1973. De autoria de Dias Gomes, a telenovela desafiava o 
período político e histórico daquele momento: a ditadura militar brasileira. Para compreender 
o jogo da representação de Odorico identificou-se que as questões são transdisciplinares, 
podendo ser englobadas pelos estudos das performances culturais, principalmente a partir de 
Erving Goffman e de Richard Bauman. Assim, os recursos comunicativos utilizados pelo 
autor e pelo ator, Paulo Gracindo, que interpreta Odorico, foram analisados enquanto 
performances culturais. A comparação entre as fachadas do personagem Odorico e dos 
políticos anteriores e contemporâneos a ele se deu por meio da pesquisa bibliográfica, 
principalmente em acervos digitais de documentos da época. Na visão do regime o autor era 
um subversivo, mas Dias Gomes, como dramaturgo nacional popular, não se deixava 
intimidar e transformou Odorico no retrato de diversos indivíduos que seguiam um modus 
operandi político único, brasileiro, previsível e quase imutável, até mesmo entre adversários 
políticos. Odorico se tornou uma crítica que transforma em comédia a tragédia da vida real 
provocada pela maioria dos políticos. O personagem Odorico Paraguaçu performa, por meio 
de fachadas sociais, como moralista, coronel e populista. E, durante a telenovela, suas ações 
se tornam parte das fachadas pessoais e cênicas deste personagem, que giram em torno de seu 
esforço enquanto político para agradar a população da fictícia cidade de Sucupira e inaugurar 
sua promessa de campanha à prefeitura: um cemitério, testando a eficiência de sua 
representação. Os dados relacionados performaticamente mostram que a maneira de agir de 
Odorico não se diferenciava no total das formas de representações empregadas por políticos 
que existiam na realidade brasileira, na maioria das vezes com intencionalidade semelhante. 
 
Palavras-chave: Teleficção. Performances culturais. Cultura política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

THE PERFORMANCE OF ODORICO PARAGUAÇU IN "O BEM-AMADO" (1973): 
A SATIRE TO BRAZILIAN POLITICS IN THE 20TH CENTURY 

 
ABSTRACT 

 
The work aims to analyze the representations of the fictitious politician and colonel Odorico 
Paraguaçu, from the 1973 soap opera O Bem-Amado, written by Dias Gomes, the soap opera 
challenged the political and historical period of that moment: the Brazilian military 
dictatorship. In order to understand the representation game of Odorico, it was identified that 
the issues are transdisciplinary and can be encompassed by studies of cultural performances, 
mainly from Erving Goffman and Richard Bauman. Thus, the communicative resources used 
by the author and the actor, Paulo Gracindo, who plays Odorico, were analyzed as cultural 
performances. The comparison between the social frames of the character Odorico and the 
politicians previous and contemporary to him took place through bibliographic research, 
mainly in digital collections of documents of the time. In the regime's view, the author was a 
subversive, but Dias Gomes, as a popular national playwright, was not intimidated and 
transformed Odorico into the portrait of several individuals who followed a unique, Brazilian, 
predictable and almost immutable political modus operandi, even among opponents 
politicians. Odorico has become a criticism that turns the real-life tragedy caused by most 
politicians into comedy. The character Odorico Paraguaçu performs, through social frames, as 
a moralist, colonel and populist. And, during the telenovela, his actions become part of the 
personal and scenic frames of this character, which revolve around his effort as a politician to 
please the population of the fictional city of Sucupira and inaugurate his campaign promise to 
the city: a cemetery, testing the efficiency of your representation. The performatically related 
data show that Odorico's way of acting did not differ in the total forms of representations 
employed by politicians that existed in the Brazilian reality, most of the time with similar 
intentionality. 
 
Keywords: Telefiction. Cultural performances. Political culture. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 MINHA TRAJETÓRIA: REALIDADES E FICÇÕES 

 

  Minha aproximação e interesse pelas telenovelas se deram pela convivência com 

minha avó, afinal a TV era a babá digital das décadas de 1980 e 1990 e também o passatempo 

predileto de algumas senhoras de idade. 

  Mesmo nos dias atuais, com as provedoras de filmes e séries de televisão via 

streaming, não deixei de assistir às telenovelas brasileiras, os enredos me interessam muito, 

mesmo sabendo os desenlaces prováveis em razão da experiência como telespectadora. Aliás, 

faz parte do jogo e do divertimento tentar descobrir o que irá acontecer na trama, identificar-

se com os personagens. Até como entretenimento as telenovelas não são simples e 

despretensiosas, pois levantam discussões sobre os contextos sociais, culturais e debates 

familiares que passam da TV para a sala de estar.  

  A ideia de analisar uma telenovela que foi ao ar antes mesmo de meu nascimento 

veio do interesse pelo período histórico e contexto da ditadura militar, analisando-o através de 

um meio audiovisual tão popular e, ao mesmo tempo, tão negligenciado como objeto de 

estudo no meio acadêmico. Apesar de ‘dona de casa’, minha avó tem um talento nato para 

contar histórias e assistir à TV com ela era ficar sabendo como eram as coisas algumas 

décadas atrás e como havia sido conturbado o período da ditadura militar. Lembro que ela 

sempre contava como muitos amigos de meu avô, que era professor, sumiram, foram 

torturados ou até ficaram loucos. Nunca ficamos sabendo se meu avô era um universitário 

subversivo; se era, ocultava da família. Ele faleceu muito cedo, deixando essa indagação no ar 

e em mim uma curiosidade crescente por esse período histórico que tantos fingem não ter 

acontecido. 

 O interesse pelo período da ditadura militar, conjuntamente com minha paixão pelo 

estudo dos meios audiovisuais, fez com que eu pesquisasse algumas telenovelas deste 

período; e com a pesquisa ficou claro: não havia como deixar Dias Gomes de fora. Daí 

comecei a colher mais informações sobre sua trajetória e produções televisivas, interessada 

por suas temáticas com engajamento político, o que me levou até a telenovela O Bem-Amado, 

de 1973: uma telenovela divisora de águas para a televisão brasileira, seja pelo estilo, pelo 

tema, como também pela técnica. Assim, acabei por me decidir por pesquisar O Bem-Amado, 

aproximando o estudo histórico, audiovisual e as performances culturais de forma 

interdisciplinar. 
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1.2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

A telenovela O Bem-Amado foi fruto do sucesso das peças de teatro, também com 

autoria de Dias Gomes, intituladas O Bem-Amado (1961) e Os mistérios do amor e da morte 

(1962). Em 1973 as peças foram adaptadas para o meio televisivo, em uma transposição para 

TV das temáticas já exploradas nos palcos pelo próprio Dias Gomes. A telenovela, a primeira 

em cores da televisão brasileira, foi uma nova e grande aposta televisiva. Naquele momento a 

Rede Globo se arriscava com uso de novas tecnologias, novas linguagens e até novos autores, 

provindos de outros meios. A aposta em Dias Gomes não era despropositada, mesmo com sua 

posição obviamente de esquerda, o que o fazia perseguido da censura, suas peças sobre 

Odorico haviam obtido grande êxito em encenações, que foram de 1961 até os anos seguintes. 

Por exemplo, em 1966 a peça, já reescrita, era encenada com grande sucesso em Pernambuco, 

e, em 1970, por Procópio Ferreira (GOMES; GOMES, 2012, p. 113). Quando as peças foram 

transformadas em telenovela, o tema não havia deixado de ser atual, a política brasileira 

continuava com seu escracho, no entanto, Dias Gomes acrescentou também os mandos e 

desmandos dos mais recentes donos do poder naquele momento: os militares. 

A narrativa da telenovela se passa em uma pequena cidade fictícia do litoral baiano 

chamada Sucupira, não muito diferente de cidades interioranas reais. Na trama o prefeito da 

cidade, Odorico Paraguaçu, elege-se ao prometer um cemitério aos eleitores. Após eleito, 

ninguém mais morre na cidade para que o cemitério seja inaugurado, o que prova a inutilidade 

da tal obra perto de outras prioridades – como a falta de condições de saúde e saneamento 

básicas. Assim, instaura-se uma crise que Odorico tenta resolver durante toda a telenovela: 

conseguir um defunto para inaugurar o cemitério e provar a utilidade e importância de sua 

plataforma política. No desenrolar da história, para conseguir o tal defunto, Odorico lança 

mão de estratégias nada éticas e são apresentadas situações que podem ser correlacionadas 

com situações reais vividas pela política brasileira, uma vez que o personagem principal da 

telenovela era o modelo de todos os políticos brasileiros e não só uma reprodução perfeita de 

um único político. 

Como a telenovela O Bem-Amado (1973) é muito longa, são 2.160 minutos de 

telenovela em 10 DVDs, e possui diversos personagens, o foco escolhido para a pesquisa 

passou a ser principalmente o personagem Odorico Paraguaçu, essencial na trama – o modelo 

do político brasileiro em torno do qual gira toda a telenovela. Odorico atinge seu objetivo 

como personagem: é uma crítica bem-humorada, e faz pensar em questões sociais e políticas 
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essenciais; mais do que isso, é uma intertextualidade entre fatos reais e a ficção. Assim, a 

pesquisa tenta responder como o personagem Odorico Paraguaçu performa através das 

fachadas sociais de seu tempo.  

Sendo esse o caso, houve a necessidade de fazer um levantamento para realizar uma 

análise histórica e comparativa entre os políticos brasileiros e suas representações na 

telenovela na figura de Odorico Paraguaçu, realizando um balanço crítico sobre as situações 

fictícias da telenovela e suas relações com circunstâncias históricas reais. Assim, os períodos 

escolhidos para serem compreendidos pela pesquisa bibliográfica foram: Era Vargas (1930-

1945), República Populista (1945-1964) e Ditadura Militar (1964 - até o período da telenovela 

em 1973). Foram pesquisados os acervos digitais da Biblioteca Nacional e do Arquivo 

Nacional, assim como literaturas específicas sobre História do Brasil, tratando, portanto, os 

mesmos momentos enfocados por Dias Gomes. A pesquisa pôde ser tangível, uma vez que 

Dias Gomes realizava suas produções ficcionais com formas da vida real, transformando a 

realidade em ficção, alinhando sua narrativa a outras narrativas intertextualmente, em 

repetições. Uma utilização da linguagem figurada, pela alegoria da realidade, que expressa, 

analogicamente um significado além do texto. Odorico é um personagem, uma ficção 

elaborada para modificar algo real, no caso o estereótipo dos políticos brasileiros. 

Odorico Paraguaçu é o personagem principal e possui esse alto poder performativo 

que transpira comportamento. Odorico performa a representação da cultura política brasileira, 

é um personagem, uma forma dramatizada de políticos reais que busca consolidar um ‘tipo’. 

Para analisar o comportamento de Odorico passou-se pelo estudo das performances culturais 

como expressão pública e ritualizada, elegendo-se as análises de Erving Goffman sobre corpo, 

expressões e gestos como modelo norteador e também os enfoques de Mikhail Bakhtin sobre 

o riso e as máscaras, além das perspectivas de Richard Bauman de forma complementar. As 

teorias dos autores casam entre si, pois seus diálogos propiciam um entendimento de raiz 

marxista que compreende questões socio-históricas que enfocam o desenvolvimento do 

cotidiano, compreendendo que o próprio criador de Odorico Paraguaçu, Dias Gomes, também 

era considerado marxista. Assim, engloba-se o gestual, a verbalidade, as expressões e o 

comportamento em geral de Odorico, entendendo-se que esses comportamentos são parte das 

fachadas que são decisivas para a representação do personagem, e que estão todas socialmente 

localizadas.  

As fachadas que comportam a maior parte da representação de Odorico são: a de 

moralista, de coronel e de político, que ao final devem formar sua representação geral. Assim, 

enquadra-se aqui a eficiência de sua representação, através das falhas e acertos de suas 
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fachadas. Entendendo-se que o controle de Odorico sobre os acontecimentos é diferente em 

relação aos outros personagens e aos telespectadores, de acordo com a intencionalidade de 

Dias Gomes, o autor, e de Paulo Gracindo, seu intérprete. 
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2 O BEM-AMADO: PERSONAGENS, CONTEXTOS E PERFORMANCE 

 

A telenovela O Bem-Amado (1973) satirizava o Brasil através das peripécias de 

Odorico Paraguaçu, o prefeito de uma cidade fictícia no litoral baiano que procurava um 

defunto para inaugurar seu cemitério. Esta foi a primeira telenovela em cores da televisão 

brasileira, produzida e exibida pela Rede Globo de Televisão, com autoria de Dias Gomes, 

supervisão de Daniel Filho e direção de Régis Cardoso. Apesar de Dias Gomes ser ‘apenas’ o 

roteirista, toda a telenovela passava por seu controle e não pelo do diretor, isto porque ele 

apreciava deter o domínio sobre suas obras. Certa feita o próprio Dias Gomes disse, em 

entrevista a um jornal, como mantinha esse controle e interferia diretamente na direção de 

suas obras: 
 

Sou um autor muito aberto às experiências. Já mudei muitas vezes o meu texto para 
satisfazer uma visão nova do diretor. É evidente, entretanto, que se o Zé Celso1 fosse 
montar uma peça minha, ele teria que submeter os seus planos à minha aprovação. 
Afinal, Brecht e Oswald de Andrade estão mortos, não podem reclamar. Mas Dias 
Gomes está vivo. (DIAS..., 1970, p. 19). 

 

Assim, O Bem-Amado (1973) se mostrou uma obra de Dias Gomes no sentido integral, 

como as peças que deram origem à telenovela. Antes de ir para a TV Dias Gomes já era muito 

reconhecido como dramaturgo de teatro e havia escrito o roteiro do filme O pagador de 

promessas, em 1962, que ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, na França. Muitas 

de suas telenovelas, assim como o filme premiado, vinham de adaptações de suas peças 

teatrais. As adaptações para TV eram viáveis porque suas peças tratavam sempre de temas 

bem brasileiros, com os quais o público tinha uma identificação e que também fariam grande 

sucesso na televisão.  

Como Dias Gomes havia participado como militante do PCB (Partido Comunista 

Brasileiro), por meio da luta política contra o regime militar, e seguido uma formação política 

de esquerda, passou também a tratar de temas populares em suas produções, sendo 

considerado um dramaturgo nacional-popular. A ideia do nacional-popular havia surgido no 

próprio PCB como a proposição de uma aliança entre burguesia e proletariado, na qual o 

próprio Gomes acreditava.  

Para Dias Gomes o teatro era importante porque fazia sempre uma representação 

social, por meio da reunião de pessoas em grupos, seja para assistir, seja para criar, 

                                                
1 José Celso Martinez Corrêa (1937 – atual), um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro, tendo se 
destacado como diretor, ator e dramaturgo. 
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perpassando os aspectos da vida humana e do cotidiano (GOMES; GOMES, 2012). Dada essa 

importância, logo o teatro foi o primeiro setor intelectual a se organizar para protestar contra o 

regime da ditadura militar instalado a partir de 1964 no Brasil, segundo Dias Gomes: “No 

palco, abriu-se a primeira trincheira. Nas salas de espetáculos da Guanabara se efetuaram as 

primeiras reuniões de intelectuais ganharam corpo e se projetaram no cenário político 

nacional, chegando, em alguns momentos, a incomodar os usurpadores do poder.” (GOMES; 

GOMES, 2012, p. 14).  

Dias Gomes conta que, após abril de 1964, o governo começou uma tentativa de 

enquadrar o povo dentro de certo limite de liberdade; os meios de comunicação de massa 

como o rádio e a televisão passaram a estar sobre controle praticamente absoluto do governo, 

no entanto, o teatro, o cinema e os livros foram deixados dentro de uma pequena faixa de 

liberdade controlável (GOMES; GOMES, 2012). E durante o regime militar foi instaurada 

uma rede nacional de comunicação, em uma tentativa maior de integração e controle 

(MATTELART; MATTELART, 1990). Neste cenário, a TV Globo, que chancelaria as 

telenovelas de Dias Gomes, teve sua ascensão, estando sempre dividida entre os projetos de 

Estado do governo militar e a interferência do investimento de capital estrangeiro. A emissora 

havia conseguido atingir um grande profissionalismo apresentando produtos de grande 

qualidade e bem aceitos pelo público brasileiro e do exterior, tendo como carro chefe as 

telenovelas (MATTELART; MATTELART, 1990). 

Entre 1969 e 1973, com o Brasil vivenciando o chamado ‘milagre econômico’ e a 

Rede Globo passando a se configurar como indústria cultural mediante os investimentos do 

governo militar em infraestrutura, a emissora se desenvolveu e passou a ter a necessidade de 

formatar criações mais artísticas e inovadoras (GARCIA, 2017). Sendo assim, começou a 

contratar profissionais capacitados que pudessem levar adiante os projetos ousados da 

emissora; mesmo que muitos destes contratados fossem ideologicamente de esquerda, como 

Vinícius de Morais, Carlos de Oliveira e o próprio Dias Gomes, que detinham o capital 

simbólico nos meios artísticos, cinematográficos e jornalísticos (GARCIA, 2017). Logo, 

durante o período do regime militar a vida cultural brasileira passou por um processo de 

mercantilização, o que não impediu o florescimento de uma rica cultura de esquerda, crítica 

ao regime (NAPOLITANO, 2014). 

Circunstancialmente, por ter sido censurado pelo regime militar nos outros meios 

midiáticos, e por incentivo de sua esposa, Janet Clair, que já era uma novelista de grande 

sucesso na TV, Dias Gomes migrou do teatro e do rádio para a TV, levando consigo suas 

experiências com comédias como crítica social, transformando suas telenovelas também em 
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meios de protesto. Logo Dias Gomes percebeu que a TV não poderia ser ignorada como meio 

de formação intelectual, pois o público não era bobo e as telenovelas poderiam se elevar tanto 

em nível intelectual quanto técnico. A TV não podia ser generalizada como alienante e com 

temática nivelada estética e culturalmente (GOMES; GOMES, 2012). 

A televisão no Brasil tinha grande importância naquele momento porque seu 

desenvolvimento estava conectado também à ideia de modernização do País, como signo da 

comunicação moderna, principalmente após a introdução da televisão ao vivo e a cores na 

década de 1970 (SILVA, 2002). Em grande parte da América Latina as imagens da TV eram, 

principalmente naquele momento, uma representação da modernidade acessível à grande 

maioria da população, já que em países como México, Argentina e Brasil as representações da 

vida social se alimentavam e se projetavam por meio da televisão (MARTÍN-BARBERO, 

2002).  

A história da TV no Brasil, portanto, confunde-se com a história da integração 

nacional, servindo como agente unificador da sociedade brasileira (MATTELART; 

MATTELART, 1990). Apesar de, na vida do brasileiro, a televisão não ter substituído o rádio 

logo de início, aos poucos a TV assumiu este posto, pois se mostrou como um produto mais 

completo, possibilitando também levar a imagem ao público (SILVA, 2002).  

Neste mesmo contexto, O Bem-Amado teve papel decisivo como a primeira telenovela 

em cores da TV brasileira. Dias Gomes, à frente desse projeto, teve uma experiência muito 

interessante: autor engajado com o comunismo, censurado, que não tinha outra opção a não 

ser trabalhar para a TV, acabou tendo sua chance justo em uma emissora partidária do regime 

militar. A Rede Globo que, por sua vez, estava preocupada com a qualidade técnica de suas 

produções, ignorou as tendências esquerdistas de Dias Gomes para contratá-lo, um autor de 

qualidade, que era um dos melhores roteiristas de seu tempo e sucesso garantido com o 

público. Segundo Sacramento (2012), Dias Gomes era: 

 
[...] limitado por diversas determinações sociais (as mercadológicas e as estatais, 
extrínsecas ao campo, e as estéticas, técnicas, profissionais e direcionais, intrínsecas ao 
campo) em diferentes graus e intensidades e não como sendo puramente fruto do belprazer 
do autor. E é no conjunto dessas determinações (sucumbindo, negando, incorporando, 
reproduzindo e resistindo) que os autores produzem. (SACRAMENTO, 2012, p. 13). 

 

Aqui se entende que a ficção pode ser um dos meios pelos quais a televisão pode 

propor histórias e personagens que fazem parte da cultura popular brasileira e introduzir o 

debate público de assuntos, muitas vezes recorrentes ou até mesmo polêmicos, na sociedade. 

Alguns desses temas podem ser relacionados à situação política e histórica, levando questões 
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sociais para o público e o privado, trazendo modelos de identificação social. Dias Gomes 

compreendeu que poderia ser o mediador disso, possibilitando um encontro entre a cultura 

erudita e a popular. Lopes (2003), explica que: 

 
[...] a telenovela em particular, é emblemática do surgimento de um novo espaço 
público, no qual o controle da formação e dos repertórios disponíveis mudou de 
mãos, deixou de ser monopólio dos intelectuais, políticos e governantes, dos 
titulares dos postos de comando da sociedade. (LOPES, 2003, p. 18). 

 

Por conseguinte, a telenovela pode envolver os participantes em novos e renovados 

entendimentos do passado e do presente, não havendo qualquer significado que seja alheio à 

comunicação. Assim, o audiovisual pode ser entendido como uma orquestração de discursos e 

perspectivas. 

Portanto, Dias Gomes, perspicaz como sempre, ao construir os personagens e a trama 

de O Bem-Amado (1973), aproveitando o roteiro de duas de suas peças teatrais de grande 

sucesso, conectou-as a situações da vida cotidiana daquele período histórico de forma bem-

humorada, utilizando de eventos reais como matéria prima para a telenovela e seus 

personagens, quase como uma autoficção. Esta habilidade do novelista denotaria o que 

Bauman (2004) considera como performance, pois descontextualiza e recontextualiza 

discursos da vida social. 
 

Os processos interligados de descontextualizar e recontextualizar o discurso - de 
extrair o discurso pronto de um contexto e adaptá-lo a outro - são onipresentes na 
vida social, mecanismos essenciais de continuidade social e cultural. É claro, no 
entanto, que esses processos operam de maneiras diferentes e com diferentes graus 
de saliência nos vários setores da vida social e nos modos de discurso pelos quais 
são constituídos. Uma medida dessa variação, e uma chave útil para a natureza e 
importância da descontextualização e recontextualização do discurso na vida social, 
é o modo de prática discursiva que chamamos de performance. As formas de 
performance de uma sociedade tendem a estar entre as formas de discurso mais 
marcadamente ‘entextualizadas’, genericamente regimentadas, memoráveis e 
repetíveis em sua economia comunicativa. Da mesma forma, as formas de 
performance tendem a estar entre as mais conscientemente tradicionalizadas no 
repertório comunicativo de uma comunidade, o que equivale a dizer que elas são 
compreendidas e construídas como parte de uma extensa sucessão de 
recontextualizações intertextualmente ligadas. (BAUMAN, 2004, p. 8-9, tradução 
nossa). 

 

Em comparação com a preocupação de Richard Bauman com o discurso na vida 

social, tem-se a visão de Erving Goffman, sociólogo e antropólogo, que, por sua vez, 

procurou na dramaturgia uma perspectiva mais abrangente para o estudo das interações 

sociais, através da qual também construiu um modelo de performance mais conectado aos 
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significados socio-históricos, completando seu estudo das interações sociais. Em 

concordância com Goffman (2014), 

  
[...] quando uma representação é feita, usualmente ocorre numa região 
extremamente limitada, à qual são muitas vezes acrescentados limites relativos ao 
tempo. A impressão e compreensão criadas pela representação tenderão a saturar a 
região e a duração do tempo de modo que qualquer indivíduo colocado nesta 
multiplicidade espaçotemporal estará em condições de observar a representação e 
ser guiado pela definição da situação que a encenação alimenta. (GOFFMANN, 
2014, p. 120). 

 

Ao fazer esse jogo de descontextualizar e recontextualizar e observar as interações 

sociais, Dias Gomes conseguiu construir personagens como Odorico Paraguaçu, Zeca Diabo, 

Dirceu Borboleta e até o médico Juarez Leão baseados em características de pessoas reais, 

fazendo uma interação, um entrecruzamento de vozes no discurso, contornando a censura, que 

não percebia as sutilezas, e, ao mesmo tempo, tentando aconselhar os telespectadores. Ele 

englobava o ato cotidiano ao contar uma história, ou reiterava histórias através da ficção 

televisiva, transformando a telenovela em um espaço contingente e reflexivo onde os 

telespectadores poderiam encontrar a teia complexa de suas próprias histórias. Goffman 

(2014) explica o papel de um ‘diretor’ em uma representação: 

 
Quando se examina uma representação de equipe, descobre-se geralmente que a 
alguém é dado o direito de dirigir e controlar o desenrolar da ação dramática. [...] Às 
vezes, o indivíduo que assim domina o espetáculo é em certo sentido do diretor dela, 
representa um papel verdadeiro no espetáculo que dirige. [....] Em muitas 
encenações, duas importantes funções devem ser executadas, e se a equipe tem um 
diretor a ele caberá frequentemente o dever de desempenhá-las. Em primeiro lugar, 
o diretor pode ter a obrigação específica de trazer de volta à linha adotada qualquer 
membro da equipe cuja representação se torne inconveniente. (GOFFMANN, 2014, 
p. 110-111). 

 

Os personagens da trama da telenovela foram construídos cuidadosamente para 

desempenhar determinados papéis, ou performances, ao representarem ‘tipos’ bem brasileiros. 

Em conformidade com Bonfitto (2011),  

 
[...] a palavra texto significa também “tecendo junto”. É a partir desse sentido que 
cabe entender, nesse caso, o conceito de “dramaturgia”. Ou seja, enquanto 
dramaergon – trabalho das ações. As “relações intratextuais” são, portanto, aquelas 
que estão contidas no “texto” (obra), e que envolvem, por sua vez, os elementos que 
“tecem” a trama. Dos elementos que “tecem a trama”, no caso do trabalho do ator, já 
vimos, entre outras coisas, a ação física, [...] e outros elementos do espetáculo: o 
espaço, o figurino, os objetos, a luz, a música e a palavra. (BONFITTO, 2011, p. 
93). 
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O personagem Odorico Paraguaçu, foco desta pesquisa, reitera diversas vezes, ao 

longo da narrativa, atos e falas que pertencem a um repertório geral dos políticos daquele 

período ou anterior; assim como todos os políticos fazem uns com os outros, ao reiterar 

formas de discursar ou de agir, em uma eterna recontextualização e intertextualização, criando 

uma espécie de tradição política performática. Odorico é a figura do corrupto e falso 

moralista, que se elege com a promessa de uma grande obra. Interpretado por Paulo Gracindo, 

Odorico representava a figura dos coronéis políticos que exerciam autoridade sobre a 

população local, agindo com força, falta de escrúpulos e demagogia para se perpetuar no 

poder. Lembrando o que fala Tiburi (2018):  

 
A política é feita de imagens, de cenas e personagens e também de processos densos 
que as imagens nos ajudam a conhecer desde que saibamos lê-las como 
representações, como fenômenos de processos infinitamente mais complexos, ainda 
que a chave para abrir a porta do problema esteja exposta aos nossos olhos, aos 
nossos sentidos. É a verdade aparecer que está em jogo. (TIBURI, 2018, p. 47). 

 

Zeca Diabo (Lima Duarte), outro grande personagem da trama, também representa o 

estereótipo de um brasileiro muito trabalhado no imaginário social: um ex-cangaceiro, temido 

e amado pelo povo, cruel e, ao mesmo tempo: ingênuo, religioso e generoso. No Apêndice A 

se apresenta um quadro com um breve detalhamento de todos os outros personagens da trama, 

alguns com maior grau de importância estarão relacionados novamente mais à frente nesta 

dissertação por meio da análise das performances de Odorico Paraguaçu.  

Em O Bem-Amado, sob sua supervisão, Dias Gomes dava, a Paulo Gracindo e a Lima 

Duarte, a liberdade de interferir no texto de seus personagens na telenovela. Oportunidade que 

Gracindo utilizava para criar diversas frases de efeito e pérolas no linguajar de Odorico. 

Segundo as constatações de Lima Duarte, 

 
O Bem-Amado não era só uma grande novela – a novela era muito Paulo Gracindo 
também. Eu acho que 70 % era ele com seu jeito de aprender o comportamento da 
psicologia brasileira. Tudo isso ele pegava muito bem, com muita propriedade, e 
acho muito importante isso. [...] Como Paulo era um típico ator que não teve 
televisão na infância, ele trazia consigo sempre aquela coisa de Alagoas, daquele pai 
austero que o fazia decorar latim, daquele avô rigoroso de que ele me falava sempre. 
[...] As minhas projeções fantásticas vinham lá da minha Minas Gerais e me 
acompanham até hoje, as carrego nos meus personagens, como ele fazia com os 
dele. (DUARTE, 2012, p. 228-229). 

 

Muitas vezes, Paulo Gracindo e Lima Duarte decoravam as falas juntos e 

aproveitavam para improvisar. Gracindo Júnior diz que seu pai tinha um apreço especial por 

Odorico, pois encontrou o personagem com facilidade, e que tudo se encaixou perfeitamente 
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graças à fluidez do texto de Dias Gomes (GRACINDO JÚNIOR; ALENCAR, 2012). Odorico 

era bastante popular no interior do País, de acordo com o próprio Paulo Gracindo: “A 

primeira pessoa que me recebia no hotel era o prefeito da cidade. Curiosamente, eles não 

percebiam a ironia da coisa e diziam ‘Eu sou o Odorico Paraguaçu daqui’. Como se ele 

estivesse se auto-elogiando.” (GRACINDO JÚNIOR; ALENCAR, 2012, p. 135). A tônica 

dessa afirmação é o deslumbramento pelo exercício do poder. Para Goffman (2011, p. 119), este 

tipo de situação pode ocorrer porque “[...] o mundo da interação fica real demais para ele 

[espectador], então é provável que os outros sejam levados do envolvimento com a conversa a 

um envolvimento com o orador”.  Assim, na trama se dá início a um jogo em que o 

personagem Odorico tenta persuadir seus eleitores de sua honestidade, tentando sempre 

manter o controle do  jogo, e acaba convencendo até mesmo alguns espectadores desavisados.  

Sobre Lima Duarte, que interpretou o Zeca Diabo, Ridenti (2008) relata que ele 

militou em uma célebre célula comunista na Rádio Tupi nos anos de 1960, antes de ir para o 

Teatro Arena e depois para a TV. Já Paulo Gracindo consta em um documento de 1975, 

intitulado Infiltração Comunista na TV Globo, do Serviço Nacional de Informações - Agência 

Rio de Janeiro, como comunista e sonegador de imposto de renda. Portanto, tanto Paulo 

Gracindo quanto Lima Duarte possuíam uma postura considerada comunista àqueles tempos, 

muito em razão da resistência ao regime através das artes, assim como Dias Gomes; talvez 

viesse daí a confiança. A telenovela possuía, assim, uma intencionalidade que visava atingir o 

público e era produzida por Dias Gomes, Paulo Gracindo, Lima Duarte e outros mais que 

detinham o controle sobre as ações treinadas diversas vezes, filmadas, montadas/editadas, 

tratadas e transmitidas. Para Goffman (2014, p. 111) além do diretor, outros membros da 

encenação podem sim ajudar a dirigir a representação: “De modo geral, os membros da 

equipe diferem nas maneiras e no grau em que lhes é permitido dirigir a representação. Diga-

se de passagem, que as semelhanças estruturais de rotinas aparentemente diversas se refletem 

muito bem na igualdade de pensamento dos diretores em todo lugar”. 

Uma vez que o foco da análise é o personagem Odorico Paraguaçu, interpretado por 

Paulo Gracindo e criado por Dias Gomes, entende-se que tanto o ator quanto o roteirista 

compuseram, de maneira decisiva, a personalidade do personagem Odorico, com suas 

interpretações pessoais do contexto sociocultural brasileiro, principalmente no que diz 

respeito à política. O trabalho criativo do autor no desenvolvimento de um personagem 

termina no ponto exato em que o trabalho criativo do ator começa. Goffman (1986) fala sobre 

esse tipo de treino:  
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A organização do ensaio fornece um bom exemplo de como os indivíduos podem 
reconhecer que, na realidade, há uma manipulação, embora, para eles, os assuntos 
sejam bastante sérios. [...] De modo semelhante, durante os ensaios teatrais, o 
domínio do texto pode vir em primeiro lugar, ficando para depois o movimento e a 
sincronia. Em tudo isso, vemos mais uma vez que uma faixa de atividade é 
meramente um ponto de partida; pode-se encontrar nela todos os tipos de 
perspectivas e usos, pode-se encontrar nela todos os tipos de “relevâncias 
motivacionais”. (GOFFMANN, 1986, p. 63-64, tradução nossa). 

 

Assim, para que um performer adquira uma competência específica, primeiramente ele 

tenta entender e observar o mundo ‘sério’, pratica e treina, para, depois, envolver-se de forma 

mais focada, conseguindo enfrentar as dificuldades e emergências da vida real. Odorico é 

analisado aqui como uma forma dramatizada que simboliza indivíduos políticos reais, sendo 

composto não apenas por mera personalidade, mas como personagem que age e passa por 

experiências que tenham coerência entre vários sujeitos provenientes de um mesmo contexto. 

Segundo Weber (1978) uma ação social, sendo lógica e/ou emocional, deve levar em 

consideração o comportamento alheio, podendo o personagem agir por motivações pessoais 

ou como reação a uma situação provocada por outro ator. Ainda para este autor, a ação é o 

comportamento de um conjunto de atores, de certa forma ligados, pois a ação de cada um leva 

em conta a ação dos demais.  

Weber (1978) define dois tipos de relações entre os indivíduos: um relacionamento 

entre os membros por interesses individuais, definida por ele como relação comunal; e o 

relacionamento definido por sua identidade o sentimento de pertencimento a um grupo, 

geralmente liderado por um líder carismático, que define a ação social, o comportamento de 

um conjunto de atores. Também para Weber (1978) a linguagem é formada pela realidade 

vivida, experimentada empiricamente pelos indivíduos, criando valores e significados. 

Não nos aprofundaremos aqui nos conceitos de Max Weber, mas entende-se que 

Odorico Paraguaçu é um performer do político brasileiro, uma vez que ele (o político) é uma 

figura pública e, como o personagem da telenovela, precisa se comunicar como o povo que o 

elege e o mantém no poder. Odorico é uma forma dramatizada e simbolizada de 

indivíduos/políticos reais, é personagem, é encenação, é performance que busca consolidar 

um ‘tipo’. 

 

2.1 AS FACHADAS E AS REPRESENTAÇÕES CÔMICAS DE ODORICO PARAGUAÇU  

 

Odorico é formado por vivências pessoais, padronizado identitariamente pela cultura, 

com características dos mais diversos políticos e líderes. Entende-se que tanto Paulo Gracindo 
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como ator, e Dias Gomes, o roteirista, fizeram com que ações do cotidiano político, treinadas 

diversas vezes por tantos políticos, fossem perpetuadas também através do personagem do 

prefeito/coronel Odorico, performando a representação da cultura política brasileira através 

dessa instância particular que compõe a organização social que é uma telenovela. Esse tipo de 

comportamento poderia então ser definido como fachada, pois esta sustenta o indivíduo 

socialmente, o qual, por sua vez, para deixar sua ação convincente, adota uma expressividade 

que fixa sua encenação: a fachada é empregada durante uma representação. Goffman (2011), 

explica que, 

 
Normalmente, a manutenção da fachada é uma condição da interação, e não o seu 
objetivo. Objetivos comuns, como ganhar fachada, expressar livremente nossas 
crenças verdadeiras, introduzir informações depreciadoras sobre os outros, ou 
resolver problemas e realizar tarefas, são tipicamente perseguidos de forma 
consistente com a manutenção da fachada. (GOFFMANN, 2011, p. 19-20). 
 

Assim, a performance de Odorico Paraguaçu está conectada ao conjunto de ações que 

funcionam de forma dialógica, também essas ações fazem parte das fachadas, que, por sua 

vez, são parte das representações. As representações se referem às atividades de um indivíduo 

diante de um grupo social. Para Goffman (2014), as fachadas são compostas pelo ‘cenário’, 

que possui características fixas, e pela ‘fachada pessoal’ e a ‘fachada social’, com 

características móveis, que funcionam através dos equipamentos expressivos como os 

veículos de expressão e ação. Logo, as fachadas, são definidas pelo status social que um 

indivíduo ocupa, dependendo da frequência de suas ações ou movimentos. Goffman (2014) 

explica que a ‘fachada pessoal’ está mais conectada aos gestos pessoais, e ao eu (self), como a 

essência da personalidade; e a ‘fachada social’ define a posição que o sujeito ocupa em 

determinado agrupamento social do qual é membro por meio da maneira de agir que é comum 

aos sujeitos pertencentes àquele grupo. 

Odorico lança mão de fachadas como as de moralista, coronel, político e outras menos 

evidentes. Essas fachadas comportam suas fachadas pessoais e as fachadas sociais, 

englobando questões mais íntimas, como gestos pessoais e essenciais à sua personalidade. 

Mas também trazem a sua representação para grupos específicos, como parte de um coletivo, 

por exemplo, os grupos diferentes ou iguais nos quais ele opera seus papéis: o coronel 

provedor da cidade, o prefeito que pensa no bem da população, o indivíduo moralista e 

tradicionalista, o pai ‘perfeito’ e outros. 

Essas parcelas das fachadas são complementadas pelo cenário, que também interfere 

na representação e na linguagem utilizada por Odorico, pois o modo como ele age, gesticula e 
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fala difere de acordo com os diversos quadros sociais da trama, variando da formalidade para 

a informalidade. Ele, diante dos eleitores em um comício, é diferente de como ele opera 

diante dos amigos, dos comparsas, de seus correligionários, da família, em ambientes como o 

gabinete, a igreja, sua casa, a rua, o palanque montado na praça, na praia, no posto de higiene, 

no bar do Pepito e outros. 

Goffman (1986) explica que na vida cotidiana social há uma distinção entre duas 

grandes estruturas primárias: as naturais e as sociais. Nas estruturas naturais não há nenhum 

tipo de intencionalidade ou agência, não é possível prever o resultado, além de sua ocorrência 

não poder ser repetida ou revertida. No entanto, o autor ressalta que 

 

As estruturas sociais, por outro lado, fornecem uma compreensão de fundo para 
eventos que incorporam a vontade, o objetivo e o controle de uma inteligência, uma 
agente vivo, sendo a principal a do o ser humano. Esse agente é tudo menos 
implacável: pode ser persuadido, lisonjeado, afrontado e ameaçado. O que ele faz 
pode ser descrito como "ações guiadas". Essas ações sujeitam o performer a 
"padrões", à avaliação social de sua ação com base em sua honestidade, eficiência, 
economia, segurança, elegância, delicadeza, bom gosto e assim por diante. [...] 
Motivo e intenção estão envolvidos, e sua responsabilização ajuda a selecionar qual 
dos vários quadros sociais de entendimento deve ser aplicado. (GOFFMANN, 1986, 
p. 21-23, tradução nossa). 

 

As ações guiadas de Erving Goffman podem ser entendidas como sendo parte da 

performance porque manifestam padrões e se mantém através da repetição e da aceitação 

social, necessitando da esfera social e possuindo intencionalidade. Chegando neste ponto, as 

ações de Odorico Paraguaçu, enquanto indivíduo social e político, podem ser enquadradas 

como meio pelo qual se concretizam suas performances. Entendendo aqui que a performance 

pode ser comparada às representações da vida, da qual faz parte a fachada, que, por sua vez, é 

composta por fachadas pessoais, fachadas sociais e o cenário, que funcionam através dos 

mecanismos das ações guiadas. Goffman (2011) também explica que os atos pelos quais um 

ator demostra quão digno ele é de respeito ou os outros são de respeito é o estado ritual, 

assim, a fachada é a ordem expressiva necessária para manter uma ordem ritual. 

Erving Goffman e Richard Bauman construíram um modelo de performance mais 

conectado aos significados socio-históricos, completando seu estudo das interações sociais. 

Em concordância com Goffman (2011), o desenvolvimento das dissimulações na vida social 

pode ser definido através das fachadas como parte da performance. Bauman e Brigs (1990), 

por sua vez, explicam que a performance pode responder ao interesse em se brincar com a 

construção social da realidade. Assim, para Erving Goffman, a vida social pode ser 
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dramatúrgica e a performance estar na vida cotidiana, e, paralelamente, para Richard Bauman 

um evento pode ser performance e responder à construção social.   

Em entrevista Dias Gomes conta que quando escreveu a peça teatral, Odorico era, 

principalmente, Carlos Lacerda, um político demagogo, cheio de frases prontas e de efeito. 

Dias Gomes ainda explica que, mais tarde, na adaptação para a TV, Odorico passou a ser não 

somente Lacerda, mas uma mescla de todos os modelos de políticos brasileiros, com um 

pezinho na UDN, outro no PSD e um pouquinho no PTB. Portanto, Odorico poderia ser 

reconhecido como Paulo Maluf pelos paulistas, como Antônio Carlos Magalhães pelos 

baianos, ou qualquer outro político demagogo do interior deste País, isto porque Dias Gomes 

era um eterno inconformado que escrevia sobre a realidade (GOMES; GOMES, 2012).  

O Bem-Amado, enquanto sátira política, tornava mais fácil a subversão de poderes, 

trazendo, aos telespectadores e eleitores insatisfeitos, a oportunidade de castigar os culpados 

através do riso, vingando-se de políticos parecidos com Odorico. Segundo Goffman (1986), 

as sátiras e paródias só possuem sentido se abranger o reconhecimento comum. Como Dias 

Gomes intencionava fazer um alerta através de suas telenovelas, tornava-se necessário 

englobar fatos e histórias já conhecidas do público, fazendo uma reconstituição destas do 

ponto de vista cômico.  

 

2.2 A REPRESENTAÇÃO DO POLÍTICO MIMADO QUE BEIRA A LOUCURA 

 

Odorico Paraguaçu é o anti-herói cômico da trama em questão. Suas ações, 

transformá-lo-iam em um mau-caráter na vida real, mas como se trata de uma teleficção que 

mimetiza a realidade, os espectadores o enxergam com escárnio e riem das características 

cômicas e trágicas trazidas pela novela e que fazem parte de sua própria vida cotidiana. Aos 

olhos dos outros personagens da trama ele é um herói.  

Dias Gomes, por sua vez, era um dramaturgo vindo do teatro, então, possivelmente, 

também utilizou da comédia de intriga e da comédia de costumes, realizando uma comédia 

híbrida. Costa (2017, p. 87) compara a crítica dramatúrgica de Dias Gomes às críticas de 

Aristófanes2, crítico dos engodos da democracia ateniense, que costumava: “[...] combinar a 

‘loucura’ do estadista com a ‘insensatez’ do eleitorado, mas de modo que tudo apareça como 

resultado normal [que Dias Gomes chama de patológico] das regras do jogo democrático”. 

Logo, esse tipo de comédia só era possível graças às características inerentes à vida cotidiana, 

                                                
2 Dramaturgo grego, considerado o maior representante da comédia antiga, nasceu em Atenas (Grécia) em 448 
a.C.  



23 
 

que traziam tanto comédia quanto tragédia, inspirando a ficção, e que pudessem ser 

mimetizados. Lopes (2003, p. 25) explica como acontecem as mimetizações nas telenovelas: 

“Essa opção por uma definição clara no tempo e no espaço quase sempre a conjuntura 

contemporânea situada no âmbito da nação - potencializa a vocação da novela de mimetizar e 

de constantemente renovar as imagens do cotidiano de um Brasil que se moderniza”. 

Benjamin (2011), ao explicar a comédia de caráter, relata que um herói cômico só consegue 

atingir seu objetivo se o foco estiver sobre seu caráter em forma de chacota, assim, um 

personagem que seria considerado, na vida real, como canalha por suas ações, na comédia 

experimenta condenação moral pelo público e passa a ser chacota. Portanto, as ações morais 

do herói cômico só interessam ao seu público na medida em que refletem a luz do seu caráter. 

Confrontando a ficção dramatizada da telenovela O Bem-Amado com a realidade, 

Odorico age como uma criança mimada quando contrariado, tem surtos de loucura toda vez 

que perde a oportunidade de conseguir um defunto para seu cemitério durante a trama, assim 

como muitos políticos. Jânio Quadros3 e Adhemar de Barros4, por exemplo, com suas 

diferenças políticas, muitas vezes agiam como crianças. Uma das vezes foi no ano de 1958 no 

Estado de São Paulo, quando Adhemar era candidato a suceder Jânio no governo e Adhemar 

tentava derrotá-lo com outro candidato, como relata Nery (2002). “Jânio governador de São 

Paulo, Adhemar de Barros, prefeito. Odiando-se e trocando desaforos pelos jornais. [...] 

Encontraram-se, nem se olharam. Na mesa, ao lado de Craveiro5, Jânio. Ao lado de Jânio, 

Adhemar.” (NERY, 2002, p. 164).  

Ao longo de toda a história do Brasil outros diversos políticos agiram imaturamente 

por não conseguir o que queriam e como queriam: Carlos Lacerda6, certa feita, tentou 

confrontar diretamente o então presidente Castello Branco7, culpando-o por sua derrota nas 

eleições para governador no Rio de Janeiro.   
 

                                                
3 Jânio da Silva Quadros, presidente do Brasil entre janeiro e 25 de agosto de 1961, quando renunciou. Foi 
prefeito de São Paulo de 1953 a 1955 e governador de São Paulo de 1955 a 1959. Também exerceu mandatos 
como vereador, deputado estadual e deputado federal. Foi filiado aos partidos: PDC (1947-1954), PTN (1954-
1965), MDB (1965-1980), PTB (1980-1986), PSD (1989) e PRN (1989-1992). 
4 Ademar ou Adhemar Pereira de Barros foi governador de São Paulo entre 1947 e 1951, e depois de 1963 a 
1966; prefeito de São Paulo de 1957 a 1961; interventor federal em São Paulo de 1938 a 1941. Filiado aos 
partidos PRP e PSP.  
5 Francisco Higino Craveiro Lopes, político e militar, presidente e Portugal entre 1951 e 1958. 
6 Carlos Frederico Werneck de Lacerda foi um jornalista e político conservador, brasileiro tendo sido vereador, 
deputado federal e governador do Estado da Guanabara. Fundador e proprietário do Jornal Tribuna da Imprensa, 
assim como criador da editora Nova Fronteira. Grande opositor de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João 
Goulart, apoiou o Golpe Militar, mas acabou sendo deixado de lado pelo regime. 
7 Humberto de Alencar Castello Branco, militar e político brasileiro, tendo sido o primeiro presidente da ditadura 
militar no Brasil, um dos articuladores do Golpe militar de 1964 e responsável por implantar as bases do sistema 
de repressão. 
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Carlos Lacerda, irritado com a derrota na Guanabara, encaminhou uma carta ao 
presidente fazendo duros ataques à gestão castelista. Acusou o governo de impor-lhe 
uma humilhação que inviabilizaria sua candidatura em 1966. Dias depois, em 
entrevista coletiva, atacou diretamente Castello: “Pedimos ao Exército que nos desse 
o melhor homem para governar, para executar a Revolução. Ele nos deu o marechal 
Castello Branco, dizendo ser o melhor de todos. O resultado está aí”. (VILLA, 2014, 
p. 56). 

 

O político fictício de O Bem-Amado, Odorico Paraguaçu, também mimado, durante o 

velório do vereador Demerval Barbeiro, no momento em que o corpo some, fica perturbado e 

acusa os presentes de quererem sabotá-lo e matá-lo, expulsando todos do velório, inclusive a 

viúva (FIGURA 1). Mais do que mimado, Odorico se vitimiza para atrair atenção, como a 

maioria dos políticos que, em geral, defendem-se de quaisquer denuncias e se dizem 

inocentes. Nesses caso a paranoia de Odorico é caricata porque não há perseguição concreta 

na maioria dos casos, mesmo assim, ele luta contra ataques invisíveis, quase de forma 

quixotesca8.  
Figura 1 - Odorico surta e manda todos embora do velório, acusando-os de traição 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Após expulsar todos, Odorico fica falando sozinho, arrasado, acreditando em sua 

paranoia de perseguição (FIGURA 2).  
 

Odorico: Cínicos! Falsos! Hipócritas! Sabem de tudo e não querem me dizer… 
Estão escondendo a verdade. ‘Tá’ todo mundo contra mim… a cidade inteira.”. 
Após atirar uma coroa de flores em Zeca Diabo, que chega tardiamente ao velório, 
desabafa: ‘Tão’ fazendo uma guerra surda e muda contra mim. Eles querem me 
matar. Eles querem me arrasar. Querem acabar comigo. Eu sou o Cesar cercado de 
Brutus por todos os ‘lado’. Sou um Tiradentes cercado de “Joaquins Silvérios”. (O 
BEM-AMADO, 1973, DVD 8, 00:43:28min). 
 

 

 
                                                
8 Relacionado ou característico de Dom Quixote, personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes, 
caracterizado por ser um pouco lunático a ponto de lutar com moinhos. 
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Figura 2 – Odorico se desespera e entra em paranoia 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Nesta ocasião, Odorico sofre um trote tramado por sua oposição política, que sumiu 

com o corpo de Demerval enquanto todos dormiam durante o velório. Donana Medrado, 

Emiliano Medrado e Lulu Gouveia são os culpados; os amigos e familiares do morto nada 

têm a ver com a situação, muito menos a viúva. Goffman (2011, p. 16) elucida qual intenção 

pode ter um indivíduo ao pregar um trote: “A intenção de muitos trotes é levar uma pessoa a 

mostrar uma fachada errada, ou nenhuma fachada, mas é claro que também existirão ocasiões 

sérias em que ela se encontrará, expressivamente, não a par da situação”. 

Ao pregar uma peça, a oposição possuía a intenção de atrapalhar a inauguração do 

cemitério, impedindo que Odorico cumprisse sua proposta de campanha, e também conseguir 

causar tamanho desconforto no prefeito que o fizesse desmentir algumas de suas fachadas. 

Entende-se aqui como fachada a representação do eu construída por determinado indivíduo a 

fim de transmitir a imagem que deseja aos outros com quem interage. Para a construção dessa 

fachada são utilizados diversos artifícios verbais e/ou não verbais. Segundo Goffman (2011, 

p. 14), “A fachada é uma imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados - 

mesmo que essa imagem possa ser compartilhada, como ocorre quando uma pessoa faz uma 

boa demonstração de sua profissão ou religião ao fazer uma boa demonstração de si mesma”.  

Quando um ator e/ou o autor criam as representações de um personagem como 

Odorico Paraguaçu, o figurino, o cenário e as interações com os demais personagens reforçam 

as características das fachadas deste. Aqui se entende que, como essas fachadas são criadas 

para um personagem fictício com determinadas intenções, elas conseguem ser mais assertivas 

do que as fachadas de indivíduo que interagem com um ‘mundo real’, pois o indivíduo fictício 

possui o suporte do figurino, cenário e de toda a trama para sua representação. Quando a 
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fachada de um personagem como Odorico não é assertiva, o erro é intencional para que o 

público note seus propósitos.  

Assim, os erros e os acertos do prefeito dependem de sua interação com os outros 

personagens também fictícios e internos à trama, por sua vez, criados pelo mesmo autor e 

incrementados por seus intérpretes. Esse tipo de relação é compreensível através da definição 

de fachada pessoal e fachada dos outros dada por Goffman (2011, p. 14): “A fachada pessoal 

e a fachada dos outros são construtos da mesma ordem; são as regras do grupo e a definição 

da situação que determinam quantos sentimentos devemos ter pela fachada e como esses 

sentimentos devem ser distribuídos pelas fachadas envolvidas”. Portanto, o autor, através da 

narrativa, detém o controle sobre a fachada, pois ele controla os elementos rituais daquela 

interação social, no caso da telenovela. Ao mesmo tempo que o personagem Odorico interage 

com o público externo, a audiência interage de forma diferente com os personagens internos à 

trama. Acerca desse ponto, Goffman (2011) utiliza um exemplo sobre os jogos de carta que 

pode ser empregado também como modelo para as performances de Odorico:  
 

Até agora, eu implicitamente utilizei uma definição dupla do eu: o eu como uma 
imagem montada a partir das implicações expressivas do fluxo total de eventos 
numa ocasião; e o eu como um tipo de jogador num jogo ritual que lida honrada ou 
desonradamente, diplomaticamente ou não, com as contingências dos juízos na 
situação. Um mandado duplo está envolvido. [...] Aqui temos um eco da distinção 
entre o valor de uma mão num jogo de cartas e a capacidade da pessoa que a joga. 
(GOFFMAN, 2011, p. 37-38). 

 

Desse modo, Odorico possui uma definição dupla de seu eu, podendo-se considerar 

que existem na trama dois Odoricos: um que representa para os outros personagens da trama e 

outro que se representa aos telespectadores. Odorico enquanto coronel e depois prefeito de 

Sucupira mantém os padrões de expectativa do grupo sucupirano com o qual se relaciona; e 

boa parte do humor vem do fato de suas fachadas serem muito frágeis e mesmo assim ele 

conseguir convencer os outros personagens. Já o outro Odorico é consciente de sua 

interpretação por Paulo Gracindo e criado por Dias Gomes e precisa deixar transparecer, aos 

telespectadores, o que esconde por trás de suas máscaras como parte da construção da 

narrativa da telenovela, entendendo que a relação entre o performer e o público depende da 

capacidade do ator de projetar as emoções, padrões textuais e avaliações morais de forma 

eficaz. Compreendendo Bakhtin (1993), 
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Um ato de nossa atividade, de nossa experiência real, é como um Janus9 de duas 
faces. Ele olha em duas direções opostas: olha para a unidade objetiva de um 
domínio da cultura e para a singularidade nunca repetível da vida realmente vivida e 
experimentada. Mas não existe um plano unitário e único em que ambas as faces se 
determinem mutuamente em relação a uma única unidade. É apenas o evento único 
do Ser no processo de atualização que pode constituir essa unidade. (BAKHTIN, 
1993, p. 2, tradução nossa). 
 

Assim, nós estamos sempre em uma relação com os outros indivíduos ao nosso redor e 

com o nosso ambiente, dessa forma, nossas ações são uma mistura de influências, tanto de 

dentro de nós mesmos quanto de outros lugares. Portanto, os telespectadores conseguem 

captar de forma sensível qualquer pequena mudança na ação ou no discurso cotidiano, já que 

estão envolvidos com o personagem responsivamente. Além de possuir alto poder 

performativo e transpirar comportamento, constantemente o que Odorico sugere verbalmente 

se contradiz com seu gestual, suas expressões ou seu comportamento em geral, utilizando-se 

de máscaras. De maneira geral, Odorico, em suas palavras aos eleitores, demonstra querer o 

bem-estar da população sucupirana, mas suas ações como indivíduo comprovam o contrário. 

Com intenção de falsear, frequentemente profere verbalmente que está triste por determinada 

situação, ao mesmo tempo em que sorri de forma extravagante. Esse tipo de dissimulação do 

personagem, gestos, caras e bocas do prefeito, denunciam também o humor grotesco na 

construção deste personagem pelo autor.  

Assim, o grotesco em O Bem-Amado vem da política brasileira enquanto fenômeno 

social, naquele momento histórico. Bakhtin (2013, p. 265; 308) ressalta, de forma clara, 

algumas das características do grotesco: “O exagero, o hiperbolismo, a profusão, o excesso 

são, segundo opinião geral, os sinais característicos mais marcantes do estilo grotesco. [...] Os 

juramentos, grosserias e expressões injuriosas de toda espécie são também uma fonte muito 

importante da concepção grotesca do corpo”. Como Odorico é o retrato do político brasileiro 

cheio de artimanhas e trapaças, o humor está relacionado principalmente com seu 

personagem, pois por si só ele é um indivíduo caricato e sua falsa intencionalidade gera, em 

todo momento, situações que questionam ou perpetuam o status quo. Para Tiburi (2018, p. 

15): “Quando se trata do ridículo político, seu ‘dar-se a ver’ não tem como propósito o 

esclarecimento, mas o acobertamento. Ridículo é, em certo sentido, aquilo que não devendo 

ser visto, entretanto, apareceu e, ao aparecer, demandou um riso”. 

A figura de Odorico é cômica, porque parece engraçada aos telespectadores, e séria 

aos outros da trama, pois ele se leva a sério, mas os expectadores não conseguem levá-lo a 

sério, por exemplo, no caso dos diversos velórios infrutíferos, quando como telespectadores 
                                                
9 Jano, do latim Janus, foi um deus romano das mudanças e transições. 
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se acaba rindo do desespero, dos delírios e planos frustrados do coronel. Costa (2017, p. 89), 

explica a conduta desse tipo de indivíduo: “[...] nós vamos rir dele, mas é um tipo perigoso; 

dele não se pode esperar boa coisa”. Apesar de ser um tipo perigoso, Odorico se apresenta de 

forma cômica, causando humor e terror ao mesmo tempo através de suas loucuras e exibindo-

se de forma grotesca. Bakhtin (2013) também explica como o grotesco pode se relacionar 

com a loucura: 
 

O motivo da loucura, por exemplo, é característico de qualquer grotesco, uma vez 
que permite observar o mundo com um olhar diferente, não perturbado pelo ponto 
de vista "normal, ou seja, pelas idéias e juízos comuns. Mas, no grotesco popular, a 
loucura é uma alegre paródia do espírito oficial, da gravidade unilateral, da 
"verdade" oficial. É uma loucura festival. No grotesco romântico, porém, a loucura 
adquire os tons sombrios e trágicos do isolamento do indivíduo. (BAKHTIN, 2013, 
p. 35). 

 

Pode-se entender que, em O Bem-Amado, Odorico segue o arquétipo do louco 

relacionado com o grotesco, que é acompanhado do sombrio e trágico, pois o humor na 

telenovela está sempre relacionado ao tema morte. Por exemplo, na cena em que Odorico tem 

delírios com surtos de loucura, sentindo-se perseguido, ridicularizado e traído após velar o 

corpo de Dulcinéia, chamar a imprensa, receber o representante de ‘vossa excelência’ para a 

ocasião do enterro e descobrir que não poderia enterrá-la no cemitério da cidade. 
 

Coronel Hilário: Oxente! O senhor não entendeu? 
Dorotéia: Dulcinéia não pode ser enterrada aqui. De acordo a com a vontade de 
nosso pai ela tem que ser levada para o mausoléu de nossa família em Jaguatirica. 
Judicéia: Era a vontade dele. 
Odorico perdendo o controle e inclusive batendo as mãos no caixão como faz com a 
mesa e seu gabinete: Uma ova! Ela vai ser enterrada aqui e agora! Vamos minha 
gente, onde está o representante de sua Excelência? Pegue na alça! Essa não! Essa 
eu enterro de qualquer jeito! 
Coronel Hilário: De qualquer jeito não, porque você não é dono da defunta! Não é 
nem parente. 
Dorotéia: Seu Vigário, por favor. 
Vigário: Seu prefeito, esse é um assunto que cabe aos parentes mais próximos da 
falecida decidirem, no caso as irmãs. 
Coronel Hilário:  E elas decidiram obedecer a vontade do pai. 
Odorico fazendo cara de coitado: Dona, Dó, não faça isso comigo. Dona Juju, não é 
o possível... 
Judicéia: Nosso pai quis assim. 
Odorico voltado com a expressão e raiva e socando o caixão: Mas eu não quero! Eu 
quero que ela seja enterrada aqui no cemitério de Sucupira. Eu Odorico Paraguaçu, 
prefeito desta cidade não abro mão deste direito! 
Coronel: Você não tem direito nenhum, Odorico! Direito temos nós de enterrar ela 
onde a gente quiser. 
Vigário: Seu prefeito, eles têm razão. 
Odorico: Eu já vi tudo, essa imposição ditatorial é um desrespeito ao representante 
de sua excelência e totalmente um desrespeito a mim. [...] 
Odorico entra novamente em delírio: Eu já percebi tudo, é um golpe... um golpe 
contra mim. Um golpe "traiçonista"! Esperava tudo, menos que viesse isso de vocês, 
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mas não pense que eu me entrego! Eu vou pra rua fazer comício! Eu vou lutar de 
armas na mão, mas esse defunto ninguém me leva! Esse defunto é nosso!  (O BEM-
AMADO, 1973, DVD 10, 01:25:34min). 

 

Neste diálogo se vê uma crítica do autor à ditadura militar quando, em uma inversão 

de falas, justamente Odorico, que age como um ditador em Sucupira e está tentando impor 

sua vontade, diz que a decisão da família enterrar Dulcinéia em Jaguatirica é ditatorial. Vê-se 

outra inversão quando Odorico diz que vai para a rua protestar, uma vez que quem protestava 

durante o regime militar era o povo. 

Na sequência das cenas Odorico vai para rua e, em um palanque improvisado com 

caixas de madeira, faz um comício em frente a prefeitura. Após isso, retorna ao velório, o 

representante de ‘Vossa Excelência’ vai embora e a família de Dulcinéia traz o juiz para 

garantir que possam levar o corpo para Jaguatirica. Quando o juiz diz que o corpo deve ser 

levado para onde as irmãs da falecida decidirem, no caso para o mausoléu da família em outra 

cidade, Odorico se revolta e novamente começa a imaginar que está sendo perseguido 

(FIGURA 3). 
Dorotéia: Odorico, a sua atitude é insensata. 
Odorico abraçado ao caixão: E a de vocês é ingrata, é pérfida, é "traiçonista"! Vocês 
me traíram! Vocês me traíram! 
Odorico fica falando sozinho enquanto sua irmã se aproxima dele: Estou cercado de 
traidores por todos os lados… 
Zora Paraguaçu: Odorico meu irmão, é melhor você concordar. Deixe que elas 
enterrem a irmã onde quiserem. 
Odorico não responde para irmã, mas para si mesmo, olhando com os olhos 
arregalados para todos os lados, mas sem soltar o caixão: Traição… traição. 
Traidores por todos os lados! Eu já não posso mais confiar em ninguém!  
Zora: Mas não é o possível que você desconfie de mim também. Eu sou sua irmã!  
Odorico: Não sei… Não sei. Até minha filha já me abandonou. (O BEM-AMADO, 
1973, DVD 10, 01:33:00min). 

 
Figura 3 - Odorico ouve do juiz que deve entregar o corpo à família, mas não aceita a decisão 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 
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Odorico fica sozinho no velório e diz que não sairá nem pra se alimentar, pois ficará 

vigiando o caixão. Em seguida, cochila abraçado ao caixão e acorda imaginando que 

opositores como Neco Pedreira, Donana Medrado, Lulu Gouveia, Doutor Juarez e Emiliano 

Medrado são fantasmas que o rondam rindo (FIGURA 4). Odorico começa a gritar com os 

perseguidores imaginários enquanto protege o caixão: “Não! Não! Não! Pára! Canalhas! Vão 

embora! Vão embora! Vocês querem roubar o meu defunto! Fora! Fora! Esse defunto é meu! 

Fora! Fora! Fora!” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 10, 01:36:05min). Ao sair correndo e 

tentar agarrar os fantasmas, acaba pegando Zeca Diabo pelo colarinho que entrava distraído 

pela porta. 
Figura 4 - Odorico fica agarrado ao caixão e depois delira  
vendo seus opositores como fantasmas que o perseguem 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Outro delírio de Odorico ocorre quando ele descobre que o filho Cecéu está 

namorando Adalgisa, a mulher por quem ele também estava interessado. Como resultado da 

frustação Odorico começa a imaginar Cecéu e Gisa zombando e rindo dele enquanto se 

beijam e se abraçam. Enraivecido, Odorico ‘enterra’ a imagem idealizada dos dois, jogando 

terra com a pá sobre seus ‘fantasmas’ em uma das covas já abertas do cemitério (FIGURA 5). 

A fantasia acontece porque Odorico fica transtornado por não ser correspondido pela moça e 

ainda por não ter conseguido um defunto para provar a utilidade de sua obra (O BEM-

AMADO, 1973, DVD 06, 00:29:03 min). 
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Figura 5 - Odorico fica louco e imagina Cecéu e Adalgisa juntos rindo dele. Revoltado, ele enterra seu delírio 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Dessa forma, ao longo da trama, suas paranoias e delírios vão aumentando e, ao final, 

Odorico já está praticamente louco. Quando está sozinho vê todos como opositores, quase 

como espíritos que o perseguem pelas ruas: rindo dele e o aterrorizado, as imagens 

fantasmagóricas do padre e de Dirceu Borboleta gritam para ele, excomungando-o, enquanto 

o fantasma de Donana proclama impeachment. Odorico fica horrorizado e se joga contra as 

imagens, que são frutos de seu desvario, enquanto elas desaparecem no ar (FIGURA 6). 

Nestes momentos de alucinação Odorico se sente sempre solitário e traído (O BEM-AMADO, 

1973, DVD 10, 02:21:40 min).  

 
Figura 6 - Odorico anda pelas ruas de Sucupira à noite e entra em paranoia, imaginando perseguidores 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Essa constatação de que Odorico está enlouquecendo é reforçada durante o enredo da 

própria telenovela, quando, em dada circunstância, o personagem do médico Juarez Leão, ao 

ser entrevistado por Neco Pedreira para o jornal A Trombeta, dá a deixa, dizendo que o 

prefeito Odorico sofre de delírios de perseguição e grandeza e é vítima de um distúrbio 

mental crônico, lentamente progressivo, alterando sua capacidade de julgar e raciocinar: um 

caso típico de paranoia (O BEM-AMADO, 1973, DVD 06, 02:26:39 min). Goffman (2011) 
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ressalta que as emoções de um sujeito funcionam como jogadas que se encaixam no jogo 

ritual, e que os sentimentos espontâneos se enquadram mais naturalmente no intercâmbio 

ritual do que os conscientes. Dessa maneira, as alucinações e loucuras de Odorico se 

encaixam mais facilmente na sequência de ações provenientes de uma ameaça à sua fachada 

moralista, terminando depois no restabelecimento do equilíbrio, pois os sentimentos 

preparados por ele conscientemente são, muitas vezes, performados para disfarçar seus erros 

de fachada. 

Outra vez, no caso da provável epidemia de tifo, quando Odorico aparenta 

contentamento, o doutor Juarez Leão diz para Telma, filha de Odorico, que seu pai está 

perdendo a razão.  
 

Telma chega desesperada ao Posto de Higiene de Sucupira e indaga Juarez: É 
verdade? A cidade está ameaçada com uma epidemia? 
Juarez: Quem lhe disse isso? 
Telma: O coronel. 
Juarez: Eu sabia. O coronel deve estar radiante.  
Telma: Não... não é verdade. Ele “tá” muito preocupado.  
Juarez: Preocupado com os preparativos pra inaugurar o cemitério, naturalmente. 
Telma: Não! Escuta, você não pode pensar que ele seja tão frio e calculista assim. 
Eu sei que ele tem essa ideia fixa, mas ele não sobrepõe isso a tudo. Olha, no fundo 
ele é muito humano. Ele se preocupa com as pessoas.  
Juarez: Você precisa saber toda a verdade. Ele é seu pai, é duro você ouvir isso, mas 
é preciso que você saiba. Ele está se distanciando cada vez mais da realidade de um 
pensamento lógico, racional, humano. Na verdade ele tem sua própria lógica que é 
fundada numa necessidade de se impor aconteça o que acontecer. E não pense que 
ele vai hesitar diante de nada, que eu sei que ele não vai.  
Telma: Você acha mesmo? 
Juarez: Nossa sorte que ele é apenas o prefeito de Sucupira. Vamos torcer para que 
ele não chegue a presidente de uma superpotência. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 
4, 00:43:50min). 

 

Na cena seguinte a teoria do médico Juarez é comprovada pelos telespectadores: no 

gabinete, Odorico discute com Dirceu Borboleta, que diz ser desumano impedir que a vacina 

e os medicamentos para tifo cheguem às mãos do médico (FIGURA 7). 

 
Dirceu: Ele não vai ter como impedir a epidemia! 
Odorico: E dai, seu Dirceu? 
Dirceu desesperado e já tremendo: E daí que vai ser uma calamidade?! Eu não sei 
como o senhor pode pensar nisso! Me dá até arrepio! Vai morrer gente aos montes! 
Daqui a pouco vai ter até que aumentar o cemitério. Não.... o senhor não conte 
comigo pra isso. Isso vai ser um assassinato em massa! Um genocídio! (O BEM-
AMADO, 1973, DVD 4, 00:45:04min). 
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Figura 7 - Odorico coloca as mãos na cintura enquanto ouve Dirceu e depois soca a mesa para interromper o 
secretário, que o acusa 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 
No diálogo entre Telma e Juarez Leão há uma crítica à política mundial quando Juarez 

diz que eles devem torcer para que Odorico não chegue à presidente de uma superpotência. A 

enunciado traz várias referências, já que no ano de 1973, contemporâneo à telenovela, o 

presidente norte-americano Nixon teve que assumir a responsabilidade pelo escândalo de 

Watergate, por armar um assalto para tentar fotografar documentos e instalar aparelhos de 

escuta no escritório do partido de oposição. Também neste período ocorria a Guerra do 

Vietnã, que começara em 1959 e, apesar da assinatura de um acordo de cessar fogo em 1973, 

o conflito perdurou até 1975, guerra na qual morreram muitas pessoas dos dois lados. Além 

disso, o governo norte-americano estava com uma política de interferir e apoiar a implantação 

de ditaduras na América Latina com a desculpa de parar o avanço comunista. Por sua vez, 

essas características também justificam o perfil conservador, espertalhão e inescrupuloso de 

Odorico que se verá adiante. A loucura e a insensatez de Odorico são consideradas 

patológicas por Juarez, o médico e também o único personagem que tem clareza sobre as 

intenções dos atos de Odorico. Aqui fica claro que Dias Gomes, o autor, acreditava que 

políticos reais podem agir de forma paranoica, beirando a loucura, para atingir seus objetivos, 

até mesmo um presidente.  

Odorico Paraguaçu, indubitavelmente, é grotesco: aparenta loucura, possui exageros, 

gestos e expressões caricatas, é irônico e sarcástico. Tudo nele gera uma sensação de 

estranhamento e de absurdo, causadora também de humor.  Para se entender melhor, o 

grotesco evoluiu como manifestação, por meio dos efeitos dos exageros cômicos recorrentes 

produzidos pela ridicularização de determinados indivíduos, bem como por meio de seus 

defeitos físicos e atitudes absurdas ou embaraçosas. 

Assim, sem dúvida, até mesmo o corpo de Odorico Paraguaçu, através do ator que o 

interpreta, é cômico: seu cabelo extremamente preto para a idade, com grandes entradas que 
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alongam a testa, a vestimenta extravagante com gravata colorida ou terno branco combinando 

com chapéu, as sobrancelhas grossas, nariz, boca e orelhas grandes, um rosto imenso que ele 

retorce todo quando se expressa (FIGURA 8). O papel perfeito para Paulo Gracindo, que 

conseguiu aprimorá-lo ainda mais com as expressões corporais e faciais, criando um padrão 

que levava ao cômico. Para Courtine (2016, p. 13), o corpo, o rosto, a expressão, os olhares, 

os gestos e as posturas são importantes e corroboram na construção de todo o indivíduo, 

mantendo uma ordem expressiva de determinada imagem que a pessoa faz de si e tenta 

manter para não ser desmascarado. Goffman (2011, p. 20), por sua vez, diz: “Mesmo que a 

pessoa que empregue ações para salvar sua fachada não conheça todas as consequências 

delas, elas frequentemente se tornam práticas habituais e padronizadas; elas são como jogadas 

tradicionais num jogo, ou passos tradicionais numa dança”. 

 
Figura 8 - A composição do personagem Odorico: cabelo preto, entradas grande, vestimenta extravagante, 

sobrancelhas grossas, nariz, boca e orelhas grandes 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Como os gestos também são autoexplicativos, Gracindo provavelmente desenvolveu 

para Odorico esse padrão grotesco – o que Bakhtin (2013) chama de lógica dos movimentos 

do corpo ou topografia – em O Bem-Amado. Para Bonfitto (2011), o movimento torna-se ação 

porque representa algo, convertendo-se em signo. 
 

Porém, a semiose no caso da ação e do gesto diferencia-se em um aspecto 
fundamental: a ação é um signo, e portanto representa, significa, mas não 
particulariza; o gesto significa, mas ao mesmo tempo particulariza. Pode-se, 
somente através do gesto, particularizar um indivíduo, ressaltando suas qualidades e 
especificidades. O processo de particularização, no entanto, não deve, 
necessariamente, dar-se em nível de individualização. (BONFITTO, 2011, p. 91). 

 

Ainda segundo Bonfitto (2011), esse movimento que se torna ação, particulariza, 

através do reconhecimento e codificação de características específicas de uma atividade 
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profissional, classe social ou tipo psicológico, o indivíduo como integrante de uma classe ou 

categoria social, psicológica. Goffman (2011) também explica que 

 
Quando ela [A pessoa] assume uma imagem do eu expressa através da fachada, os 
outros terão a expectativa de que ela atuará de acordo com essa fachada. [...] Ao 
entrar numa situação em que recebe uma fachada para manter, essa pessoa assume a 
responsabilidade de vigiar o fluxo de eventos que passa diante dela. [...] Atributos 
aprovados e sua relação com a fachada fazem de cada homem seu próprio 
carcereiro; esta é uma coerção social fundamental, ainda que os homens possam 
gostar de suas celas. (GOFFMANN, 2011, p. 17-18). 

 

Percebe-se que Odorico tem seus movimentos e ações codificados de forma 

esquematizada e lógica, de acordo com as características da classe política, sendo coerente 

com as práticas comuns a indivíduos dessa classe; tanto que seus gestos podem ser 

comparados aos de outros políticos contemporâneos ou anteriores à telenovela. Por exemplo, 

quando Odorico se empolga ao discursar ou falar e gesticula muito, levantando os dedos aos 

céus, como se pontuasse ou explicasse algo mais detalhadamente, atraindo as atenções 

(FIGURA 9).  

 
Figura 9 - Comparação entre gestos de Carlos Lacerda discursando, em 1946, e Odorico Paraguaçu falando com 

partidários, em 1973 
 

 
Fonte: Adaptado de acervo Élio Gaspari (1964) e de O Bem-Amado (1973). 

  

Goffman (2011, p. 16) ainda ressalta que: “Quando uma pessoa sente que está com 

fachada, ela tipicamente responde com sentimentos de confiança e convicção. Firme na linha 

que está assumindo, ela sente que pode manter a cabeça erguida e se apresentar a outros 

abertamente”. Portanto, nos momentos em que Odorico assume a fachada de político com 

total segurança, em momentos em que esta fachada, lugar social, não se mescla com a de 

coronel, principalmente quando ele discursa ou fala para um eleitorado, ele demostra muita 

confiança e convicção, agindo tal qual a sociedade espera que um político aja ao discursar. 
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Outros gestos e movimentos de Odorico são repetidos ao longo de toda a trama e 

criam padrões que servem para as diversas representações desse personagem. Odorico 

Paraguaçu, enquanto político fictício, age muito em função da demanda de seus eleitores e 

dos demais personagens que interagem com ele, como a oposição. Essa classe de gestos e 

expressões produzidas pelo personagem pode ser considerada parte da performance de 

Odorico, isto porque, segundo Goffman (1986), o indivíduo organiza arranjos e se transforma 

em um performer, agindo segundo as expectativas de outras pessoas que estão em um papel 

de audiência. Assim, um indivíduo mantém sua performance se preocupando com o local e 

essa recepção. Erving Goffman provavelmente considera esses arranjos como sendo a 

fachada, da qual fazem parte as ações; já Bakhtin (2014) possivelmente considera essas 

fachadas como sendo expressão. 
 

Mas o que é afinal, expressão? Sua mais simples e mais grosseira definição é: tudo 
aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma maneira no psiquismo do 
indivíduo, exterioriza-se objetivamente para outrem com a ajuda e algum código de 
signos exteriores. A expressão comporta, portanto, duas facetas: o conteúdo 
(interior) e sua objetivação exterior para outrem (ou também para si mesmo). 
(BAKHTIN, 2014, p. 115). 

 

Portanto, em Odorico as expressões são resultado das exteriorizações do conjunto das 

características psíquicas do personagem, organizadas através de ações, gestos, expressões 

faciais, movimentos e falas. Por exemplo, quando Odorico convence os outros de que só quer 

o bem dos moradores de Sucupira ele tem a intenção de ludibriar os personagens, mas acaba 

se convencendo disso também. No fundo Odorico também acredita que o melhor para todo 

sucupirano é ter um prefeito como ele, que não mede esforços para tentar cumprir as 

promessas de campanha. Assim, ele mantém o conteúdo interior guardado e dissimula boa 

parte de sua expressão para o exterior, para os sucupiranos e para si mesmo, tendo 

conhecimento de que socialmente seus valores morais invertidos não seriam aceitos, mas 

acreditando que os fins justificam os meios. Daí talvez venha os delírios de perseguição do 

prefeito, pois, para Odorico, quem tenta impedir doenças, mortes ou decida enterrar seu ente 

em outra cidade não teria outra razão senão prejudicá-lo.  

Enquanto indivíduo, Odorico performa suas intenções, ou ‘expressões exteriores’, para 

os outros personagens através da representação por fachadas, ao passo que, como ficção, 

Paulo Gracindo como Odorico performa, para os telespectadores de O Bem-Amado, as 

vontades mais veladas do personagem; quase como se os telespectadores pudessem saber as 

‘expressões interiores’ de Odorico, revelando características que talvez escapassem da 

percepção de outros indivíduos que convivem com Paraguaçu no cotidiano de Sucupira.  
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A malícia por trás das falsas intenções de Odorico só não escapa aos olhos de 

personagens mais espertos, como o médico Juarez. As expressões faciais de Odorico, por 

exemplo, reproduzem suas intenções, em particular os sorrisos perversos, os movimentos de 

quando está tramando ou mentindo com convicção e como reage quando está enraivecido ou 

feliz. Para Jean-Jacques Courtine, 
 

[...] a figura é a representação (discursiva ou icônica) do homem interior (uma 
natureza, um caráter, uma inclinação, paixões, vícios e virtudes, emoções…) através 
de um conjunto de indícios corporais e exteriores (formas, marcas, vestígios, traços, 
sinais…). Não é tanto, pois, o rosto, mas a figura que constitui o objeto da 
fisiognomonia; é a figura que faz sinal no rosto: o que se mostra e o que se percebe, 
o que nele se exprime ou se esconde, o que se pode nele reconhecer e descrever. 
Aquém da figura, o rosto escapa como um enigma. (COURTINE, 2016, p. 46). 

 

Ainda para este autor, sobre as expressões faciais possuírem história: 

 
Uma história do rosto é, com efeito, ao mesmo tempo, a história o controle da 
expressão, das exigências religiosas, das normas sociais, políticas e éticas que 
contribuíram desde o Renascimento para o aparecimento de um tipo de 
comportamento social, emocional, sentimental, psicológico fundado no 
afastamento  dos excessos, no silenciar do corpo. (COURTINE, 2016, p. 17-18). 
 

Adiante, fica claro que Odorico tenta manter o controle de suas expressões para se 

adequar às normas perante os outros personagens, tentando silenciar seu corpo e as 

externalizações de seus comportamentos, mas acaba demonstrando suas tendências aos 

telespectadores ou aos personagens mais espertos e que não se fazem de desentendidos, pois 

muitos dos gestos, falas e expressões faciais funcionam como ícones – indícios de seu caráter 

que trazem vestígios sociais.  

Ressaltando alguns desses traços: Odorico costuma dar uma coçadinha em uma das 

sobrancelhas, enquanto as ergue e revira o olhar para baixo e depois para cima, 

principalmente quando está pensando em como tornar sua fala convincente ou quando usa de 

sarcasmo, o que demonstra alguns de seus traços performáticos. Algumas vezes ele também 

olha para baixo, enrolando o cigarro de palha para tirar a atenção de suas expressões faciais; 

outras vezes puxa os lábios ou coça uma das orelhas ou a ponta do nariz. Geralmente, após 

elaborar bem o enunciado e acreditar que convenceu o interlocutor, ele costuma morder os 

lábios, segurando o sorriso, e estreitar o olhar, amiudando os olhos; algumas vezes não 

consegue disfarçar totalmente e acaba deixando escapar um meio sorriso de lado (FIGURA 

10).  
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Figura 10 - Odorico dá uma coçadinha em uma das sobrancelhas e as ergue, coça uma das orelhas e morde os 
lábios segurando o sorriso 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Outras vezes, quando Odorico se empolga e percebe que está com as atenções para ele, 

começa a discursar tal qual estivesse em um palanque: fala de maneira eufórica, gesticulando 

muito, balançando e erguendo os dois ou um dos dedos enquanto fala palavras e frases 

inventadas que considera bonitas; depois costuma sorrir abertamente (FIGURA 11). 

 
Figura 11 - Odorico discursa erguendo um dos dedos, algumas vezes em comícios, outras para um público 

restrito 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 
 Nos momentos em que quer intimidar uma pessoa, ordenar algo ou demonstrar 

conhecimento de um fato, Odorico aponta o dedo indicador ameaçadoramente para o 

interlocutor (FIGURA 12).  
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Figura 12 - Odorico tenta intimidar seus oponentes 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Quando Odorico explica algo detalhadamente para tornar seu argumento mais 

convincente e obrigar alguém a fazer algo que ele deseja, enumera os pontos ao mesmo tempo 

em que conta nos dedos. Ao conseguir convencer a pessoa, rapidamente o tom ameaçador 

retrocede e Odorico dá ‘uns tapinhas’ amigavelmente nas costas da pessoa que persuadiu 

(FIGURA 13). 

 
Figura 13 - Odorico enumera com os dedos e depois dá tapinhas nas costas de quem convenceu 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Nas vezes em que ele fica muito enfurecido com alguém: arregala os olhos e arreganha 

os dentes, berrando e gesticulando muito, depois, colocando as mãos na cintura, fica andando 

de um lado para o outro (FIGURA 14). Várias vezes ele se descontrola e soca de forma 

violenta a mesa do seu gabinete ou até mesmo o caixão do velório cujo enterro foi frustrado. 
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Figura 14 - Odorico berra arregalando os olhos e arreganhando os dentes, depois apoia as mãos na cintura 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Nas situações em que, após todo o esforço em ludibriar, a armação de Odorico não 

funciona e ele ainda está com outros interlocutores, ele costuma fazer biquinho. Ao ficar 

sozinho, primeiramente ele sempre cede ao pânico e tampa o rosto totalmente com as mãos, 

em sinal de desespero (FIGURA 15). 

 
Figura 15 - Odorico tampa o rosto em sinal de desespero 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Na cena, após o desespero total, caso Odorico ainda esteja sozinho e preocupado, sem 

ainda ter partido para uma solução do problema, ele fica introspectivo, coloca o dedo sobre o 

nariz ou o morde. Algumas vezes, com um lenço enxuga a testa e tampa o rosto e depois a 

boca, em outras passa a mão sobre a boca enquanto mantém o olhar perdido (FIGURA 16). 

Sempre que coloca a mão no queixo ou morde um lado da boca juntamente com os dedos é 

porque está pensativo, tentando solucionar algo. Nesses momentos se tem um provável 

‘espelho’ das ‘expressões interiores’ de Odorico, as quais ele não quer externar aos outros 
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personagens, somente aos telespectadores, não demonstrando derrota diante dos que considera 

como inimigos e nem falta de ação e insegurança diante dos sucupiranos. O fato de ele 

encobrir o rosto com a mão nesses momentos denota também vergonha por ter falhado, como 

se quisesse se esconder. 

 
Figura 16 - Odorico, com o olhar perdido, coloca o dedo sobre o nariz, morde o dedo e passa a mão sobre a boca 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Considerando toda a telenovela O Bem-Amado como um grande encontro social e 

observando-a como um macroencontro composto por microencontros, em que os participantes 

entram constantemente em contato uns com os outros, entende-se o papel que Odorico 

escolheu para si próprio e porque suas ações, expressões e palavras funcionam linearmente, 

não destoando muito durante toda a trama. Essa linearidade dos gestos funciona dentro de 

certa lógica da narrativa que é cíclica: Odorico trama algo, coloca o plano em prática, seus 

planos são frustrados por terceiros e ele fica desapontado, depois tudo recomeça novamente.  

 
Eu chamarei de intercâmbio a sequência de atos colocada em movimento por uma 
ameaça reconhecida à fachada, terminando no restabelecimento do equilíbrio ritual. 
Definindo uma mensagem ou jogada como tudo aquilo que é comunicado por um 
ator durante um turno de ação, podemos dizer que um intercâmbio envolverá duas 
ou mais jogadas e dois ou mais participantes. (GOFFMANN, 2011, p. 26-27). 

 

Assim, a trama de O Bem-Amado gira em torno da possibilidade de as fachadas de 

Odorico serem descobertas ou não. Quando uma ou várias de suas fachadas são ameaçadas, 

ele tenta restabelecer o equilíbrio; quando o equilíbrio é restabelecido acontece outra crise que 

pode ameaçar novamente sua representação e tudo recomeça. 

 Já que a trama se repete, a maioria dos gestos, movimentos e expressões também, 

como se as performances fossem recicláveis e fizessem parte de seu arquivo pessoal. Ainda 
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para Goffman (2011) um indivíduo escolhe para si mesmo uma regra padrão para manter um 

código que respeite a construção que fez de sua própria fachada e da fachada dos outros em 

sua interação com eles. 

 
Todas as pessoas vivem num mundo de encontros sociais que as envolvem, ou em 
contato face a face, ou em contato mediado com outros participantes. Em cada um 
desses contatos a pessoa tende a desempenhar o que às vezes é chamado de linha - 
quer dizer, um padrão de atos verbais e não verbais com o qual ela expressa sua 
opinião sobre a situação, e através disto sua avaliação sobre os participantes, 
especialmente ela própria. (GOFFMANN, 2011, p. 13). 

 

Ainda para Goffman (2011), a fachada de uma pessoa está localizada no fluxo de 

eventos e se manifesta apenas quando esses eventos são interpretados por sua linearidade, já 

que são necessárias várias demonstrações para que seja convincente, mantendo sua imagem. 

Ainda para este autor, 

 
A aceitação mútua de linhas tem um efeito conservador importante sobre os 
encontros. Quando uma pessoa apresenta uma linha inicial, ela e as outras tendem a 
construir suas respostas posteriores a partir dela e, num certo sentido, ficam presas a 
ela. Se a pessoa alterar sua linha radicalmente, ou se a linha se torna desacreditada, o 
resultado é a confusão, pois os participantes estarão preparados e comprometidos 
com ações que não são mais apropriadas. (GOFFMANN, 2011, p. 19). 

 

Logo, as fachadas de Odorico disfarçam suas intenções consideradas más, 

conseguindo, durante boa parte da trama, fisgar a confiança dos outros personagens que 

fazem parte do mesmo universo fictício que ele. Então, ele utiliza estratégias para ocultar sua 

malícia, como passar a mão no rosto e depois deixá-la sobre a boca para esconder seu meio 

sorriso enquanto continua falando de forma séria. Assim, ele sorri por estar convencendo o 

outro personagem com quem dialoga, mas, por não poder demonstrar, coloca a mão sobre a 

boca e, em muitas ocasiões, morde os lábios, como visto anteriormente. Apesar desses 

disfarces, os telespectadores podem facilmente identificar o sorriso malicioso encoberto. 

Bauman (1974) elucida que uma performance só traz bons resultados com a junção de fatores 

– como a competência do performer e o intuito dos participantes intrínsecos ou não à ela, 

dependendo também da cultura e da situação. 

 
A qualidade emergente da performance reside na interação entre recursos 
comunicativos, competência individual e os objetivos dos participantes, dentro do 
contexto de situações particulares. Consideramos como recursos todos os aspectos 
do sistema de comunicação disponíveis para os membros de uma comunidade para a 
condução da performance. [...] Os objetivos dos participantes incluem aqueles que 
são intrínsecos à performance - a demonstração de competência, o foco da atenção 
em si mesmo como intérprete, o aprimoramento das experiências e os outros fins 
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desejados para os quais a performance é levada; estes últimos serão altamente 
específicos da cultura e da situação. (BAUMAN, 1974, p. 303, tradução nossa). 

 

No caso das diversas mentiras de Odorico, ele se sente vitorioso quando entende que 

conseguiu convencer, com sua performance, os outros participantes da trama. Sendo sua 

representação dupla e competente, pois Paulo Gracindo, através do personagem Odorico, 

deixa transparecer, ao mesmo tempo, aos telespectadores, suas reais intenções por trás da 

fachada. Assim, seus gestos, expressões, ações e palavras, que são atos verbais e não verbais, 

constroem suas fachadas socialmente aceitáveis para a maioria dos indivíduos da trama.  

Um desses arranjos gestuais, ou ‘ações guiadas’, que são intencionais da parte de 

Odorico e que fazem parte de sua representação ou performance, é o uso frequente que 

Odorico faz do cigarro de rolo ou de palha. O cigarro o acompanha sempre na boca ou entre 

os dedos. Aliás, uma das prováveis estratégias de Odorico para ganhar tempo de seu ouvinte é 

começar a enrolar seu cigarro enquanto fala com a pessoa, provavelmente distraindo a atenção 

do interlocutor para sua atividade, enquanto ele ganha tempo para pensar melhor no que falar. 

Odorico enrola o cigarro e enrola a pessoa. Geralmente ele também oferece um cigarro à 

pessoa em sinal de cordialidade e, mesmo que a pessoa não aceite, ele já mostra sua intenção 

de ser cordial e não entrar em conflito, uma estratégia política de pacificação para construir 

uma fachada positiva. 

O fato de Odorico utilizar o cigarro como subterfúgio pode remeter a Getúlio Vargas10 

(FIGURA 17) e seus inseparáveis charutos, que viraram também sua marca registrada, só que 

Odorico utiliza algo mais nacional, brasileiro, interiorano e popular: o cigarro com fumo de 

rolo. Há que se considerar que, primeiro, Odorico não poderia usar algo tão cubano naquele 

tempo; segundo que o nacionalismo econômico estava em alta durante a ditadura, 

principalmente à época da telenovela, isto porque, “Para os militares, a cultura era subsidiária 

de uma política de integração do território brasileiro, reforçando circuitos simbólicos de 

pertencimento e culto aos valores nacionais, ou melhor, nacionalistas.” (NAPOLITANO, 

2014, p. 100). Percebe-se esta intenção nacionalista nas falas frequentes de Odorico ao 

oferecer o cigarro cordialmente quando vai iniciar uma conversa, como uma barganha, 

justificando que o cigarro é bom porque é de seu próprio ‘fabricamento’. Também um 

                                                
10 Getúlio Vargas foi um advogado, militar e político brasileiro, tendo feito sua carreira política no Rio Grande 
do Sul. Alcançou a presidência após a ‘Revolução’ de 1930, que destituiu Washington Luís e impediu a posse de 
Júlio Prestes. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência. Essa fase ditatorial, 
que se estendeu de 1937 a 1945, chamada de Estado Novo, foi marcada pela redução das liberdades civis e 
implantação de censura. Em 1950 Vargas foi eleito Presidente e ficou no poder até 1954, quando se suicidou.  
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possível jogo com o fato de, naquele tempo, o Brasil estar sempre oferecendo seus produtos 

nacionais a outros países como forma de barganha política.  

 
Figura 17 - Getúlio Vargas fuma um charuto x Odorico fuma um cigarro de rolo 

 

 
Fonte: Adaptado de Diário Carioca, 25 de novembro (1945) e de O Bem-Amado (1973). 

 

Agora, ressaltando as características de Getúlio Vargas:  

 
[...] o político Getúlio Vargas [era] baixo, algo corpulento, era visto muitas vezes 
fumando um charuto, com ar de contentamento. Ouvinte atento, tinha um sorriso 
atraente que usava com freqüência, a ponto de os visitantes comentarem a sua 
―proverbial afabilidadeǁ. [...] A fachada de calma e amabilidade ocultava 
considerável tensão, e Getúlio muitas vezes estava menos satisfeito do que sua 
aparência indicava. No íntimo, era um impaciente, ressentindo a impontualidade e a 
repetição de histórias que já conhecia. (DULLES, 1967, p. 26). 

 

O cigarro de Odorico, assim como o charuto de Getúlio, acompanhava-o em diversas 

situações: ele fuma quando está pensativo, quando está contente e ao conversar com algum 

adversário. O cigarro é também sua marca, passa um ar de despreocupação e descontração, tal 

qual o charuto de Vargas. Além disso, percebe-se que ele acredita que fumar ajuda em seu 

charme, que, junto com suas outras características, também extravagantes, completam a 

criação de seu personagem potencialmente grotesco.  

Apesar do grotesco, McCaw (2016) lembra que Mikhail Bakhtin acredita que alguém 

pode ver uma pessoa como ‘boa’ pela afeição que sente por ela, o que a torna, muitas vezes, 

amada. Assim, apesar de seu tom grotesco, Odorico era amado, assim como Getúlio Vargas, 

que, após um governo de oito anos ao qual ascendeu através de um golpe, conseguiu voltar a 

ser presidente novamente, sendo eleito e aclamado pelo povo.   

É essencial também levar em conta a função semiótica expressiva e a função social 

dos processos fisiológicos, pois, como diz Bakhtin (2014), todos os movimentos do corpo, a 
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articulação, o discurso, a mímica, a reação aos estímulos exteriores, expressam atividades que 

possuem valor semiótico. Dessa maneira, é relevante entender os gestos e movimentos do 

personagem Odorico Paraguaçu, já que toda ação, pensada ou não de um indivíduo, é 

expressiva.  

Além dos gestos, também é parte importante da representação de qualquer indivíduo, e 

principalmente do personagem Odorico, as palavras, ou enunciados11, que compõem seu 

discurso, pois todos os enunciados são sensíveis às condições sociais e registram qualquer 

pequena mudança ou oscilação. Esse tipo de situação está bem representada pelo que diz 

Goffman (1986, p. 124-125, tradução nossa): “Toda a palavra é como um palco, nós fazemos 

uma pausa e nos preocupamos com a nossa hora de entrar [...]. Como seria de esperar, parece 

haver um ato de atenção para aqueles que são plateia”.  

Sabe-se que, na vida, as palavras, além das ações, também fazem parte da 

comunicação, as duas em conjunto constroem os enunciados que demonstram as intenções 

individuais e sociais, retroalimentado os acontecimentos cotidianos. Ademais, para Bauman 

(1974, p. 293, tradução nossa): “Assim concebida, a performance é um modo de uso da 

linguagem, uma maneira de falar [...] em termos da abordagem desenvolvida aqui, a 

performance se torna constitutiva do domínio da arte verbal como comunicação falada”. 

Também para Goffman (2011, p. 41-42): “O participante socializado da interação acaba 

lidando com a interação falada como faz com qualquer outro tipo, como algo que deve ser 

realizado com cuidado ritual. Apelando automaticamente à fachada, ele sabe como se 

conduzir em relação à fala”. 

Assim, as muitas grosserias, os palavrões e os insultos proferidos todo momento por 

Odorico fazem sentido. Muitas das palavras são criadas pelo próprio personagem, tais como: 

‘maluqueira’, ‘desmiolamento’, ‘senvergonhista’, ‘patifento’, ‘calunista’, ‘chulezenta’, 

‘desaforista’, ‘vagabundista’, dentre outros xingamentos. Em conformidade com Bakhtin 

(1993):  
[...] emoção, avaliação e expressão são estranhas à palavra da linguagem e nascem 
apenas no processo de seu uso ao vivo em uma expressão concreta. [...] Os 
significados do dicionário neutro para as palavras de uma língua asseguram suas 
características comuns e garantem que todos os falantes de um determinado idioma 
se entenderão, mas o uso de palavras na comunicação de fala ao vivo é sempre de 
natureza individual e contextual. (BAKHTIN, 1993, p. 87-88, tradução nossa). 

 

                                                
11 Segundo Bakhtin, (2011, p. 261-306): “Os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem, através dos enunciados, tanto orais como escritos, proferidos pelos integrantes de um campo da 
atividade humana. Os enunciados transmitem os pensamentos e sentimentos em palavras e um enunciado inicial 
se transforma em enunciado de outros, através da ação responsiva”. 
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Sendo a palavra importante não apenas para quem emite, mas também a quem se 

destina, as palavras e frases inventadas por Odorico geralmente tentam demonstrar certo grau 

de instrução que ele não possui, em um desejo de projetar uma imagem positiva de si aos 

eleitores que preferem acreditar nele. Ainda mais em se tratando de uma população composta, 

em sua maioria, por analfabetos ou com pouca instrução, como fica claro durante a novela. 

Odorico é muito magnético e convincente e parece saber sobre o que está falando, portanto, 

consegue ludibriar os interlocutores facilmente, o que serve para o estereótipo do político em 

geral.  

 
A palavra na língua é metade da outra pessoa. Só se torna "próprio" quando o falante 
a preenche com sua própria intenção, seu próprio sotaque [...] adaptando-o à sua 
própria intenção semântica e expressiva. Antes desse momento de apropriação, a 
palavra não existe em uma linguagem neutra e impessoal [...], expropriar, forçando-a 
a se submeter às próprias intenções e sotaques, é um processo difícil e complicado. 
(BAKHTIN, 1981, p. 293-294, tradução nossa). 

 

Portanto, Odorico consegue preencher as palavras com sua intenção, sotaque e 

significado, seu jeito de falar. A língua que utiliza passou a ser uma das marcas registradas de 

seu personagem, transformada em algo pessoal e que é compreensível por todos os 

sucupiranos e brasileiros, resultando em uma boa comunicação. Apesar de sua retórica vazia e 

marcada por neologismos12, ele consegue fazer um discurso grande e empolgado que marca a 

fachada política do personagem – parecida com a de muitos outros políticos reais, já que a 

maneira de falar é muito importante para este ‘tipo’. Goffman (2011, p. 39) também diz que: 

“[...] em qualquer sociedade, sempre que surge a possibilidade física da interação falada, um 

sistema de práticas, convenções e regras de procedimentos entra em jogo, funcionando como 

um meio de orientar e organizar o fluxo de mensagens”.  

Em um exemplo de ‘tipo’ político, quando Carlos Lacerda morreu, em 1997, José 

Sarney13 escreveu à Folha de São Paulo sobre seu jeito de se expressar. 

 
Tinha voz de barítono, e pronunciava as palavras com uma acentuada cadência 
grave, que esgotava os sons, articulando todas as sílabas até o fim, como se 
recitasse. Quando subia à tribuna, tudo parava. Ninguém se atrevia ao menor 
sussurro. Explodia o vulcão e se transfigurava. Seu olhar passava a ser de fúria, as 
frases saíam como um arremesso de flechas buscando alvos. (SARNEY, 1997, p. 1). 

                                                
12 Lapa (1998, p. 44) diz que: “Apesar da abundância do vocabulário, a língua necessita constantemente de 
criação de novas formas expressivas. Esses novos meios de expressão, inventados por quem fala e escreve um 
idioma, são chamados de neologismos”. 
13 José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, que para fins de eleição se intitula José Sarney, é um advogado e 
político brasileiro, tendo sido vice-presidente do Brasil em 1985 e Presidente do Brasil de 1985 a 1990. Também 
foi senador por diversos mandatos e Governador do Maranhão. 
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Apesar de o comentário de Sarney ser elogioso, já que falava de um ex-aliado político, 

entende-se que as características mais marcantes de Carlos Lacerda estavam relacionadas à 

sua forma de falar e de se expressar. Lacerda foi o modelo inicial utilizado por Dias Gomes 

para Odorico Paraguaçu, ainda enquanto personagem de peças teatro, justamente por causa 

seu estilo oratório hiperbólico. Para Bauman (1974) a comunicação verbal através da maneira 

de se expressar também é performance. 

 
Fundamentalmente, a performance como um modo de comunicação verbal falada 
consiste na assunção de responsabilidade perante uma audiência por uma 
demonstração de competência comunicativa. Essa competência repousa no 
conhecimento e na capacidade de falar de maneiras socialmente apropriadas. A 
performance envolve, por parte do artista, uma suposição de responsabilidade 
perante o público pela maneira como a comunicação é realizada, acima e além de 
seu conteúdo referencial. Do ponto de vista da plateia, o ato de expressão por parte 
do artista é marcado como sujeito a avaliação pelo modo como é realizado, pela 
habilidade e eficácia relativas da demonstração de competência do artista. é marcado 
como disponível para o aprimoramento da experiência, através do presente desfrute 
das qualidades intrínsecas do próprio ato de expressão. Assim, a performance exige 
atenção especial e maior conscientização do ato de expressão e concede licença ao 
público para considerar o ato de expressão e o artista com intensidade especial. 
(BAUMAN, 1974, p. 293, tradução nossa). 

 

 A comunicação verbal é parte importante da representação política de Odorico, que 

usa e abusa da oratória para convencer sua audiência. Odorico representa o coronel e político 

populista durante toda a trama, pois as questões moralizadoras, as posições políticas e sociais 

dele evidenciam essas características. 

Odorico, o personagem da telenovela de 1973, frequentemente cria adjetivos, locuções 

conjuntivas, locuções adverbiais ou advérbios, preenchendo palavras com significados 

moldados a seu uso, mudando a entonação e o modo de dizer, relacionando com outras 

palavras e modificando frases de outras pessoas. São muitas as palavras, todas compostas a 

partir de outras já existentes, deixando, assim, o sentido implícito para o entendimento: 

‘patifento’, de patife; ‘calunista’, que calunia, ‘imprensa marronzista’, de imprensa marrom, 

que faz fofoca; ‘concidadões’, em uma junção de cidadãos e conterrâneos; ‘vagabundistas’, 

para os considerados vagabundos; ‘desmiolamento’, que não tem ideia ou consciência; 

‘maluqueira’, que é maluco ou louco; ‘desapetrechada’, que não possui apetrecho ou está nua; 

‘apenasmente’, de somente ou unicamente; ‘talqualmente’, derivado de tal qual ou assim 

como; ‘desaforista’, que promove desaforo ou é insolente; ‘agoramente’, de atualmente ou 

recentemente; ‘exageramento’, para o que se apresenta de forma exagerada. Em conformidade 

com Goffman (2011, p. 41). 
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Essas regras de fala valem não apenas para a interação falada considerada como um 
processo contínuo, mas para uma ocasião de fala ou episódio de interação enquanto 
uma unidade naturalmente limitada. Essa unidade consiste da atividade total que 
ocorre durante o tempo em que um dado conjunto de participantes se ratificou para 
conversar e mantém um único foco de atenção em movimento. (GOFFMANN, 
2011, p. 41). 

 

Então, entender a maneira como Odorico se comunica verbalmente é parte importante 

para compreender sua performance ou representação enquanto indivíduo de forma mais 

completa, pois através da comunicação também se dá a construção social de um indivíduo. 

Alguns dos neologismos de Odorico, criados a partir de novas palavras derivadas da própria 

língua, trazem também uma conotação popular, comum e litorânea, servindo para aproximar o 

político de seus eleitores. Fazem parte do constructo social ao qual Odorico pertence enquanto 

nordestino e é ratificado para um determinado conjunto de participantes atentos à sua fala. 

Odorico, enquanto sujeito e autor de suas palavras, reflete os espaços sociais a partir dos quais 

emerge sua voz e o potencial sentido que essa voz pode ter enquanto voz que convence, já que 

a audiência persuadida é formada por nordestinos de interior, tradicionais, que vivem sobre o 

julgo do coronelismo, da extrema pobreza, do analfabetismo, da religião e das crendices 

populares.  

Também, seguindo o que Bakhtin (2013, p. 308) diz, “Os juramentos e expressões 

injuriosas de toda espécie são também uma fonte muito importante da concepção grotesca do 

corpo”, compreende-se outra faceta importante dos muitos insultos que Odorico emite ao 

expressar seu descontentamento com as situações que o acometem. Essas palavras inventadas 

corroboram a imagem de político demagogo, falante, teatral e pseudoculto, mantendo o tom 

grotesco, que beira à loucura do personagem, e que são consideradas características 

específicas deste personagem.  

Além da voz, ou dos enunciados proferidos por Odorico, muitas das palavras 

utilizadas em O Bem-Amado também provocam o riso e brincam com coisas sérias e 

perigosas. Um desses exemplos ocorre quando o autor decidiu manter o título de Odorico 

como coronel, criando diversos problemas, assim como ressalta o próprio Dias Gomes 

(GOMES; GOMES, 2012, p. 135) em uma conversa com seu psicanalista, Edson Lannes: 

“Muitas vezes sou censurado pelo que nem escrevi. Aquele tal de general14, o que proibiu que 

chamassem o Odorico, de O Bem-Amado, de coronel, aconselhou aos censores cuidados 

especiais na análise de minha obra”. Goffman (2011) também diz que:  

                                                
14  General Antônio Bandeira, o general Bandeira, que mais tarde proibiu o título de capitão de Zeca Diabo. 
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A tendência humana de usar sinais e símbolos significa que evidências de valor 
social e de avaliações mútuas serão comunicadas por coisas muito pequenas, e essas 
coisas serão testemunhadas, assim como o fato de que foram testemunhadas. Uma 
olhadela descuidada, uma mudança momentânea no tom de voz, uma posição 
ecológica tomada ou não, tudo isso pode encharcar uma conversa de importância 
avaliativa. (GOFFMAN, 2011, p. 39). 

 

Naquele contexto da ditadura militar foi, no mínimo, audacioso Dias Gomes dar a 

Odorico um título que também poderia se referir a uma patente do exército, ainda mais se 

tratando de um personagem tão corrompido. Dessa sorte, a censura partiu para cima, mas não 

conseguiu captar a maioria das sutilezas da trama. Então, com praticamente metade dos 

capítulos já exibidos, a censura atuou sobre a palavra ‘coronel’. 

 
Em julho de 1973, a Censura Federal proibiu que a palavra “coronel” fosse 
pronunciada em O Bem-Amado. “Coronel” era a forma como alguns personagens – 
especialmente Zeca Diabo (Lima Duarte) – tratavam o prefeito Odorico Paraguaçu 
(Paulo Gracindo). Os militares achavam que Dias Gomes se referia a um coronel de 
patente militar, quando, na verdade, ele fazia alusão aos “coronéis” do sertão da 
Bahia: políticos e fazendeiros que usavam sua influência para exercer poder sobre a 
população. A direção da novela foi obrigada a cortar a palavra de vários capítulos. 
(O BEM-AMADO..., c2020). 

 

Assim como na obra O Bem-Amado, pode-se realizar uma comparação com 

Rabelais15. Nesta obra, no caso, o vocabulário do ambiente público, composto por 

impertinências, obscenidades ingênuas, expressões degradantes e grosserias, estavam 

estreitamente ligadas ao riso, como compreende Bakhtin (2013). 

 
Mas naturalmente, esses discursos estão muito distantes da publicidade ingênua e 
"séria".  Eles estão impregnados do riso do povo em festa. Eles brincam com o 
objeto da sua propaganda, englobam nesse jogo desenvolto tudo que há de sagrado, 
de elevado. [...] Depois dos elogios o autor passa às injúrias (outra face dos elogios 
de rua); os que têm opinião diferente sobre as Crônicas são tratados de "abusados, 
predestinadores, impostores, sedutores". Esses títulos eram aplicados aos acusados 
de heresia, aos que eram enviados à fogueira. O autor continua a brincar com as 
coisas sérias e perigosas, ele compara as crônicas com a Bíblia e o Evangelho [...]. 
(BAKHTIN, 2013, p. 138; 141).  

 

Em uma comparação, Odorico, como personagem criado por um autor e um ator, ao 

proferir seus impropérios, sempre ‘cutucava’ o regime militar instaurado naquele momento. 

                                                
15 François Rabelais nasceu na França em 1483, foi um escritor, frade franciscano e médico durante o 
Renascimento. O autor é consagrado por suas obras, que fazem uma sátira à condição humana e aos costumes da 
sociedade, particularmente à cavalaria, à Igreja e às convenções sociais. 
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Por exemplo, quando chama sua falecida esposa de ‘assombração militante’, o doutor Juarez 

Leão de ‘ateísta militante’, o secretário Dirceu de ‘borboletista militante’, e certas mulheres 

de ‘donzelas militantes’; sempre a palavra militante sendo utilizada como uma crítica indireta 

à ditadura. Isto ocorre porque, naquele tempo, a palavra militante era comumente utilizada 

para se remeter a quem militava, defendia uma causa ou participava ativamente a favor de um 

ideal político ou social. Assim como para se remeter a quem era considerado comunista ou de 

esquerda e combatia a ditadura. Por isso, Odorico parece utilizar a palavra ‘militante’ como 

forma de ridicularização, para criticar diretamente ou indiretamente alguém, mesmo nos casos 

em que ele parece estar sendo elogioso ao chamar uma mulher de ‘donzela militante’ sabe-se 

que está sendo irônico, já que ele não se importa realmente se uma mulher é donzela ou não.   

No entanto, não se pode negar que militante é uma palavra dicotômica, porque 

também pode remeter à sua origem, do latim militare, que significa servir como soldado, o 

que a relaciona também ao mundo militar. Ao pesquisar em diversos jornais do período de 

1960 a 1970 (FIGURAS 18 e 19), percebe-se que as definições de militante estão ligadas às 

atividades contrárias ao regime militar ou funcionam como adjetivo para dar ênfase a um 

substantivo que definia uma profissão – tais como de jornalista, advogado e político, 

expressando que estes profissionais estão na ativa ou são atuantes. Portanto, Dias Gomes 

poderia estar também criticando a forma indiscriminada que alguns jornalistas faziam uso da 

língua portuguesa, assim como a maioria dos políticos.  

 
Figura 18 - Destaque da palavra ‘militante’ nos jornais Correio da manhã, de 1968, e O Cruzeiro, de 1970 

 

 
Fonte: Adaptado de jornais Correio da manhã (1968, p. 01) e de O Cruzeiro (1970, p. 89). 
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Figura 19 - Destaque da palavra ‘militante’ nos jornais Diário de Pernambuco, de 1969, e Tribuna, de 1964 
 

 
Fonte: Adaptado de jornais Diário de Pernambuco (1969, p. 05) e de Tribuna da Imprensa (1964, p. 03). 

    

Assim, o humor causado pelo fato de Odorico utilizar a palavra ‘militante’ também 

vem da situação de que ser ateu, caçar borboletas, ser uma donzela ou estar falecida não são 

profissões e nem estão relacionados à defesa de uma causa política – o que causa 

estranhamento mas mostra a banalização da palavra e do título de ‘militante’ naquele tempo. 

É perceptível que o padrão grotesco de Odorico aparece através da lógica dos movimentos do 

corpo, das expressões injuriosas, da conduta e da aparência, características que também 

indicam uma experiência passada com indivíduos parecidos, indicando que aquele estereótipo 

pode ser encontrado naquele dado cenário social.  

O grotesco pode então tomar forma no que Bakhtin (2013, p. 322) chama de “[...] 

sentimento histórico, concreto e realista, que não é a ideia abstrata dos tempos futuros, mas a 

sensação viva que cada ser humano tem, de fazer parte do povo imortal, criados da história”. 

Assim, o riso em O Bem-Amado tinha também intenção social e de tentar conseguir subverter 

os poderes, principalmente no momento em que O Bem-Amado foi ao ar, período entre as 

décadas de 1970 e 1980, quando o meio artístico fazia esforços inovadores para misturar 

entretenimento e crítica social. Rir de Odorico em O Bem-Amado trazia, mesmo que 

irrefletidamente, uma vitória sobre o medo momentâneo que se vivia no País, tal qual 

descreve Bakhtin (2013, p. 78-79): “Ao derrotar esse medo, o riso esclarecia a consciência do 

homem, revelava-lhe um novo mundo. [...]. Vê-se sempre esse medo vencido sob a forma do 

monstruoso cômico, dos símbolos do poder e da violência virados do avesso, nas imagens 
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cômicas da morte, nos suplícios jocosos”. Portanto, o caráter cômico do personagem Odorico 

servia também para levantar debates e indagações sobre o sistema vigente, a ficção trazia, ao 

telespectador, a oportunidade de rir da própria ‘tragédia’, resultado das péssimas ações de 

vários políticos, sem que isso lhe causasse consequências morais através de cobranças sociais 

e sem estar sujeito a qualquer tipo de repressão por parte do regime militar.  

Conforme Goffman (1986, p. 69, tradução nossa): “Em nossa sociedade há um 

considerável (e crescente) uso de registros que replicam os eventos, ou seja, repetições de um 

registro de uma faixa de atividade atual com o propósito de estabelecer como um fato, algo 

que aconteceu no passado”. Para Bauman (2004), quando um texto se perfila a outros textos 

este realiza sua performance através de uma relação de intertextualidade que vincula sua 

história a uma história anterior, em uma realização interacional que faz parte do 

gerenciamento da sua performance narrativa. Consequentemente, em O Bem-Amado, aquele 

‘tipo’ político, demagogo, populista, falso moralista, mal-intencionado e até paranoico 

poderia ser encontrado no Brasil – naquele momento através de figuras e das memórias 

sociais de Getúlio Vargas, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, Antônio Carlos Magalhães, 

Paulo Maluf e Médici, dentre outros.  
 

A perspectiva que estou sugerindo aqui fundamenta-se em uma concepção de vida 
social como constituída, produzida e reproduzida discursivamente em atos de falar 
situados e outras práticas significantes, ancoradas simultaneamente em seus 
contextos situacionais de uso e transcendentes, ligados por laços interdiscursivos, a 
outras situações, outros atos, outros enunciados. A continuidade e a coerência sócio-
histórica que se manifestam nessas relações interdiscursivas repousam sobre 
repertórios culturais de conceitos e práticas que servem de marcos de orientação 
convencionalizados para a produção, recepção e circulação do discurso. (BAUMAN, 
2004, p. 2, tradução nossa). 

 

Assim, consegue-se entender como a ligação entre esses políticos ‘reais’ e Odorico 

acontece, pois a vida social, como ressalta Bauman (2004), é produzida e reproduzida 

interdiscursivamente. A Sucupira de Odorico nada mais é que um município brasileiro, e 

porque não dizer, um reflexo do próprio Brasil; as experiências são também contadas como 

histórias que, diretamente ou não, são conhecidas dos telespectadores. Bauman (1974) explica 

que performance, para ele, é um segmento limitado e culturalmente definido de fluxo de 

comportamento e de experiência, que além de tudo constitui um contexto significativo para a 

ação, pois as experiências são também contadas como histórias. 

Por sua vez, Odorico Paraguaçu é um advento performático e a maneira dele se 

expressar pode ser facilmente comparada à de outros políticos (FIGURA 20). Suas ações ou 

comportamentos estão inseridos em uma experiência histórica e política brasileira, que define 
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o modus operandi da maioria dos políticos. Também se pode definir a maneira de agir de 

Odorico através do conceito de dialogia expressa por Bakhtin (1997).  

 
A arte “dialógica” tem acesso a um terceiro estado, acima do verdadeiro e do falso, 
do bem e do mal assim como no segundo, sem que por isso se reduza a ele: cada 
idéia é a idéia de alguém, situa-se em relação a uma voz que a carrega e a um 
horizonte a que visa. No lugar do absoluto encontramos uma multiplicidade de 
pontos de vista: os das personagens e o do autor que lhes é assimilado; e eles não 
conhecem privilégios nem hierarquia. (BAKHTIN, 1997, p. 9). 

 

Aqui, entende-se que a performance pode se relacionar com a dialogia, as ações do 

personagem Odorico, como linguagem oral, gestos, expressão são além de parte de uma 

performance, também resultado da sua interação dialógica com agentes políticos através de 

trocas sociais e culturais, pois, na relação dialógica obtêm-se o reconhecimento de si pelo 

“outro” e também em relação aos outros interlocutores, que estão socialmente organizados. É 

pela interação social por meio do “outro” que o “eu” se constrói.  

 
Figura 20 - Comparação entre os gestos de Jango em discurso na Central do Brasil,  de 13 de março de 1964,  

e de Odorico em comício como candidato a prefeito 
 

 
Fonte: Adaptado de jornal O Globo, 14 de março (1964, p. 01) e de O Bem-Amado (1973).   

Como há uma interação coletiva entre sujeitos, trazendo o entrecruzamento de vozes 

no discurso – que mesclam os discursos de Odorico aos de políticos como Adhemar de Barros 

e Carlos Lacerda, essa relação dialógica pode ser considerada aqui ao nível de performance, 

pois o personagem Odorico traz os pontos de vista e vozes dos autores e de um universo 

socialmente localizado. Assim como na performance, também há a união e um paralelo entre 

diversos acontecimentos, dando origem ao que seria uma representação, muito semelhante às 

trocas dialógicas. Também remetendo ao que diz McCaw (2016), tanto Stanislavski16 quanto 

                                                
16 Constantin Stanislavski: ator, diretor, pedagogo e escritor russo mundialmente conhecido pelas suas técnicas 
de treinamento para atores e atrizes.  
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Mikhail Bakhtin concordam que um personagem é definido por suas ações e que o processo 

de autoria de um personagem, mesmo em um produto da arte deve ser fiel à vida. “No 

processo de caracterização, ambos escrevem sobre a importância de se basear na experiência 

pessoal (novamente relacionada à vida), em oposição às generalizações científicas, e essa 

experiência está centrada no corpo.” (MCCAW, 2016, p. 69, tradução nossa). Para Hartmann 

(2005), a tensão inevitável entre realidade, experiência e expressões (como a experiência 

individual é enquadrada e articulada) e as possíveis interpretações dos seus significados 

ocorrem porque a ação social não pode estar desconectada do contexto histórico e social. As 

ações de Odorico, logo, não deixam de ser uma sobreposição de memórias, uma relação entre 

realidade e ficção. 
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3 A FACHADA DE MORALISTA DE ODORICO 

 

Entendendo que os acontecimentos que mexem com as estruturas sociais da vida 

cotidiana são resultado da ação de um sujeito, sendo percebidas também como parte da 

performance do indivíduo, e compreendendo-se ainda que as fachadas são como máscaras que 

mostram apenas a imagem desejada, esperando aceitação, independente de ela vir ou não; e 

que essas ações empregadas nas fachadas são consideradas como ações guiadas por serem 

orientadas pelos interesses desse sujeito, conhecidos anteriormente por ele, que impulsionam 

suas ações para um propósito, Goffman (2014), destaca que: 

 
O indivíduo influencia o modo que os outros o verão pelas suas ações. Por vezes, 
agirá de forma teatral para dar uma determinada impressão para obter dos 
observadores respostas que lhe interesse, mas outras vezes poderá também estar 
atuando sem ter consciência disto. Muitas vezes será ele que moldará seu 
comportamento, e sim seu grupo social ou tradição na qual pertença. (GOFFMAN, 
2014, p. 67). 
 

Logo, começa-se a entender que a conduta moralista em si é performativa, pois é uma 

das fachadas que compõem a representação geral ou performance de Odorico Paraguaçu. 

Considerando que a moral provém de um conjunto de regras sociais que orientam as ações 

dos sujeitos pertencentes a um determinado grupo social. 

Sobre a moral, Benjamin (2011, p. 10, tradução nossa) relata que: “[...] é preciso 

mostrar à moral que nunca são as qualidades que são moralmente importantes, mas sim as 

ações”. Valls (1994, p. 17), por sua vez, diz que Sócrates é considerado o fundador da moral, 

para ele ética e moral são palavras sinônimas que não se baseavam apenas nos costumes e nas 

leis exteriores, mas sim na convicção pessoal, adquirida através de um processo de consulta 

ao seu eu interior. Nos dias de hoje, a moral já não é mais entendida apenas através da forma 

privada, como propôs primeiramente Sócrates e outros ao longo da história, o julgamento 

moral passou a ser entendido como algo que perpassa as estruturas institucionalizadas de um 

sistema social.  

Kellner (1989), que possui uma visão mais marxista, entende que os preceitos morais 

nos dão uma referência sobre nosso mundo, pois identificam quem compartilha ou não nossas 

necessidades e preocupações. Além disso, os diversos discursos sociais controlam como nós 

cidadãos pensamos e como devemos nos organizar em relação ao mapa cognitivo e moral, o 

que influencia nas tomadas de decisões. Já Bakhtin (1993) difunde a visão de que a 

moralidade está implícita no uso da linguagem e na vida cotidiana, que impõe a cada um de 
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nós demandas existenciais. Desse modo, Bakhtin (1993) acredita que, para se responder ao 

agenciamento do mundo, deve-se misturar seu eu com o dos outros, em uma relação 

dialógica, pois somos todos participantes de um mesmo mundo compartilhado. Goffman 

(2011, p. 218), por sua vez, diz que: “Eu listei várias bases de caráter forte: coragem, 

combatividade, integridade, compostura. Deve estar claro que elas podem ser combinadas, 

produzindo decorações para a vida moral da comunidade”.  

 

3.1 A FACHADA MORALISTA: O ‘MALCARATISMO’ DO PREFEITO  

 

Odorico, com suas ações guiadas, mantém padrões legitimados socialmente, e tenta a 

aceitação, principalmente de seus eleitores, tendo vontades e objetivos como: ser eleito, 

manter a aprovação popular, inaugurar a obra do cemitério e esconder os rastros de suas 

armações e falta de caráter. A moralidade de Odorico Paraguaçu é pautada por seu julgamento 

sobre o que seria considerado apropriado ou não, com base em sua interação dialógica com o 

microcosmo da cidade de Sucupira. Assim, o prefeito fictício consegue passar uma boa 

impressão aos outros personagens da trama ao identificar os atos de deferência previstos 

naquela interação social. Goffman (2014) explica como funciona a relação de ‘dar a 

impressão’:  

  
A expressividade do indivíduo (e, portanto, sua capacidade de dar impressão) parece 
envolver duas espécies radicalmente diferentes de atividade significativa: a 
expressão que ele transmite e a expressão que ele emite. A primeira abrange os 
símbolos verbais, ou seus substitutos, que ele usa propositadamente e tão só para 
veicular a informação que ele e os outros sabem estar ligada a esses símbolos. Esta é 
a comunicação no sentido tradicional e estrito. A segunda inclui uma ampla gama de 
ações, que os outros podem considerar sintomáticas do ator, deduzindo-se que a 
ação foi levada a efeito por outras razões diferentes da informação assim 
transmitida. (GOFFMAN, 2014, p. 14). 

 

Desse modo, Odorico, um moralista amoral, utiliza de sua criatividade para escapar 

dos julgamentos sociais e sabe bem quais símbolos acionar para transmitir a informação 

desejada, ‘dando a impressão’ exata para atingir seus interlocutores. 

Como a expressividade é parte da ação e equipamento das fachadas utilizadas durante 

uma representação, entende-se que, em sua expressividade, Odorico e muitos políticos são 

mestres em dissimular e fraudar, utilizando diversos meios para conseguir passar impressões 

em função de seus interesses pessoais. Suas expressões faciais, movimentos corporais e falas 

constroem suas fachadas, que são parte da representação de sua personalidade. Como Odorico 

consegue controlá-las de acordo com as normas sociais, religiosas e políticas, ele consegue 
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manter diversas fachadas firmes por um tempo. No entanto, é claro desde o começo da trama, 

pelo menos para os telespectadores, a fragilidade dessa e das outras fachadas de Odorico, pois 

elas correspondem às expectativas morais da sociedade, mas são apenas máscaras que 

escondem as verdadeiras intenções dele enquanto indivíduo. 

Adiante se vê algumas situações que ilustram como boa parte da fachada de moralista 

implantada por Odorico consiste em dizer verbalmente que é necessário se manter a moral e 

os bons costumes, enquanto ele mesmo age de forma contrária. Aliás, faz parte da 

característica de governos populistas exagerar na demonstração de suas qualidades e na 

propaganda pessoal.  

Certa vez, na primeira reunião de comitê de campanha na casa das irmãs Cajazeiras, 

em um jantar informal, Odorico diz: “Eu como candidato das famílias, acho que toda minha 

campanha vai ser baseada na seriedade e na moral.” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 1, 

01:14:58min). Ao mesmo tempo, Odorico roça os pés nas pernas de cada uma das três irmãs 

Cajazeiras, as personagens: Dorotéia, Judicéia e Dulcinéia, que possuem uma fachada de 

senhoras recatadas e que prezam pelos bons costumes da sociedade cristã, mas que aceitam os 

galanteios nada castos do viúvo Odorico.  

Ainda nesta mesma cena do jantar/reunião de campanha, seguem-se os exemplos 

cômicos de como Odorico é um moralista sem muito crédito: todas as vezes que ele fica 

sozinho com uma das Cajazeiras, aproveita a oportunidade para usar sua sedução e é 

correspondido com bastante intimidade, como se houvesse cumplicidade com cada uma delas. 

Logo, percebe-se que ele possui um relacionamento ou caso oculto com cada uma das 

Cajazeiras (FIGURA 21). 

  
Figura 21 - Odorico tem um caso com cada uma das irmãs Cajazeiras 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 
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Como as irmãs são consideradas imaculadas e beatas pelos moradores de Sucupira, 

elas escondem os relacionamentos umas das outras e também das demais pessoas. Essa 

situação é tratada por Dias Gomes com jogo de humor, pois as três irmãs se apresentam como 

puras e virgens, mas na realidade possuem um romance secreto com Odorico, deixando clara 

a hipocrisia de muitos na sociedade tradicional brasileira. Portanto, a situação passa a ser 

bastante cômoda para Odorico: ele não precisa assumir nenhuma das três e pode ficar com as 

três ao mesmo tempo, sem julgamentos de moral. De acordo Han (2019), 

 
O poder não simplesmente silencia a sexualidade. Pelo contrário, desenvolve um 
“erotismo discursivo”. Faz dos corpos eloquentes. Perguntas insistentes despertam 
novas percepções de desejo. Olhares controladores fixam-na e intensificam-na. O 
“dispositivo de sexualidade” não se exterioriza, assim, como lei de interdição, mas 
como “mecanismo de estímulo e multiplicação”. Desse modo, o poder não leva a 
menos desejo mas a mais. [...] A semântica do desejo sexual está ligada 
frequentemente à semântica do poder. O corpo nunca é nu. Na verdade, ele está 
misturado com significados que, segundo Foucault, são efeitos do poder. [...] Nesse 
caso, o desejo não é causado simplesmente pela proibição. Ao contrário, o poder 
gera especialmente desejo apenas para operar. (HAN, 2019, p. 67-68). 

 

Como indicativo da preocupação de Odorico com a moral apenas como fachada, após 

essa cena do jantar Odorico chega em casa e é indagado pela irmã Zora Paraguaçu sobre a 

educação que deu a seus filhos. Zora diz que ele não dá atenção suficiente aos filhos e que 

Telma, interpretada por Sandra Bréa, saiu àquela hora da noite sem dizer onde ia. Odorico 

explica que os dois filhos são adultos e que ele é muito ocupado para se preocupar, pois tem 

que cuidar de sua fazenda, de sua fábrica de dendê e também de sua campanha eleitoral para 

prefeito. Em seguida, Telma chega em casa e tem início um conflito entre pai e filha. 

 
Odorico: Telma! Onde é que você "tava"? 
Telma: Na praia. Quase fui atacada por um cafajeste que fez a gracinha de esconder 
minha roupa. 
Odorico: “Oxente”! Você tirou a roupa na praia? 
Zora: “Oxente”! 
Telma: O que que têm? A praia estava deserta. Deu vontade de dar um mergulho. 
Além do mais foi lá do outro lado do rochedo. 
Zora: Mas você não “teve” doente? 
Telma: É, mas eu "tô" boa. 
Odorico: Mesmo assim. Isso é hora de mergulhar? Isso é roupa? 
Telma: E como é que eu ia saber que tinha um sem vergonha me olhando? 
Odorico: Dois sem vergonha! Você e ele. Você mais do que ele! Você devia pensar 
nas consequências da sua "maluqueira", do seu "desmiolamento".  
Telma: Ih, velho… não enche não. O que eu fiz não tinha nada demais. O careta 
apareceu de repente. Dei azar. Pronto! 
Odorico: O careta vai espalhar pela cidade que viu a filha de Odorico Paraguaçu 
tomando banho na praia "desapetrechada" de roupa e eu vou ficar desmoralizado. 
Eu, um homem de respeito. Respeitoso e respeitado. E com a graça do Senhor do 
Bonfim, vou ser eleito prefeito dessa cidade, tem uma filha que gosta de tirar a 
roupa na praia em hora de lobisomem. 
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Telma: Olha aqui, velho, não vem tirar uma de coronel de exército da salvação pra 
cima de mim não! Essa cidade já é um saco se eu tiver que ficar aqui como se fosse 
um convento, amanhã mesmo eu “me mando” pra Salvador.  
Quando Tema se retira Odorico diz: Não sei a quem ela puxou. A mãe é que não foi, 
que Deus a tenha. 
Zora: Amém! Aquela era uma santa.  
Odorico: A mim também não foi. Não sabe como eu sou em questão de seriedade 
moral. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 1, 01:20:37min). 

 

Após essa última frase de Odorico, quando ele diz ser um exemplo de moral, segue-se 

uma cena em que as irmãs Cajazeiras são focadas rezando antes dormir, depois a imagem 

retorna para Odorico em sua casa balançando a cabeça e dizendo: “Sei não… sei não a quem 

essa menina puxou.” (O BEM-AMADO, 1973, 1 DVD, 01:22:00 min) (FIGURA 22).  

 
Figura 22 - As irmãs Cajazeiras são mostradas rezando  

após Odorico dizer que se importa muito com a seriedade e a moral 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Através das fachadas pessoais e sociais e do cenário, no caso, o jogo de cenas que 

contradizem as falas de Paraguaçu, torna-se clara a intenção do autor em demonstrar que a 

preocupação de Odorico com as regras morais é somente para as aparências. Tanto ele como 

as Cajazeiras concordam silenciosamente em manter suas fachadas, levando em consideração 

o que é apropriado para os moradores da tradicional Sucupira. Outra parte do diálogo entre 

Odorico e a filha demonstra a frieza com a qual ele trata a família e suas reais intenções, já 

que ele não se preocupa com o que possa ter acontecido com Telma quando ela diz que foi 

atacada na praia, mas sim com os possíveis boatos por terem-na visto sem roupas tomando 

banho de mar. Assim, o zelo de Odorico está relacionado a uma possível ruptura com 

elementos que sustentam sua fachada de moralista tradicional que, por conseguinte, possa 

atrapalhar sua campanha. Dias (1994) comenta que,  
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Desempenhando um papel instrumental que lhe confere superioridade sobre todos os 
membros da família, o homem reproduz, assim, no seio daquela, as relações de 
dominação prevalecentes na ordem económica capitalista. O que faz, também, com 
que o poder paternal seja encarado como natural, ao mesmo tempo que a sua 
superioridade, bem como o exercício da sua força física, conta com o apoio de toda 
urna estrutura legal, sua legitimadora. (DIAS, 1994, p. 19-20). 

  

Percebe-se que Odorico tem consciência de que a sociedade tradicional sucupirana não 

aceitaria, como governante, alguém que demonstrasse que não possui controle sobre a filha 

mulher, alguém que não conseguisse ‘educá-la’ moralmente e exercer seu poder paternal, 

legitimando os costumes locais. Também nesta ocasião Telma chama Odorico de  ‘coronel da 

salvação do exército’, como citado antes, o que expõe uma crítica ao regime militar, que, com 

seu conservadorismo, prometia mudanças comportamentais na sociedade brasileira. O golpe 

militar havia, inclusive, sido apoiado com a ajuda da Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade, em 1964, um movimento conservador e moralizante. Segundo Guisolphi (2009), 

 
[...] a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, liderada por autoridades civis e 
religiosas, defendiam a tradição familiar e a propriedade privada. Os manifestantes 
católicos saíram às ruas em repúdio ao governo nacionalista de João Goulart, que, 
segundo acreditavam, possuía um viés comunizante e caminhava para a destruição 
dos valores religiosos, patrióticos e morais da sociedade. Tal evento legitimou uma 
espécie de pedido às Forças Armadas por uma intervenção salvadora das instituições 
e, posteriormente ao golpe, passaram por uma ressignificação de seu discurso, 
transformando-se numa demonstração de legitimação do golpe militar. 
(GUISOLPHI, 2009, p. 453). 

 

Em alguns jornais de 1964 (FIGURA 23) vê-se que este havia sido um ato em prol dos 

valores da família e contra o que consideravam um ataque comunista contra as instituições; 

havia muita comoção do povo e políticos e movimentos religiosos estavam envolvidos.  

 
Figura 23 – Matéria de O Jornal (RJ): Paulistas reafirmam apoio à democracia 

 

 
Fonte: Adaptado de O Jornal, 20 de março (1964, p. 06). 
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Ferreira (2004) faz um relato sobre esta época: 

 
Ainda neste ano de 1963, a Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE) 
realizou panfletagem nos domicílios soteropolitanos conclamando as famílias a 
enfrentarem "o inimigo comunista que é a negação da liberdade, da justiça e da paz." 
Este comprometimento crescentes de setores da sociedade civil baiana com os 
esforços de desestabilização do governo de João Goulart não deixaria de ter, 
naturalmente, correspondente no ambiente parlamentar. (FERREIRA, 2004, p. 91). 

 

Na telenovela a relação conturbada de Odorico com a filha Telma trazia à tona o lado 

machista e opressor de Odorico e da sociedade daquele tempo. Talvez por isso sejam comuns 

as cenas de Telma na sala de jantar, com olhar triste olhando as gaiolas de passarinhos que 

ficam na parede (FIGURA 24) – uma comparação entre ela e os pássaros, já que Odorico 

gostaria de manter a filha presa tal qual seus pássaros de estimação. As cenas também podem 

trazer uma correlação com as mulheres daquele tempo que tentavam se libertar dos 

paradigmas sociais e familiares, como a repressão sexual, feminina e o machismo. Também, 

em quase todas essas cenas, aparece de relance Zora Paraguaçu, a irmã ‘solteirona’ de 

Odorico que dedicou sua vida a cuidar da família e da casa do irmão – um pássaro que não 

teve coragem de voar e nem de assumir seu amor pelo Vigário na juventude. 

 
Figura 24 - Telma observa os passarinhos na gaiola. Na última cena uma das gaiolas aparece ao fundo quando 

Telma é confrontada pela Tia Zora 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Em contraposição às irmãs Cajazeiras, que tentam disfarçar seus desejos, a filha de 

Odorico, Telma, possui um comportamento sexual muito mais livre. Ela é a representação da 

moça moderna, que tem que enfrentar o machismo do pai e da tia, que a repreendem por seus 

‘modos’ e pelos possíveis escândalos que ela poderia vir a causar e talvez estragar a imagem 

pública de Odorico como defensor dos bons costumes. Assim, a telenovela comentava, de 
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forma sutil, a liberdade sexual que passava a ser mais comum naquele momento histórico. A 

cidade fictícia de Sucupira, por exemplo, tem, como um dos principais ditames sociais, a 

religião, e, por sua vez, a igreja influenciava com seu ponto de vista moralizante. A seguir um 

trecho de uma entrevista de Dom Vicente Scherer, cardeal de Porto Alegre na época, ao 

Jornal Diário de Pernambuco, onde ele fala sobre o assunto: 

 
Preocupado com a crescente onda de pornografia e erotismo que classifica como 
permissivismo que beira a anarquia. [...] Ressaltou que, sob outros aspectos essa 
alteração de mentalidade foi negativa e funesta, porque toda a moral sexual do 
passado passou a ser julgada como um tabu embaraçoso, antiquado e até 
desprezível, do qual importa cada qual libertar-se como de um jugo incômodo e 
funesto. A ecologia mental, no sentido moral, encontra-se mais poluída e devastada 
que sob o aspecto sensível e material, lembrando a necessidade da higiene interior 
que em tempos idos se chamava ascese ou mortificação, pelo controle da fantasia 
[...]. (SCHERER, 1975, p. 11). 

 

Portanto, entende-se como era compreendido o movimento da liberação sexual 

naquele tempo pela igreja católica: algo pornográfico, permissivo, funesto, que devastaria a 

família e a tradição, sendo ainda comparada à anarquia, aliás, um termo bem político para ser 

usado àquele tempo. Assim, a igreja coibia o comportamento mais livre de devotas como as 

irmãs Cajazeiras, o que as obrigava a implantar fachadas. Como diz Valls (1994, p. 44): “No 

cristianismo, os ideais éticos se identificaram com os religiosos”. 

Logo, o comportamento livre de Telma vai contra as ações guiadas que fazem parte da 

fachada moralizante de seu pai. Para Odorico, indiretamente, o domínio público e a vida 

privada familiar não se dissociam da política, principalmente na vida interiorana. Daí a 

frequência nas discussões entre Telma e Odorico. Certa vez, em uma dessas brigas, os dois 

discordam sobre Juarez Leão, o médico da cidade, que está respondendo a um processo: 

 
Telma: O que que você vai fazer? 
Odorico: Eu não sei ainda. Como prefeito eu devo comunicar o fato ao delegado. 
Telma: Você não vai fazer isso. Você não vai dar uma de dedo duro. Vai? 
Odorico: Não é "dedurismo". Eu sou "apenasmente" o prefeito.  
Telma: Olha, de quê adianta entregar este homem. Ele já pediu demissão do posto. 
Não já? Ele "tá" vivendo entre os pescadores. 
Odorico: É, mas ele me fez um desaforo, e "desaforismo" é coisa que eu não aturo 
de ninguém.  
Telma: Então é vingança! Não me diga isso coronel, não me diga que você é tão 
mesquinho. Porque eu vou ter vergonha de ser sua filha.  
Odorico: Não. "Pera lá", eu não estou dizendo que vou entregar ele. "Emboramente", 
ele mereça. Aquele cachorro… Bom, desculpe. Eu sei que você gosta dele, mas você 
acabou de ouvir o relatório. Agora você sabe quem ele é. Não é marido pra você! 
Telma: Que marido? Quem foi que falou em marido?  
Odorico: Você já "tá" na idade de casar, minha filha. Você precisa "assentar" a 
cabeça e esse "assentamento" tem que ser casando com um homem de bem. 
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Telma: Ah! Corta essa, coronel. Não vai querer agora arrumar marido pra mim, né? 
Não "tamo" mais na Idade Média. "Tá" legal? 
Odorico: Eu sei. Nem eu sou um pai medieval. Não vou obrigar você a casar, com A 
ou com B. Eu "tô" querendo que você se case porque… você… precisa acabar com 
esse "falamento" , esse "disse que diz". 
Telma: Esse "disse que diz", o quê? 
Odorico: Ah… é que hora você namora com o Neco Pedreira, aquele "calunista" 
depois namora com o doutor Leão, esse "safadista". Precisa decidir.  
Telma: Por quê? A indecisão lhe prejudica?  
Odorico: Prejudica. E entre os "prejudicamentos", o maior deles é o lado moral. 
Sabe… os meus "adversário político"  "tão" louco pra arranjar um pretexto pra me 
descer o pau. Por isso a família do prefeito tem que ser um modelo de família, que é 
pra não dar razão dos meus adversários… Quem sabe se amanhã eu não vou ser 
candidato a governador do estado. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 2, 02:30:22min). 

 

Nas cenas seguintes, enquanto Odorico fala sobre ser candidato a governador, tem 

início um flashback, a trilha sonora que indica que uma revelação será feita; em seguida há 

um close na expressão do rosto sério e triste de Telma, seus olhos de adulta são sobrepostos 

por um corte de seus olhos enquanto criança, em um close. Seu rosto de criança, escondido 

atrás da cortina, vê seu pai, Odorico, empurrando sua mãe e depois a espancando com um 

cinto (FIGURA 25). A cena do espancamento é desfocada ou embaçada. 

 
Figura 25 – Em sentido horário: Foco nos olhos de Telma criança e depois adulta. Flashback de Odorico 

espancando a esposa Rosa 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 
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A narrativa retorna para o momento atual da trama, onde Telma, com expressão de 

raiva e em silêncio, ouve seu pai falando (FIGURA 26): 

 
Odorico: Por isso a nossa família tem que ser o espelhamento da moral, da virtude, 
do amor e do entendimento que deve haver sempre no seio de toda família cristã. 
Telma: Você não esperava ser prefeito, e muito menos governador do estado, 
quando espancou a minha mãe e expulsou ela de casa.  
Odorico enraivecido: Por que você me diz sempre essa coisa!? 
Telma: Porque eu não consigo esquecer. 
Odorico: Sua mãe já "tá" morta e "tá no céu. E como é uma santa já deve ter me 
perdoado.  
Telma grita enquanto tem novamente o mesmo flashback, só que mais curto: 
Hipócrita! Seu hipócrita!  
Odorico grita: Telma! 
Telma: Você sabe porque eu não consigo me esquecer? Porque eu e meu irmão 
fomos suas vítimas, mais do que minha mãe. Nós é que pagamos pela sua 
brutalidade! (O BEM-AMADO, 1973, DVD 2, 02:32:24 min). 

 
Figura 26 - Odorico e Telma discutem quando ela comenta o espancamento da mãe 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Entendendo que a violência doméstica é fruto do patriarcalismo, a sequência 

comprova que Odorico havia sido um péssimo marido na visão de Telma, autoritário e 

violento, e que continuava sendo péssimo pai, que não dá afeto aos filhos, é moralista, 

ausente, que diz prezar pelo amor e entendimento como família cristã, mas que não consegue 

dialogar com os filhos sem ser despótico. Um dos sinais de sua intenção de manter a fachada 

de moralista na representação é a demonstração de sua aparente preocupação com a família, 

ao dar o nome da esposa falecida, Rosa Paraguaçu, à praça principal da cidade e ostentar sua 

foto atrás da mesa de seu gabinete. Para Odorico seu domínio como homem sobre os 

membros da família deveria ser absoluto, assim como seu poder como prefeito em Sucupira. 

Sua esposa, que antes de morrer havia sido maltratada, deveria ser apenas, legalmente e 

socialmente, a sombra do marido, tornando-se símbolo do conservadorismo, da estabilidade e 



65 
 

da ordem. De forma subjetiva, a voz de Telma, é valorizada na novela para denunciar a 

misoginia, um importante  aspecto dialogal democrático que denuncia Odorico e sua postura 

abusiva. 

O machismo de Odorico é explicável pelo contexto social e histórico daquele período 

no Brasil, principalmente no Nordeste, estado ao qual pertence a fictícia Sucupira, onde a 

mulher ainda era e é vista sob o prisma do machismo, não conseguia fugir da imagem de 

casada, esposa, reprodutora e artigo de uso. Sobre a questão da mulher no Brasil, Del Priore 

(2013) diz que ser recatada era sinônimo de distinção, sendo assim, uma moça de elite não 

deveria tomar iniciativa em procurar um rapaz e as relações vividas fora do casamento eram 

consideradas imorais, por isso muitos comportamentos eram reprimidos ou escondidos. 

Outra questão a ser analisada na cena da discussão entre Telma e Odorico é o pedido 

de Telma ao pai para que não ‘dedure’ o médico Juarez. Odorico ressalta que, como prefeito, 

ele teria a obrigação de comunicar o fato ao delegado, o que não seria para ele ‘dedurismo’. 

Assim, essa passagem faz uma alusão aos difíceis períodos da ditadura militar em que a 

população era incentivada a dedurar quem parecesse contrário ao regime, que considerados 

subversivos. Às autoridades era quase uma obrigação delatar tais ‘problemas’, já que a 

repressão não funcionaria tão bem se não fossem os equipamentos de coerção, como a tortura 

e a delação, e a campanha anticomunista que era movida por dedos-duros. Godoy (2014, p. 

17) narra que: “Nos anos seguintes, a repressão seria aperfeiçoada. O chamado ‘acidente de 

trabalho’– a morte de um preso sob tortura – tornou-se premeditação. O ‘dedo-duro’ se 

transformou na arma que, tanto ou mais do que o pau-de-arara, foi responsável pela derrota da 

esquerda”. Portanto, muitas pessoas delatavam, inclusive, por vingança, como Telma insinua 

que Odorico faria.  

Para demonstrar um lado mais humano à filha, Odorico diz que não dedará Juarez 

Leão às autoridades, isto porque, apesar de a delação ser incentivada pelo regime naquele 

período, ainda era considerado pouco piedoso ou cristão entregar alguém, tornando o dedo-

duro uma espécie de pária na sociedade – pessoa em quem não se poderia confiar, um 

traidor17. Naquele tempo as pessoas tinham muito medo de comentar qualquer coisa em 

cultos, repartições públicas, reuniões sociais, ruas públicas e até mesmo em casa; imaginavam 

                                                
17 Como exemplo de que ser dedo-duro não era visto como bons olhos, o sucesso do músico-cantor Wilson 
Simonal, por exemplo, foi bruscamente interrompido a partir de uma declaração da mídia que o rotulou como 
‘dedo-duro’, alardeando que Simonal era informante da polícia política. O cantor caiu em descrédito e carregou, 
para o resto da vida, o estigma de delator de colegas da esquerda. Ele ficou sem gravadora, patrocinadores e 
espaço na mídia. Hoje há a suspeita de que a notícia possa ter sido implantada, já que seu sucesso incomodava 
alguns setores da sociedade, mas também é fato que ele também tinha importantes contatos no regime. 
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que suas a rotinas eram controladas e que em qualquer lugar alguém poderia ouvir o que 

falavam e dedurá-los.  

Logo, apesar de Odorico defender um modelo político baseado no coronelismo e/ou 

populismo que muitas vezes também perpetuava a repressão, simpatizando-se com o regime 

militar, ao mesmo tempo ele também intencionava manter a confiança dos eleitores e da 

família, passando a impressão de lealdade e confiança. Provavelmente ele levou em 

consideração a popularidade de Juarez junto aos moradores da cidade por ser o único médico 

de Sucupira. Assim, delatá-lo seria péssimo para sua reputação. Para o jornalista e 

pesquisador musical Sérgio Cabral: “Isto é uma coisa que brasileiro não perdoa. Perdoa até 

ladrão, perdoa tudo. Mas dedo-duro, não.” (DINIZ, 2009). Sem dúvida, apesar de o Regime 

Militar tentar implantar diretrizes de moral e bons costumes, as pessoas da sociedade, estando 

do lado do golpe ou não, compactuavam com a ideia de que era antiético e amoral dedurar 

uma pessoa; quem o fazia não fazia de forma aberta. Odorico, portanto, deveria preservar a 

fachada moralista, mesmo com intenções dicotômicas. 

Além das questões relacionadas à delação, à filha e às irmãs Cajazeiras, mais tarde 

Odorico hospeda, em sua casa, Adalgisa, esposa de Jairo, seu comparsa de golpes. Quando 

Adalgisa decide se separar do marido, Odorico a acolhe com a intenção velada de seduzi-la. 

Assim, amoralmente, Odorico costuma observá-la trocar de roupa por um buraco na parede 

do corredor que dá para o quarto da moça sem que ela perceba (FIGURA 27). O buraco fica 

escondido atrás de um quadro com a imagem de uma santa. A outra crítica aqui é bem 

evidente, o homem de bem e moralista, que possui imagens e pinturas de santos por toda a 

casa, esconde um buraco na parede atrás de uma pintura cristã, assim como sua fachada 

moralista encobre seus ‘defeitos sociais’.  

Quando Dona Adalgisa diz que escutou ruídos estranhos durante a noite, Odorico 

disfarça: 

 
Odorico: E a dona Gisa dormiu bem? 
Gisa: Mais ou menos. Eu fiquei um pouco assustada de noite.  
Odorico: Oxente! Por quê? 
Gisa: Ali pela meia noite eu comecei a ouvir uns ruídos estranhos, como se alguém 
mexesse numa cadeira. Depois parecia que ele “tava bolindo” assim na porta.  
Zora: Na porta do seu quarto?  
Gisa: É!  
Odorico: E porque é que a senhora não me chamou? 
Gisa: Eu quase chamei, mas eu não ia amolar o senhor por uma bobagem. Porque 
depois passou. Eu não escutei mais nada. 
Odorico com um sorrisinho perspicaz: “Ô”, Diabo! Será que “tá” acontecendo 
alguma “malasombrada” aqui nessa casa? 
Zora responde Odorico, enquanto ele faz cara séria porque não gostou da resposta da 
irmã: Ora! Aqui nunca houve disso. 
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Odorico contorna a resposta e para inventar mais uma parte coloca a mão no queixo 
como se estivesse pensando: Ah! Mas “tá” havendo agora, né? Quem sabe se foi lá 
na sessão espírita que eu trouxe o espírito da falecida e veio comigo?  
Zora acreditando no irmão: É o que dá se meter com espíritos! Deus me livre e me 
guarde. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 4, 00:03:49min). 

 
Figura 27 - Odorico observa Adalgisa trocar de roupa por um buraco na parede atrás da pintura de uma santa 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Como parte de sua representação e da fachada moralista, Odorico certa vez diz, sobre 

Adalgisa: “Eu estou fazendo o possível e o impossível pra ver se consigo ‘reajuntar’ o casal. 

Casal separado é um golpe na instituição da família e eu como cristão militante...” (O BEM-

AMADO amado, 1973, 4 DVD, 02:05:11min). Os telespectadores sabem que tudo o que 

Odorico menos faz é prezar pela instituição da família e ser um bom cristão, até porque, 

segundo Foucault (1993, p. 213): “Como toda a gente sabe, o cristianismo é uma confissão. 

Quer isso dizer que o cristianismo pertence a um tipo muito especial de religião: aquele que 

impõe aos seus seguidores a obrigação de verdade”. 

Estas menções ao falso moralismo trazem um provável julgamento sobre questões e 

regras sociais daquele momento, como o Decreto Lei nº 1.077, de 26 de janeiro de 1970 
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(BRASIL, 1970), no qual o presidente Médici18 afirma que não seriam toleradas publicações e 

exteriorizações contrárias à moral e aos costumes, isto enquanto a própria ditadura militar 

tratava de torturar, sequestrar, matar e exilar os que fossem contrários ao regime. Logo, 

entende-se a importância da conjuntura histórica, social e cultural sobre a qual foi realizada a 

telenovela, pois, através da análise dos textos e da emergência dos contextos contidos nos 

discursos de Odorico, pode-se fazer aqui o estudo das performances. 

Essas representações do personagem de Odorico acenderam discussões sociais naquele 

momento, debates levantados de forma intencional por Dias Gomes e Paulo Gracindo. 

Bauman e Briggs (1990) explicam que: 

 
A contextualização envolve um processo ativo de negociação, no qual os 
participantes examinam reflexivamente o discurso enquanto ele está emergindo, 
incorporando avaliações de sua estrutura e importância no próprio discurso. Os 
artistas estendem essas avaliações para incluir previsões sobre como a competência 
comunicativa, histórias pessoais e identidades sociais de seus interlocutores 
moldarão a recepção do que é dito. Muitas pesquisas se concentraram na maneira 
como esse processo de meta-nível é incorporado à forma textual das performances, 
particularmente no caso das narrativas. (BAUMAN; BRIGGS, 1990, p. 69). 

 

Sem dúvida, Odorico, enquanto sujeito, sabia a importância de manter uma linha 

rígida em suas ações, seguindo as regras e orientações da sociedade da qual emergia: uma 

Sucupira tradicional, moralista, clientelista, machista e religiosa – na aparência cristã, mas nas 

entrelinhas, candomblecista. Seguindo o padrão, a fachada moralista de Odorico conseguia se 

comunicar facilmente com as fachadas de seus interlocutores, os outros personagens da trama 

que consideravam essas fachadas adequadas ou aceitáveis, já que traziam a estrutura da 

sociedade sucupirana. Assim, também Dias Gomes (o autor) e Paulo Gracindo (o ator), 

garantiam a representação de Odorico enquanto personagem fictício, acompanhando o 

contexto socio-histórico e moldando-o de tal forma que sua performance pudesse comunicar 

as críticas pessoais deles sobre o Brasil daquele momento aos seus interlocutores, os 

telespectadores. Autor e ator construíram a narrativa de Odorico, incorporando-o com humor 

à outras histórias e identidades reais que poderiam ser introjetadas e retrojetas. 

Como nos exemplos citados anteriormente, e em outros que virão, Odorico mobiliza 

sentimentos, como o puritanismo exagerado de forma obsessiva, como maneira de se 

                                                
18 Emílio Garrastazu Médici foi o terceiro presidente do período da ditadura militar brasileira, entre 1969 e 1974. 
Antes participou da Revolução de 1930 liderada por Getúlio Vargas e em 1967 havia assumido a chefia do 
Serviço Nacional de Informações (SNI). Em seu governo o regime militar acentuou a repressão aos movimentos 
que promoviam a resistência e a censura aos meios de comunicação. Também houve o período conhecido como 
‘milagre econômico’, com aumento do poder de consumo da classe média, mas maior concentração de renda. 
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autenticar perante a sociedade sucupirana, demonstrando ser digno de confiança. Sennett 

(2014) explica como um indivíduo é motivado a agir de forma puritana: 

 
O desejo de autenticar a si mesmo, suas motivações, seus sentimentos é, em segundo 
lugar, uma forma de puritanismo. Não obstante a liberação de nossa sexualidade, 
estamos dentro da órbita de autojustificação, que definia o mundo puritano. Isso 
acontece por razão específica: os sentimentos narcisistas não raro se concentram em 
questões obsessivas, se sou bom o bastante, se sou adequado assim por diante. 
Quando uma sociedade mobiliza tais sentimentos, quando esvazia o caráter objetivo 
da ação e dilata a importância dos estados emocionais subjetivos dos agentes, essas 
questões de autojustificação, através de um "ato simbólico", vêm sistematicamente à 
tona. (SENNETT, 2014, p. 27). 

 

Logo, o puritanismo de Odorico fazia uma troca entre a preocupação pública e a 

preocupação privada, mobilizando questões da legitimação de seu eu. Isso porque Odorico 

possui o desejo obsessivo de se autenticar, motivado pelo sentimento narcisista de se sentir 

com a fachada correta perante a conjuntura imposta por seus eleitores, atendendo suas 

expectativas. Por exemplo, quando a população deseja ter um cemitério, ele atende a 

expectativa e o constrói, afirmando-se como benfeitor de Sucupira, um agente político que 

cumpre o prometido. Quando os prospectos do povo passam a serem outros, já que o 

cemitério se mostra sem utilidade, o prefeito não consegue se legitimar mais e sua fachada 

parece errada, daí ele se esforça para manter sua representação, mesmo com a fachada em 

crise. Nesse caso, Odorico não muda a fachada, mas sim tenta conseguir um corpo a todo 

custo para que o cemitério volte a ser objeto de expectativa da população, assim como sua 

representação volte a atendê-las.  

Em outro exemplo, conectado ao puritanismo de Odorico, ele tenta ocultar que 

Dulcinéia Cajazeira está grávida de um filho seu ao casá-la com seu secretário, Dirceu 

Borboleta. As Cajazeiras eram primas de sua falecida esposa e teoricamente virgens que se 

guardavam para um casamento cristão. Daí a importância de ele manter a fachada, atendendo 

a expectativa da maioria dos moradores da cidade, que acreditava nas ações cristãs de 

Odorico como moralista, que se preocupa com a família. Caso descobrissem que o filho de 

Dulcinéia era de Odorico, seria difícil reparar a situação, sua fachada moralista seria 

fragilizada. Durante a trama várias outras falhas morais vêm sistematicamente à tona e 

Odorico acaba usando de mentiras, mantendo o padrão da sua representação.  

Portanto, Odorico tem consciência da importância social que trazem os estados 

emocionais subjetivos e a importância das aparências mais do que das ações em si, por isso 

ele dissimula ter as qualidades morais exigidas socialmente, e que ele não possui, para 

aparecer como candidato ou prefeito adequado aos moradores de Sucupira. 
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3.2 A FACHADA MORALISTA: OS CONLUIOS E AS MAQUINAÇÕES 

 

Odorico é um exemplo de bom narcisista que consegue se concentrar obsessivamente 

em manter e levantar fachadas apropriadas para cada momento, armando e tramando sempre 

que pode. Segundo Goffman (1986, p. 83, tradução nossa) a maquinação pode ser 

determinada como sendo um: “[...] esforço intencional de um ou mais indivíduos, destinados 

a manobrar uma atividade de modo que uma ou mais pessoas sejam induzidas a ter uma falsa 

convicção sobre aquilo que está acontecendo”. Assim, as armações de Odorico seriam o que 

Goffman (1986) define por trama ou maquinação, pois durante toda a telenovela são muitos 

seus conluios para permanecer no poder e tentar inaugurar o cemitério da cidade.  

Muitas das maquinações de Odorico estão relacionadas à ideia de conseguir um corpo 

para enterrar e inaugurar o cemitério da cidade – sua promessa de campanha. Dada ocasião o 

boticário da cidade, Seu Libório, que está sempre infeliz com as traições e abandonos de sua 

esposa, tenta mais uma vez se matar. Zeca Diabo, o ex-cangaceiro, considerado bandido e 

matador, mostra que não é uma pessoa ruim e tenta salvar o boticário, enquanto Odorico 

parece torcer pelo contrário. Zeca vai imediatamente comunicar às pessoas que estão na casa 

de Libório, preocupadas com seu sumiço:  

 
Zeca: Olha, vossas senhorias “desculpem” de eu vir aqui, mas é que eu encontrei o 
doutor boticário. 
Odete, esposa de Libório: Encontrou onde? 
Odorico: Vivo ou morto? 
Zeca: Vivo ainda, mas ele me disse que tomou umas bolinhas e que aquilo é veneno. 
(O BEM-AMADO, 1973, DVD 10, 00:45:00min). 

 

Quando Zeca fala da eminente morte de Libório, há um movimento de câmera em 

travelling19 que foca em Odorico, dando um close-up20 em sua expressão facial de 

contentamento – que ele tenta disfarçar mordendo os lábios e fazendo um biquinho (FIGURA 

28). 

 

 

 

 

                                                
19 Movimento de câmera em que ela se desloca mantendo a mesma distância e o mesmo ângulo em relação ao 
objeto filmado, se aproximando, afastando ou contornando o objeto. 
20 Esta expressão revela uma aproximação em relação ao objeto filmado, podendo ser sinônimo de plano 
fechado. 
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Figura 28 - Odorico tenta disfarçar sua cada de felicidade com a possível morte de Libório 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Nesta ocasião Odorico, que cumpre a fachada de moralista representando preocupação 

com o bem-estar de todos, tenta disfarçar sua expressão de felicidade, já que há a 

possibilidade de conseguir um defunto para inaugurar seu cemitério. Goffman (2014) define 

esse comportamento, de um sujeito em querer disfarçar uma má tendência, como sendo 

decoro. 
Pode-se também notar que embora o comportamento decoroso possa tomar a forma 
de demonstração de respeito pela região e pelo cenário em que alguém se encontra, 
tal demonstração de respeito pode, sem dúvida, ser motivada pelo desejo de 
impressionar favoravelmente a plateia, evitar sanções etc. (GOFFMAN, 2014, p. 
122). 

 

 Neste sentido, o prefeito não poderia comemorar abertamente um possível 

envenenamento e morte do amigo, seria indecoroso. Ele dissimula, assim, respeito pela 

situação em que o botânico se encontra, mantendo a fachada, já que o decoro relacionado à 

fachada se pauta em como o sujeito deve agir por meio da linguagem verbal e não verbal, de 

forma moral, respeitando os princípios e as crenças dos outros indivíduos.  

Portanto, a representação de Odorico é moldada por suas fachadas, que se ajustam às 

expectativas do grupo para o qual se apresenta. Entendendo aqui a representação como 

ressalta Goffman (2014, p. 34): “[...] toda atividade de um indivíduo que se passa num 

período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de 

observadores e que tem sobre estes alguma influência”. O autor ainda revela que a fachada 

seria a parte da performance do indivíduo que funciona de forma regular e fixa, definindo a 

situação para os demais que a observam: “Fachada, portanto, é o equipamento expressivo de 

tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua 

representação.” (GOFFMAN, 2014, p. 34). 
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Continuando nesta sequência de O Bem-Amado, todos, menos Odorico e Odete, 

correm para a cabana em chamas onde está Libório. Enquanto os amigos não chegam para 

salvá-lo, Libório pensa que desta vez vai morrer, suas reflexões acontecem com sua voz em 

off, representando seus pensamentos. Ele pensa que se não morrer do veneno, morrerá 

queimado, já que colocou fogo na cabana; depois começa a ouvir uma música estranha e 

imagina que deve ser a morte, e que os trovões devem ser as portas dos céus ou do inferno se 

abrindo. Em seguida começa uma chuva que apaga o fogo da cabana e seus amigos chegam 

para salvá-lo. 

 
Odete fala para o prefeito: É… essa chuva talvez faça com que eles voltem no meio 
do caminho. 
Odorico se fingindo de preocupado: A senhora acha? 
Chiquinha do parto chega junto com o novo médico da cidade:  Alguma novidade? 
Odorico: “Agoramente”, não. 
O médico: Bom dia, seu prefeito. Bom dia, minha senhora. 
Odorico: Bom dia. 
Odete: O senhor é o novo médico? Eu não sei doutor, não sei se o senhor vai poder 
fazer alguma coisa pelo meu "Leri". 
Odorico pergunta para Odete: Eu acho que não… Essa é a quinta ou sexta tentativa 
que ele faz. 
Odete: A sexta. 
Odorico para o médico: "Emboramente", uma passagem lamentável, é de uma 
persistência pasmosa, né? Que com todo esse conhecimento técnico, com 
esse  Know-how "suicídico", ele não pode falhar mais uma vez. 
Em seguida Tião Moleza chega correndo para dar a notícia: Seu Libório não morreu. 
Eles vêm aí! 
Odete nem um pouco feliz: Não morreu? 
Odorico nervoso batendo as mãos nas calças: Não é o possível! 
Chiquinha: Graças a Deus eles chegaram a tempo. 
Libório chega e abraça Odete.  
Odete: O que quê isso Libório? O que foi que você fez? Quer matar a gente de 
susto? 
Libório: Eu quero morrer. 
Vigário: O médico por favor. 
Odorico vai falar com Odete, enquanto o médico examina Libório que está relutante: 
Não é o possível! Não disseram que ele tinha tomado veneno?  
O Médico: O que foi que o senhor tomou, seu Libório? 
Libório: Eu tomei um frasco inteiro de barbitúrico. 
Doutor Gouveia: Um frasco inteiro? 
Libório: É! Estava quase cheio.  
O médico: O que é que está sentindo agora? 
Libório: Só enjoo estou com o estômago todo embrulhado.  
O médico: Só isso? 
Doutor Gouveia: É incrível! Pelo tempo e pela quantidade já deveria estar morto. 
Vigário: Além de tomar o barbitúrico, ele se trancou num barraco e atuou fogo, mas 
a chuva apagou. 
Odorico com sua mania de perseguição, fala baixo consigo mesmo: Até São Pedro! 
Em seguida Libório explica que tomou um frasco do remédio que estava na bolsa de 
mulher dele, que ela usava pra dormir. E ela confessa que aquele frasco continha 
pílulas anticoncepcionais e não de barbitúrico. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 10, 
00:46:40min). 
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Enquanto Odorico não tem notícias de Libório, ele se mantém inquieto e preocupado, 

andando de um lado para o outro. O que para os outros personagens da trama parece ser um 

estado de preocupação com o amigo, para os telespectadores é perceptível que a agitação está 

relacionada à ansiedade em saber se Libório irá morrer ou não; e se o cemitério poderá ser 

inaugurado para que, talvez, ele consiga sair da crise política pela qual está passando. 

Portanto, quando os amigos salvam Libório se dá a decepção de Odorico. O prefeito, 

que inicialmente segurara o sorriso por decoro, passa a ter que disfarçar sua expressão de 

descontentamento quando descobre que Libório irá sobreviver. Paranoico como sempre, ele 

chega a praguejar discretamente contra São Pedro, culpando-o por ter chovido. Enquanto 

o novo médico da cidade tenta salvar Libório de um possível envenenamento, o prefeito anda 

de um lado para o outro fazendo algumas caretas e até resmungando com Odete, que também 

não parece contente com o fato de o marido não ter morrido de vez (FIGURA 29).  

 
Figura 29 - Odorico fica decepcionado ao saber que Libório não morrerá 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Percebe-se, ao longo da telenovela, que, em momentos de raiva e de derrota, Odorico 

não consegue manter tão bem suas fachadas, ele fica desestabilizado; muitas vezes mantém 

somente o discurso oral, escolhendo com quem fazer ou não os seus comentários indecorosos, 

mas não conseguindo conter boa parte das expressões faciais e movimentos. Esse tipo de 

conduta de Odorico pode ser explicado pelo que diz Goffman (2011): 
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Podemos dizer que uma pessoa está fora de fachada quando ela participa de um 
contato com outros sem ter uma linha pronta do tipo que esperamos que 
participantes de tais situações tenham. [...] Quando uma pessoa sente que está com 
fachada, ela tipicamente responde com sentimentos de confiança e convicção. Firme 
na linha que está assumindo, ela sente que pode manter a cabeça erguida e se 
apresentar a outros abertamente. Ela sente uma certa segurança e um certo alívio - 
como também pode ocorrer quando os outros sentem que ela está com a fachada 
errada, mas conseguem esconder essas sensações dela. (GOFFMAN, 2011, p. 16). 

 

Corroborando a citação de Goffman (2011), o coronel não consegue manter a 

aparência de confiança porque está com a fachada errada para a situação: ter ficado desiludido 

e não feliz com a notícia que o amigo sobreviveria. Ao mesmo tempo os outros personagens 

não demonstram ter percebido o erro, propiciando a ele um nível baixo de segurança sem ser 

desmascarado. 

 Obviamente, como já ressaltado, os telespectadores conseguem perceber suas reais 

intenções, enquanto os personagens da narrativa não, isto porque Odorico interage com o 

público externo, ou seja, com a audiência, de forma diferente de como interage com os 

personagens internos à trama. Assim, dá a entender que o fato de a fachada de Odorico estar 

um pouco fora do lugar é intencional para que o público note seus verdadeiros propósitos e 

também entenda que, muitas vezes, eles próprios, enquanto eleitores ou amigos, são cegos 

para as verdadeiras intenções de um político. O telespectador vai recebendo dicas sobre as 

intenções reais de Odorico durante toda a telenovela; no caso do boticário, por exemplo, 

diversas vezes Odorico incentiva Libório a se matar de forma disfarçada, como se desse um 

bom conselho. Em conversas íntimas com o ‘amigo’ ele sempre repete que o boticário não 

merece tanto sofrimento e que, em caso de suicídio, ele se transformaria em um mártir, o 

primeiro a ser enterrado no cemitério, talvez com nome em placas de rua e tudo. Certa vez, ao 

deixar o amigo em casa após uma dessas longas conversas, Odorico coloca um disco de 

bolero na vitrola, que por si só é ritmo triste, e deixa o cianureto fácil de ser avistado por 

Libório. 

Ainda na passagem da quase morte de Libório, uma fala de Odorico faz uma possível 

sutil crítica ao governo militar quando diz ao novo médico que o boticário possui um ‘know-

how suicídico’ que não o deixará falhar dessa vez. Essa frase foi, provavelmente, implantada 

por Dias Gomes, já que entre 1968 e 1973 configurou-se o ‘milagre brasileiro’, promovido 

pelo governo militar através da ideia de gerar desenvolvimento no Brasil por meio de 

parcerias internacionais que trouxessem tecnologia e know-how (saber fazer) para os setores 

de construção, bens de capital e indústria. No entanto, paralelamente a este mesmo período, 
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intensificaram-se os anos de chumbo da ditadura, pois o general/presidente instaurou o Ato 

Institucional21 Cinco (AI-5), em dezembro de 1968. Para Reis (2005, p. 54): “À sombra desta 

derrota, e sob as asas de terror do AI-5, construiu-se um país próspero e dinâmico”. Com a 

mesma temática, Reis (1997) diz que: 
Com o AI-5 foram presos, cassados, torturados ou forçados ao exílio inúmeros 
estudantes, intelectuais, políticos e outros oposicionistas. O regime instituiu rígida 
censura a todos os meios de comunicação, colocando um fim à agitação política e 
cultural do período. Por algum tempo, não seria tolerada qualquer oposição ao 
governo, sequer a do moderado MDB. Era a época do slogan oficial “Brasil, ame-o 
ou deixe-o”. (REIS, 1997, p. 21). 

 

Nesse caso, o personagem Odorico liga a ideia de morte a se ter um know-how, saber 

fazer ou saber realizar algo, em uma relação com o conhecimento de como ‘se matar’ ou 

simplesmente ‘matar’, já que a ditadura militar ‘suicidou’ muita gente. Naquela época muitos 

laudos post-mortem concluídos como sendo de suicídio possuíam dados inconsistentes e, 

muitas vezes, homicídios foram disfarçados de suicídio. A prova disso é que em 2013 a 

Comissão Nacional da Verdade (CNV) voltou a investigar 44 suicídios do período da ditadura 

militar que podem ter sido homicídios. 

Assim, são diversas as situações em que Odorico é amoral fingindo moralidade. Outra 

vez, em uma armação feita por Odorico para que as famílias Cajazeira e Medrado retomassem 

um antigo conflito e houvesse mortos, ele, Dirceu, o Vigário e Tião Moleza estão na 

prefeitura enquanto na praça principal ocorre o tiroteio. Na cena, Odorico está feliz e os 

outros três assustados. Tião Moleza diz: “Nossa, meu Deus do céu! Isso é mesmo uma guerra! 

Não vai sobrar ninguém pra contar a história”. Odorico responde muito alegre: 

“‘Somentemente’, nós aqui! Nós que vamos fazer a história!” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 

9, 02:10:20min).  

Nesta cena há um close na expressão de desespero de Dirceu ao ouvir os 

tiros, passando em travelling para o close-up da expressão do rosto de felicidade de Odorico; 

em seguida, outro travelling para as expressões assustadas do Vigário e de Tião Moleza em 

primeiro plano. Odorico responde aos comentários com outro sorrisinho de lado em primeiro 

plano, ao fundo do enquadramento está a bandeira do Brasil e a foto de Rosa Paraguaçu, os 

esteios deste falso moralista. Cenas depois Odorico começa a fazer cálculos da quantidade 

possível de mortos com muita alegria. Outro travelling para as expressões assustadas do 

Vigário e de Dirceu em primeiro plano (FIGURA 30). 

                                                
21 Os Atos Institucionais (AI) eram decretos arbitrários do governo. Foram um total de 17 atos institucionais e 
mais 104 complementares que asseguraram não somente a permanência do regime militar, como também a estes 
governos colocar em prática políticas autoritárias sob o véu da ‘legalização’.  
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Nesta cena se vê como o cenário também é parte importante da fachada e, por sua vez, 

da representação. O cenário tende a permanecer na mesma posição. Goffman (2014) explica 

que o termo cenário se refere às partes cênicas do equipamento expressivo fixo, pois se uma 

representação depende de determinado cenário ela só pode ser realizada naquele espaço 

geográfico, apenas em circunstâncias excepcionais o cenário acompanha os atores. Assim. a 

representação de Odorico nesta passagem depende não só da fachada pessoal e da fachada 

social, mas também da fachada cênica. 

Na cena analisada os enquadramentos das expressões de alegria e satisfação de 

Odorico são combinados a objetos cênicos pertencentes ao gabinete de prefeito de Odorico, 

algumas vezes aparece a imagem da Bandeira do Brasil e a foto de Rosa Paraguaçu como 

pano fundo (Figura 30). Esse jogo de imagens que revela o cenário demonstra o sarcasmo de 

Odorico e também traz uma crítica ao nacionalismo exacerbado durante a ditadura militar, já 

que o personagem Odorico diz lutar pelo bem estar da população e das famílias de Sucupira, 

ao mesmo tempo em que provoca uma guerra que pode levar à morte de muitos, destruindo 

essas mesmas famílias e a cidade. Assim, as ações de Odorico são acentuadas através dos 

bastidores, que indicam fatos suprimidos e completam a representação. 
 

Figura 30 - Em sentido horário: O Vigário e Tião Moleza assustados com o tiroteio. Odorico sorri.  Odorico 
satisfeito com o resultado de sua armação. Odorico faz uma estimativa da quantidade de mortos 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 
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No Brasil daquele contexto militar e nacionalista, o uso da bandeira e de fotos de 

familiares guardava uma demonstração de respeito e preocupação com o País e a família. 

Logo, durante a ditadura no Brasil foram largamente utilizados os slogans ‘Brasil. Ame-o ou 

deixe-o’ e ‘Ninguém mais segura esse país’, onde as cores da bandeira eram associadas a 

palavras de ordem, assim como o uso da própria bandeira, símbolo do patriotismo e de 

lealdade ao País.  

Em outra situação, Odorico, que vive incentivando Mestre Zelão a cumprir sua 

promessa ao Bom Senhor dos Navegantes de pular da torre da igreja com asas, fica eufórico 

quando os pescadores Mestre Zelão e Mestre Ambrósio somem em alto mar durante uma 

tempestade. Logo o prefeito começa a fazer os preparativos para os funerais. Quando todos 

correm para a praia, Odorico acredita que os corpos de Zelão e Mestre Ambrósio tenham sido 

encontrados. No entanto, vem a decepção: os dois retornam sãos e salvos. Odorico logo 

pragueja: “Como é que pode? Alguém fez algum despacho contra mim. Eles querem acabar 

comigo!” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 5, 00:08:09min). 

Apesar da mania de perseguição, e dos insultos que profere mais para si e para os 

telespectadores, Odorico tende a disfarçar a frustração de seus planos em obter dois corpos 

para a inauguração do cemitério. Assim, perante todos os outros que comemoram, Odorico é 

obrigado a realizar um esforço para se mostrar feliz e manter sua fachada. Goffman (2011) 

explica que:  

 
A preservação da fachada serve para neutralizar "incidentes" - quer dizer, eventos 
cujas implicações simbólicas efetivas ameaçam a fachada. Assim, o aprumo é um 
tipo importante de preservação da fachada, pois através do aprumo a pessoa controla 
o seu constrangimento e, assim, o constrangimento que ela e outros poderiam sofrer 
por causa do seu constrangimento. (GOFFMAN, 2011, p. 20). 

 

Nas cenas seguintes, Odorico e Dirceu observam, de fora do tumulto, Mestre 

Ambrósio e Zelão serem recebidos por amigos, parentes e serem abençoados pelo Vigário e 

por uma mãe de santo (FIGURA 31). Odorico, emburrado, já se esquecia da preservação da 

sua fachada de moralista, onde deveria demonstrar preocupação com o bem dos pescadores, 

quando é lembrado por Dirceu Borboleta de que deveria cumprimentar os resgatados. 

 
Dirceu diz a Odorico: O senhor não vai lá abraçar eles?  
Odorico disfarçando a cara de descontentamento que fazia, imediatamente coloca 
um sorriso amarelo no rosto e responde: Claro! Eu sou o prefeito!  
Odorico vai de encontro ao povo cumprimentar os pescadores que voltaram e 
aproveita para discursar: Eu vim aqui em nome da prefeitura e do povo de Sucupira 
pra "salvar" os heróis que voltam e pela felicidade de vocês voltarem são e "sarvos"! 
(O BEM-AMADO, 1973, DVD 5, 00:10:20min).  



78 
 

 

Portanto, Odorico é lembrado de neutralizar suas ações: sua expressão facial de 

desgosto e os braços cruzados. Em seguida, aprumando-se para controlar o constrangimento, 

Odorico vai saudar Zelão e Ambrósio, prevenindo um possível incidente diplomático com 

seus eleitores que poderia ameaçar essa e outras fachadas. Segundo as práticas para salvar 

uma fachada, de acordo com Goffman (2011, p. 27), primeiramente: “[...] há o desafio, 

através do qual os participantes assumem a responsabilidade de chamar a atenção ao erro de 

conduta [...]”. Assim, primeiramente Dirceu alerta Odorico para sua conduta errada e que ele 

deve corrigi-la. 

 
Figura 31 - Odorico fica emburrado por ter seus planos frustrados, depois tenta colocar um sorriso amarelo no 

rosto para disfarçar e parabenizar os pescadores 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Desse modo, o prefeito oculta seus sentimentos a respeito do retorno feliz dos 

pescadores e passa para a segunda jogada para salvar sua fachada, que, de acordo com 

Goffman (2011, p.27): “[...] consiste na oferta, através da qual um participante, normalmente 

o ofensor, recebe uma chance de corrigir a ofensa e restabelecer a ordem expressiva”. Assim, 

Odorico parte sorridente e de braços abertos para saudar Zelão e Ambrósio, tentando agir com 

naturalidade. De acordo com Goffman (2011), esse tipo gesto feito por um indivíduo funciona 

como um biombo que esconde os sentimentos reais, dão tempo para que se possa estabelecer 

o ritmo e programar um próximo passo que o leve de volta ao jogo. Assim, Goffman (2011) 

relata: 

 
Quando o embaraço surge de qualquer uma dessas fontes, o indivíduo alvoroçado 
compreensivelmente realizará algum esforço para ocultar seu estado dos outros 
presentes. O sorriso fixo, o riso vazio nervoso, as mãos ocupadas, o olhar para o 
chão que esconde a expressão dos olhos, tudo isso tornou-se famoso como sinais 
para ocultar o constrangimento. [...] Tendo em vista o desejo do indivíduo de ocultar 
seu constrangimento, tendo em vista o ambiente e sua habilidade em cuidar de si 
mesmo, ele pode parecer aprumado de acordo com alguns sinais óbvios, mas 
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demonstrar estar constrangido de acordo com sinais menos aparentes. Assim, ao 
fazer um discurso público, ele pode conseguir controlar sua voz e passar uma 
impressão de tranquilidade, mas aqueles sentados ao seu lado na plataforma podem 
ver que suas mãos estão tremendo ou que tiques faciais estão desmentindo sua 
atitude bem composta. (GOFFMAN, 2011, p. 100). 

 

 Goffman (2011, p. 29) afirma que a terceira jogada do salvamento de uma fachada 

seria: “[...] as pessoas a quem a oferta é feita podem aceitá-la como um meio satisfatório de 

restabelecer a ordem expressiva e as fachadas apoiadas por essa ordem”. Na cena citada esse 

ciclo corretivo se fecha após: desafio, oferta, aceitação ou agradecimento. Assim, a fachada 

moralista é salva, já que Zelão e Mestre Ambrósio recebem os cumprimentos e sorrisos de 

Odorico com agradável felicidade, demonstrando um modelo do comportamento ritual 

interpessoal. 

Nesses casos onde a fachada falha, apenas os telespectadores conseguem perceber que 

a atitude de Odorico é fingida. Tal como na vida, na ficção não há como Odorico conseguir 

encobrir totalmente suas intenções, sempre vão existir indícios de que sua fachada de 

moralista é falha. A oposição e o médico Juarez são personagens fictícios que deixam claro 

que duvidam da boa índole do coronel/prefeito. Outros personagens, como seus apoiadores, 

fingem o tempo todo não perceberem sua falta de compostura para algumas situações. O que 

corrobora o que diz Goffman (2011): 
 

Como o indivíduo não gosta de se sentir ou parecer constrangido, pessoas de bom 
tato evitarão colocá-lo nessa posição. Além disso, elas muitas vezes fingirão não 
saber que ele perdeu a compostura ou que tem motivos para perdê-la. Elas podem 
tentar suprimir sinais de reconhecimento de seu estado ou ocultá-los por trás do 
mesmo tipo de gesto de cobertura que ele pode empregar. (GOFFMAN, 2011, p. 
100). 

 

Observa-se que esse tipo de conduta de crédito vem, principalmente, de personagens 

que apoiam politicamente Odorico e que se beneficiam das vantagens deste apoio a ele, como: 

as três irmãs Cajazeiras, o Vigário, Tião Moleza e Dirceu Borboleta. Esses sujeitos fingem 

não perceber os comentários e gestos do prefeito que destoam de ações que compõem sua 

fachada moralista. Goffman (2011, p. 21) diz: “Podemos esperar que os membros de todo 

círculo social tenham algum conhecimento da preservação da fachada e alguma experiência 

no uso dela. Em nossa sociedade, esse tipo de capacidade às vezes é chamado de tato, savoir-

faire, diplomacia ou habilidade social”. Muitas vezes esses personagens alertam Odorico para 

que ele disfarce as possíveis falhas que podem ser observadas pelos demais indivíduos, que 

não seriam tão tolerantes quanto eles. Quando, por exemplo, Dirceu, por mais que seja 
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‘distraído’, lembra o prefeito de ir abraçar os pescadores é porque ele sabe a importância de 

Odorico se mostrar prestativo e manter sua popularidade, preservando essa fachada. 

Assim, são diversas as situações em que a fachada de moralista de Odorico Paraguaçu 

se vê ameaçada e é salva por personagens que o apoiam. Por exemplo, durante o velório de 

Dulcinéia Cajazeira, momento em que Odorico discursa falando estar triste por ter perdido 

uma correligionária, mas, ao mesmo tempo, não consegue conter suas feições de felicidade 

com a vitória iminente sobre os adversários políticos, que o acusavam de ter feito uma obra 

sem função. Quando Neco Pedreira pergunta ao prefeito se pode tirar uma foto e Odorico 

posa sorridente junto ao caixão, o Vigário não se contém e repreende o sorriso do prefeito 

(FIGURA 32): 
 

O Vigário fala em tom baixo para Odorico: O senhor não acha que não fica bem 
sorrir num momento desses? 
Em seguida Odorico muda a expressão do rosto em seguida para uma mais triste: É 
verdade. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 10, 01:23:11min). 

 
Figura 32 - Odorico posa sorridente para foto ao lado do caixão e, em seguida, é repreendido pelo Vigário 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Aqui, Odorico é alertado pelo Vigário, que o faz se lembrar que seria inadequado sair 

em uma foto sorridente durante o velório de Dulcinéia, pois demonstraria sua falta de 

sensibilidade diante da tragédia que ocorrera com uma amiga, parente, correligionária política 

e esposa de seu antigo assessor. Courtine (2016) explica sobre as externalizações das 

expressões faciais dos seres humanos: 

 
O homem divide-se em dois: ele é ao mesmo tempo invisível e visível, homem 
interior e homem exterior. Mas existe um elo entre a interioridade recôndita do 
homem e sua exterioridade manifesta. Os movimentos das paixões que habitam o 
homem interior são relevados na superfície do corpo. [...] O homem possui duas 
faces, das quais uma escapa ao olhar: a fisiognomia pretende supri-la tecendo uma 
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rede cerrada de equivalências entre o detalhe das superfícies e as profundezas 
ocultas do corpo. (COURTINE, 2016, p. 37-38). 

 

 Odorico tende a esconder vários fatos sobre si durante toda a telenovela para que as 

projeções que tenta difundir sobre sua personalidade, através de sua representação, não sejam 

enfraquecidas ou desacreditadas. Ele exterioriza apenas as manifestações aceitáveis aos outros 

e tenta esconder as paixões interiores, mas que, muitas vezes, acabam sendo reveladas por 

seus movimentos do corpo e até pela fala, pois, pela complexidade da representação, nenhuma 

fachada consegue funcionar totalmente sem falhas.  

No caso do velório de Dulcinéia, a falta de moral de Odorico não é resultado apenas 

de sua felicidade ao comemorar a morte de uma amiga. Os telespectadores conhecem todos os 

motivos que teriam levado Dirceu Borboleta a cometer o assassinato da esposa Dulcinéia 

Cajazeira: ele descobriu que ela se casou com ele estando grávida de Odorico e incentivada 

pelo próprio prefeito. Ao perceber a situação, Dirceu se sentiu traído pela esposa e pelo amigo 

Odorico, a quem admirava como um pai e um mentor, e acaba cometendo uma loucura. Com 

a intenção de não traumatizar o filho, Dirceu não conta o real motivo do assassinato, assim, a 

maioria dos personagens desconhece que a morte de Dulcinéia tenha sido indiretamente em 

decorrência dos atos questionáveis de Odorico, o que comprometeria sua moral. 

A maioria dos personagens não sabe desta verdade, então, Odorico é obrigado a trocar 

de feição durante o velório para manter as aparências pelo decoro normal a esse tipo de 

evento social. Goffman (2011) explica que, em toda comunidade existem regras de conduta 

que coordenam a interação face a face, possibilitando a comunicação em virtude da presença 

de outros, ordenando as regras e as infrações que podem ocorrer nesses encontros.  

Durante o velório Odorico estava feliz porque se livraria de três problemas: 

inauguraria o cemitério, Dulcinéia não poderia mais revelar que tinha um filho bastardo seu e 

também poderia jogar a culpa das gravações das confissões da igreja apenas em Dirceu, 

acusando-o de ser desequilibrado, já que fora capaz de matar a esposa. Goffman (2011) 

explica que:  

 
As ofensas contra essas regras constituem impropriedades situacionais; muitos 
desses delitos prejudicam os direitos de todos os presentes e constituem ofensas 
transmitidas publicamente, independentemente do fato de que muitas parecem ser 
motivadas pela relação particular do ofensor com pessoas particulares presentes, ou 
mesmo com pessoas ausentes. Essas impropriedades não são, em primeira instância, 
um tipo linguístico de comunicação interpessoal, e sim exemplos de desvios de 
conduta públicos - um defeito não na transmissão de informação ou de relações 
interpessoais, mas do decoro e do porte que regulam a associação face a face. É 
neste mundo de formas sancionadas de associação que os sintomas psicóticos 
encontram seu lar natural, e é através da aquisição de um quadro sistemático das 
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coerções da conduta pública aprovada que podemos obter a linguagem para falar 
bem e eficientemente sobre a sintomatologia. (GOFFMAN, 2011, p. 141). 

 

São diversas as ofensas de Odorico contra as regras morais e sociais perante os 

velórios, a morte ou a provável morte de alguém, como: preocupar-se mais com a inauguração 

do cemitério, a presença das autoridades, os preparativos, a divulgação positiva da imprensa e 

com o discurso que fará, do que com o sentimento dos familiares. Assim, Odorico ofende 

publicamente muitas pessoas quando não consegue disfarçar sua euforia por suas realizações 

pessoais motivadas pelo prejuízo na vida de outras pessoas. 

Um desses casos de ofensa à moral familiar em particular ocorre quando Anita 

Medrado falece em decorrência do conflito entre Medrados e Cajazeiras fomentado por 

Odorico. Ele vai até a casa dos inimigos políticos mostrar seus préstimos e pedir que ela seja 

enterrada em seu cemitério, uma ofensa, já que a morte veio em decorrência das armações de 

Odorico e porque os Medrados sempre foram contra o cemitério. Outro momento é durante o 

velório de Dulcinéia, quando Odorico conversa com Dorotéia sobre eles conseguirem virar a 

opinião pública a seu favor com a inauguração do cemitério. 

 
Odorico vai até Dorotéia: Dona Dó, e os "aluno" do colégio público? 
Dorotéia: Ah... os meus alunos já devem estar chegando. Eu soube que não foi fácil 
conseguir um número considerável. Alguns pais não quiseram permitir que os filhos 
comparecessem ao enterro. 
Odorico: Atitude “deverasmente” lamentável. 
Dorotéia: O senhor sabe, não é? Com o escândalo da espionagem no confessionário 
muita gente ficou contra nós. 
Odorico: Mas com o “inauguramento” do cemitério nós vamos virar a opinião 
pública. 
Dorotéia: Não há dúvida. A inauguração do cemitério vai ser uma grande vitória. 
Embora tenha custado a vida de nossa irmã.  
Odorico: Dona Dó, as obras que ficam no tempo, são sempre construídas com 
sangue, suor e lágrimas… é assim que começa o meu improviso! (O BEM-
AMADO, 1973, DVD 10, 01:19:34 min). 

 

Aqui Odorico continua com o desvio de conduta público, não mantendo o decoro e 

comentando, com a irmã da falecida, que o enterro será benéfico politicamente a ele, 

demonstrando total insensibilidade. Portanto, o prefeito/coronel segue no velório tentando 

encobrir sua euforia, fazendo uma boa exibição de si mesmo como prefeito, coronel, corajoso, 

honesto, amigo do povo, bom pai, bom marido, bom amigo e altruísta: o perfeito político 

moralista. Em seguida sua fachada começa a ser parcialmente desmascarada, quando a família 

Cajazeira diz que irá levar Dulcinéia para ser enterrada no mausoléu da família em outra 

cidade, daí Odorico enlouquece de raiva, entrando, inclusive, em delírio, como já foi 

analisado. 
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Em outra situação, logo no começo do mandato de Odorico, começam as dificuldades 

para que ele consiga um corpo para o cemitério. Com algumas armações já frustradas, Dirceu 

conta ao coronel que o médico Juarez Leão passou um telegrama pedindo vacinas e remédios 

para tifo, pois havia a evidência de uma epidemia. No entanto, Odorico parece ter em mente a 

ideia de impedir que as vacinas cheguem até o posto de saúde, pois as pessoas morrerem seria 

a situação perfeita para inaugurar sua obra. Quando confrontado por Dirceu, que não quer 

causar um genocídio, Odorico disfarça suas intenções. 

 
Odorico: Largue de ser burro! Burro, mal agradecido, e “desaforista”. Quem “tá” 
pensando aqui em aumentar cemitério? Quem “tá” pensando aqui em genocídio? 
Como é que você tem a coragem de imaginar isso de um homem que sacrifica noite 
e dia pelo bem da população? O que é que você tem na cabeça? É miolo de 
borboleta? Olha aqui seu Dirceu, o senhor não entende de política. (O BEM-
AMADO, 1973, DVD 4, 00:45:33min). 

 

Esse tipo de situação, imposta por um indivíduo a outro, é explicada por Goffman 

(2011): 

 
Se os outros estiverem dispostos a ignorar uma afronta a eles e agir com clemência, 
ou a aceitar desculpas, então ela pode se basear nisto para ofendê-los em segurança. 
[...] Finalmente, com alguns custos pessoais, ela pode induzir os outros a ferir seus 
próprios sentimentos, forçando-os assim a sentir culpa, remorsos, e um desequilíbrio 
ritual prolongado. (GOFFMANN, 2011, p. 30). 

 

Assim, quando Odorico xinga Dirceu Borboleta ele usa a estratégia de manobrá-lo 

para que ele assuma uma posição contrária à que está disposto, convencendo-o de que ele está 

errado e que deve corrigir ou reduzir os danos que causou à Odorico; como se Dirceu tivesse 

perdido pontos com o chefe e agora devesse se sair melhor.  

Outra vez, Odorico conta para a irmã que foi em uma sessão espírita na casa de 

Zizinha Burcão, uma médium que tem muita força e ‘baixa’ qualquer espírito, para chamar a 

falecida esposa. Zora diz que o Vigário irá ficar muito aborrecido com ele. 

 
Odorico: É... mas numa hora dessa a gente tem que acreditar até naquilo que não 
acredita. 
Zora: Você está falando do desaparecimento do Nadinho? 
Odorico: Não é nada disso... “Se” não “tá” vendo, mana? Que a muito tempo não 
morre ninguém mais nessa terra? E quando morre some, “talqualmente” tivesse sido 
tragado pela terra. Nem Deus nem o Diabo “leva” mais ninguém aqui. Isso parece 
até uma conspiração contra mim que vem do astral. E quem pode “tá” atrás disso 
tudo senão a falecida?  
Zora: Você acredita mesmo nisso?  
Odorico: Claro que eu tenho que acreditar. Como é que o doutor Juarez pode curar 
todos os “doente”, todos os “moribundo”? Ou o capitão Zeca Diabo chega aqui e 
resolve pendurar as “chuteira”, justamente agora? E por quê que ninguém morre 
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mais afogado? Picada de cobra não mata mais ninguém. Bala, facada, não carrega 
mais ninguém pro inferno? Só mesmo uma bomba atômica! 
Zora: Não fale assim, Odorico. Você “tá” louco. Deus vai te castigar. 
Odorico: Já “tá” me castigando... e eu não sei porquê. A minha intenção era a mais 
nobre, a mais cristã. Eu não entendo, mana. Não entendo. (O BEM-AMADO, 1973, 
DVD 4, 00:01:59min). 

 

Assim, mesmo Odorico insinuando que deseja a morte de alguém da cidade, ele se 

coloca na posição de vítima, como se estivesse sendo perseguido ou mal-entendido. Para ele 

sua intenção é a mais nobre e cristã possível, já que ele é um homem que se sacrifica pela 

população. No entanto, socialmente, um cristão não deveria dizer que Deus o está punindo 

por não realizar seu desejo de que alguém morra e nem um homem de sentimentos nobres 

desejaria um genocídio. Seu discurso não condiz com suas ações e, muitas vezes, nem com o 

seu próprio discurso. 

Quase ao final da trama, Odorico diz ao Vigário que acabou de punir Dirceu: “Acabo 

de punir seu Dirceu. Foi demitido ‘ao’ bem da moral e dos bons costumes” (O BEM-

AMADO, 1973, DVD 10, 00:01:56min), isto porque Dirceu Borboleta havia sido descoberto 

no caso das escutas implantadas no confessionário da igreja. E como Odorico o obrigou a 

assumir toda a culpa, teve que o punir para sustentar sua fachada de moralista e conter o 

escândalo. No entanto, quando Odorico passa em frente ao bar de Pepito e vê os passantes 

lendo o jornal com uma manchete que contém mais provas contra ele, diz, nervoso, a seu 

motorista Quelé que os que estão ali são todos ‘cachacistas’ e ‘badernistas’. É a partir do 

‘Sucupiragate’22 que a versão dos fatos que Odorico sustentava durante toda a narrativa da 

telenovela começa a desmoronar e ele não consegue mais manter suas fachadas, fazendo-o se 

sentir ofendido. Goffman (2011, p. 14) ressalta que, para as pessoas, às vezes, “Se os eventos 

estabelecem uma fachada para ela melhor do que ela poderia esperar, ela provavelmente se 

‘sentirá bem’; se suas expectativas costumeiras não forem realizadas, espera-se que ela se 

‘sinta mal’ ou ‘sinta-se ofendida’”. 

Odorico, que pretendia com as escutas, espionar os adversários políticos, acaba 

também descobrindo vários segredos dos moradores da cidade – uma afronta à moral cristã ao 

escutar as confissões dos devotos e fazer comentários maldosos sobre eles. De acordo com 

Goffman (2014), os estabelecimentos sociais e as regras de decoro que prevalecem em 

                                                
22  Sucupiragate é a versão sucupirana do escândalo de Watergate satirizado por Dias Gomes na telenovela. O 
caso Watergate ocorreu em 1972, nos EUA, e envolveu o presidente Richard Nixon, do Partido Republicano. No 
Watergate os assessores de Nixon conduziam um esquema de espionagem do partido democrata através de 
escutas e fotografias para favorecê-lo durante as eleições. 
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recintos sagrados como igrejas, possuem padrões mais rígidos do que os encontrados 

em outros ambientes cotidianos.  

A partir dos escândalos sobre as escutas colocadas no confessionário da igreja, a 

fachada de moralista de Odorico começa a desmoronar e aos poucos seus erros começam a ser 

visíveis para os outros personagens da trama. Com o ‘Sucupiragate’ as armações de Odorico 

começam a se desencontrar e deixam de formar uma teia bem amarrada, situação que se pode 

entender a partir do que diz Goffman (2011, p. 16): “Quando uma pessoa está com a fachada 

errada, ou fora de fachada, eventos expressivos estão sendo contribuídos para o encontro, mas 

eles não podem ser costurados facilmente ao tecido expressivo da ocasião”. Goffman (2011, 

p. 20) também diz que uma pessoa: “[...] pode querer salvar sua própria fachada por causa de 

sua ligação emocional com a imagem do eu que sua fachada expressa, por causa de seu 

orgulho ou honra, por causa do poder que seu estatuto presumido permite que ela exerça sobre 

os outros participantes, e assim por diante”. 

Assim, Odorico tenta de tudo para restabelecer seu prestígio e poder: planeja inaugurar 

de vez o cemitério; promete devolver os saveiros aos pescadores que foram enganados por um 

malandro – seu sócio; libera a água da fonte da bica de sua fazenda para o povo; vai à rádio 

fazer um pronunciamento desmentindo as acusações; e, por fim, arma um falso atentado à sua 

vida para tentar sensibilizar a opinião pública e culpar os adversários.  

O personagem constantemente dá indícios a partir de suas ações, de sua relação com 

os outros e também com o telespectador de que, apesar do que emite, sua intenção é adversa. 

Este, aliás, é praticamente o cerne da personalidade de Odorico: indicar determinada coisa e 

fazer outra. Ele promete, mas não cumpre; finge preocupação com a população, no entanto, 

deseja a morte de seus eleitores para que a sua obra (cemitério) seja funcional; tenta inaugurar 

o Posto de Higiene de Sucupira com toda pompa, porém fica irritado com a eficiência do 

médico ao curar todos doentes da cidade; é machista, conservador e relapso com os filhos, 

tendo, inclusive, um filho bastardo. Odorico passa a trama tentando conservar a fachada de 

moralista, mas não é somente esta fachada que lhe cabe, há outras, que estão expostas ao 

longo do trabalho. 
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4 O CARISMA DO CORONEL E PREFEITO E AS FACHADAS RELIGIOSA, 

PATERNALISTA E CLIENTELISTA 

 

Como é perceptível, o fazer performativo característico dos personagens em O Bem-

Amado (1973), está diretamente ligado à política e à história brasileira, principalmente no que 

se refere ao coronelismo, ao populismo, ao patriarcalismo e à ditadura militar. Assim, o autor 

Dias Gomes articulou, em O Bem-Amado, o personagem de Odorico Paraguaçu também como 

um coronel político, que abusa do poder público para satisfazer interesses pessoais.  

A imagem reproduzida em Odorico é a de um coronel, ‘mandão’, um homem 

‘inculto’, corrupto, inescrupuloso, cômico e extravagante, que tenta esconder a sua falta de 

caráter. Enquanto político ele também é um típico populista, que busca a simpatia das classes 

sociais mais baixas, defendendo seus interesses através de políticas paternalistas e 

assistencialistas, estando sempre em contato direto com as massas, supostamente sem a 

intermediação do partido ou de assessores. Segundo o próprio Dias Gomes (1998, p. 188), 

sobre a ida de O Bem-Amado para a TV: “Odorico mudou de cara, tornou-se o protótipo do 

político interiorano, produto do coronelismo e, apesar de ter sido vivido no palco por 

Procópio Ferreira, em 1970, só encontraria seu genial intérprete em Paulo Gracindo, na 

televisão”.  

Da mesma forma que as características de um coronel ou político populista são 

delimitadas por regras sociais, Bauman (1992) diz que a performance também é um modo de 

comportamento comunicativo que é conduzida através da dimensão social, cultural e estética 

do processo de comunicação. Ainda de acordo com Bauman (1992), a performance pode 

funcionar para atrair a atenção do público para determinada ação comunicativa, que é retirada 

de seu ambiente contextual e aberta ao exame de uma audiência. Assim, a performance é um 

modo de ação marcada por uma configuração que representa um quadro interpretativo 

especial, em que a audiência possui a responsabilidade de avaliar a habilidade e a eficácia da 

interpretação do artista. Aqui se entende como performance a representação do personagem 

Odorico Paraguaçu, que possui um quadro interpretativo composto por suas fachadas. De 

acordo com Goffman (1986), 

 
Uma performance, no sentido restrito em que vou utilizar o termo, é aquele arranjo 
que transforma um indivíduo em um artista (performer) de palco, e o artista, por sua 
vez, é um objeto que pode ser observado por todos os ângulos e longamente sem 
ofensa. E dele é esperado um comportamento envolvente por pessoas 
desempenhando o papel de "público". (GOFFMAN, 1986, p. 124, tradução nossa). 
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Logo, para que o personagem fictício Odorico Paraguaçu se caracterizasse como 

político populista e coronel, uma gama de traços de caráter e situações foi reproduzidas de 

políticos ‘reais’ e assim a fachada foi sustentada frente a uma audiência já acostumada aos 

mandos e desmando destes. A provável ideia de Dias Gomes era atrair a atenção do público 

para ações comunicativas de políticos que, muitas vezes, passavam despercebidas nas notícias 

e na vida cotidiana, mas que, ao serem recontextualizadas através da telenovela com tom de 

humor, poderiam ser mais bem avaliadas e interpretadas pela população. Bauman (1974) 

explica que:  

 
A performance envolve, por parte de quem a faz, assumir a responsabilidade perante 
um público pela maneira com que a comunicação se dá, para além do seu conteúdo 
referencial. [...] Além disso, é marcado como estando disponível para o 
aprimoramento da experiência, por meio do prazer real proporcionado pelas 
qualidades intrínsecas do próprio ato de expressar-se. Assim, a performance chama 
atenção especial, aumenta a consciência do seu ato de expressar-se e permite ao 
público assistir com intensidade especial ao ato do expressar-se e a quem faz a 
performance. (BAUMAN, 1974, p. 293, tradução nossa). 

 

O seu personagem Odorico, performance de Paulo Gracindo, conseguiu sustentar sua 

fachada através de uma boa demonstração de seus atributos sociais enquanto coronel e 

político, transmitindo uma imagem compartilhada de político do interior que obtém prestígio 

político e conserva a sua posição de liderança através da repressão, da troca de favores, do 

paternalismo e do assistencialismo. O personagem do prefeito sustenta a fachada de coronel e 

de prefeito populista, uma vez que as fachadas são delineadas a partir de atributos socialmente 

admitidos. 

A representação de Odorico é um reflexo da sociedade a qual ele pertence e, ao 

mesmo tempo, um conjunto de características emocionais que, como ator fictício, são criadas 

a partir de uma junção dos estados pessoais de indivíduos na mesma situação que ele, 

utilizando da comicidade na interpretação dos gestos, movimentos, expressões faciais e falas, 

trazendo uma junção entre ator e estrutura (ou quadro). Odorico, enquanto coronel e político, 

em suas representações, traz a dinâmica do poder que recorre a rituais que objetivam legitimar 

a representação. 
 

4.1 O CRÉDITO DO CORONEL: “SE HÁ VAGA DE HERÓI NESSA TERRA, ESSA 

VAGA É MINHA!” 
 

Entende-se as características políticas de Odorico ao se considerar melhor o 

coronelismo, que surgiu no período da Primeira República Brasileira como uma forma de 
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poder político específico do país e trouxe influências da fase imperial, quando os municípios 

funcionavam quase como feudos políticos transmitidos por herança. Na Primeira República 

foram perpetuados os políticos já existentes, que de mandões se transformaram em coronéis. 

No entanto, para Carvalho (1999) a decadência econômica que ocorreu também durante a 

Primeira República enfraqueceu o poder dos fazendeiros, que tiveram que passar a depender 

do Estado para expandir sua influência. O que fez os políticos começarem a hipotecar seu 

apoio ao governo, sobretudo na forma de votos. Apesar de os historiadores considerarem que 

o coronelismo não existiu depois do fim da Primeira República, a morte desse regime foi 

apenas simbólica, pois durante o período do regime militar, a despeito da modernização 

econômica com o aumento da população urbana e a diminuição da rural, a vida política do 

interior do Brasil ainda era permeada pelo clientelismo23, principalmente por meio da 

estrutura política municipal. 

Com a Constituição de 1946 houve uma rearticulação das representações municipais e 

regionais, dando ao congresso um enorme poder de decisão política para representar a 

sociedade civil. Esta rearticulação reativou o fenômeno do coronelismo como expressão 

econômica e social, pois os tais coronéis eram os responsáveis pelas vitórias eleitorais dos 

candidatos. Ou eram eles mesmos os candidatos. Vivendo em uma situação de barganha com 

os eleitores, que dependiam dos políticos, mas que detinham o poder do voto. O coronel era, 

portanto, um membro de uma elite que possuía o poder político, social e econômico. Para 

Faoro (2001),  

 
Debaixo da imagem e da caricatura, está a realidade social e política. O coronel, 
antes de ser um líder político, é um líder econômico, não necessariamente, como se 
diz sempre, o fazendeiro que manda nos seus agregados, empregados ou 
dependentes. [...] Ocorre que o coronel não manda porque tem riqueza, mas manda 
porque se lhe reconhece esse poder, num pacto não escrito. [...] O vínculo que lhe 
outorga poderes públicos virá, essencialmente, do aliciamento e do preparo das 
eleições, notando-se que o coronel se avigora com o sistema da ampla eletividade 
dos cargos, por semântica e vazia que seja essa operação. (FAORO, 2001, p. 737). 

 

Durante a telenovela, algumas barganhas e trocas de favores ocorrem entre Odorico, o 

detentor do poder político, e alguns personagens, inclusive uma provável compra de votos ou 

o chamado ‘voto de cabresto’24 – como quando Odorico demonstra que somente poderá ser 

                                                
23 Recebe o nome de clientelismo a prática política de troca de favores na qual os eleitores são encarados como 
‘clientes’. O político concentra seus projetos e funções no objetivo de prover os interesses de indivíduos ou 
grupos, em uma relação de troca em que o político recebe os votos que busca para se eleger. 
24 A palavra cabresto, do latim capistrum, significa ‘mordaça ou freio’. E é a coação de empregados ou 
subordinados por coronéis locais que, em seus currais eleitorais, definem o voto da população através de 
barganha ou repressão. 
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enterrado no cemitério de Sucupira quem tiver votado nele, mesmo o cemitério tendo sido 

construído com dinheiro público. 

 
Odorico: Então, fica decidido. Nós vamos dar uma cova, uma sepultura, e porque 
não dizer uma catacumba a cada eleitor que votar em mim. É claro quem tiver o azar 
ou “desazar” de bater a caçoleta enquanto eu for prefeito. 
Judicéia Cajazeira: E como a gente vai saber quem votou mesmo no senhor? O voto 
é secreto. 
Odorico: Basta que ele diga na hora da extrema-unção. Porque ninguém mente na 
hora de entregar a alma ao criador. (O BEM-AMADO, 1973, DV 1D, 01:15:40min). 
 

Casos assim eram comuns em períodos próximos à produção da telenovela, como 

retratado na notícia do Diário de Pernambuco, de 1962 (FIGURA 33), intitulada Eleições e 

dinheiro. 
Figura 33 - Eleições e dinheiro: notícia do Diário de Pernambuco 

 

 
Fonte: Adaptado de Diário de Pernambuco (1962, p. 4). 

 

A notícia revela as barganhas do então senador Juscelino Kubitschek25 para conseguir 

ascender ao senado como representante do estado de Goiás nas eleições de 1961, 

provavelmente utilizando de seu prestígio como ex-presidente do Brasil. Já nos municípios 

este tipo de relação ocorria porque, segundo Leal (2012), o chefe municipal, que em geral era 

coronel, era o elemento primário desse tipo de poder, que comandava discricionariamente um 

lote considerável de ‘votos de cabresto’; e, através da força eleitoral, emprestava o prestígio 

político, natural coroamento de sua privilegiada situação econômica e social.  Também para 

Queiroz (1976, p. 166): “[...] o poder político é medido através da quantidade de votos de que 

dispõe um chefe local ou regional, no momento das eleições”. A seguir se tem outro exemplo 

                                                
25 Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido por JK, foi um médico e oficial da Polícia Militar 
mineira e político brasileiro que ocupou a Presidência da República entre 1956 e 1961. Ele ajudou na elaboração 
da Constituição de 1946. Ao assumir a presidência Juscelino Kubitschek estabeleceu desenvolvimentismo como 
política econômica, prometendo 50 anos de progresso em cinco de governo. 
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de caso em que um prefeito, cujo mandato foi entre 1952 e 1954, foi denunciado pelo Jornal 

Luta Democrática por sua política de barganhas. 

 
Começou o leilão na Prefeitura. O Sr.  Dulcídio Cardoso quer arrematar, num único 
lance, todos os representantes do povo na Câmara Municipal. Oferecendo cinco 
empregos a cada um. É o que se lê nas folhas. É o suborno em marcha. É a compra 
de políticos. É a compra de consciências. É a compra de votos em plenário como se 
a Câmara Municipal não passasse de mercadinho, de feira-livre. Vale indagar: - 
Quem topará a barganha de apoio por empregos? Quem se venderá ao Sr. 
prefeito?  [...] Não sei. Sei, apenas, é que o Sr. Dulcídio Cardoso julga tão mal os 
vereadores que imagina poder encabrestá-los com sinecuras. (PÓS DE MICO, 1954, 
p. 2).  

 

Assim como esse prefeito do Distrito Federal, outros prefeitos e políticos pelo País – e 

também Odorico – possuíam uma política assistencialista, paternalista, permeada por favores 

pessoais e compadrios. Leal (2012) traz uma lista de alguns dos benefícios oferecidos por 

coronéis a quem os apoiasse: 

 
[...] arranjar emprego; emprestar dinheiro; avalizar títulos; obter crédito em casas 
comerciais; contratar advogado; influenciar jurados; estimular e “preparar” 
testemunhas; providenciar médico ou hospitalização nas situações mais urgentes; 
ceder animais para viagens; conseguir passes na estrada de ferro; dar pousada e 
refeição; impedir que a polícia tome as armas de seus protegidos, ou lograr que as 
restitua; batizar filho ou apadrinhar casamento; redigir cartas, recibos e contratos, ou 
mandar que o filho, o caixeiro, o guarda-livros, o administrador ou o advogado o 
façam; receber correspondência; colaborar na legalização de terras; compor 
desavenças; forçar casamento em casos de descaminho de menores, enfim uma 
infinidade de préstimos de ordem pessoal, que dependem dele ou de seus serviçais, 
agregados, amigos ou chefes. Quando o chefe local é advogado, médico, escrivão, 
sacerdote etc., muitos desses serviços são prestados pessoalmente, mediante 
remuneração irrisória, ou inteiramente gratuitos. Entre os favores da situação local 
tem ocupado lugar de destaque a condescendência fiscal. (LEAL, 2012, p. 38). 

 

Esse apadrinhamento ocorre em O Bem-Amado com vários partidários do prefeito 

Odorico, principalmente nos casos de Tião Moleza e Dirceu Borboleta, que ganharam cargos 

públicos em troca do apoio prestado ao prefeito durante as eleições. Tião Moleza de sacristão 

passa a ser o coveiro do cemitério, como ninguém morre e a obra não possui utilidade, ele 

costuma dormir dentro das covas já que não possui trabalho a realizar, por ironia um 

“funcionário fantasma”26 que cuida do cemitério; já Dirceu Borboleta passa a ser o assessor e 

secretário do prefeito no gabinete, realizando serviços oficiais e também favores pessoais que 

não deveriam ser pagos com seu salário de servidor público. 

                                                
26 Funcionário que nomeado para um cargo público, jamais desempenha as atribuições que lhe cabem, assim, 
recebendo sem trabalhar. 
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Não são poucos os exemplos de barganha durante a trama. Por exemplo, Jairo Portela, 

um malandro que chega à cidade procurando oportunidades de negócios escusos, consegue 

dinheiro e alvará para adquirir uma empresa de pesca, da qual Odorico também passa a ser 

sócio. Nesse caso, Jairo fechara um trato secreto e particular com o então candidato a prefeito: 

30% dos lucros em troca de uma tramoia que faria o doutor Lulu Gouveia perder grande parte 

de seus eleitores. Jairo Portela faz a esposa Adalgisa fingir que foi atacada por Lulu Gouveia, 

simulando uma invasão dele a seu quarto do hotel. Uma estratégia para que a notícia saísse no 

jornal e para que o boato se espalhasse pela cidade. Na época Jairo já deixara combinado com 

Odorico que cobraria seu pagamento após ele ser eleito prefeito. Portanto, Jairo chega sem 

dinheiro em Sucupira e se torna empresário com o favorecimento político e econômico que 

recebe de Odorico por seus préstimos pessoais. 

Assim sendo, os coronéis ou chefes locais sempre julgavam ter autonomia para 

infringir regras e leis em benefício próprio. Outra situação que demonstra essa característica 

de Odorico ocorre na ocasião em que o filho do prefeito, Cecéu, é preso com o amigo, 

Nadinho, por roubarem um carro. Cecéu logo deixa claro que é filho do prefeito e que seu pai 

não vai gostar nada de vê-lo encarcerado, como quem diz: “Você sabe com quem está 

falando?”. Quando Odorico fica sabendo da prisão do filho, chega na delegacia com a arma 

em punho e com seu jagunço Quelé na retaguarda e ordena que soltem os ‘meninos’, que, por 

sua vez, roubaram um carro e o acertaram contra uma árvore, estando ainda em alta 

velocidade (FIGURA 34). Donana, a delegada, responde: “O senhor prefeito sabe que eu não 

posso fazer isso. Lei é lei, já lavrei o flagrante. E o senhor prefeito legalista como é não vai 

querer que eu infrinja a lei.” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 2, 01:54:34min). Mesmo assim 

Odorico tira o filho e o amigo da prisão, passando por cima da autoridade policial e a 

ameaçando.  
Figura 34 - Odorico chega armado na delegacia e ordena que soltem os ‘meninos’ 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 
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Goffman (2011) comenta que, 

 
Em mundos sociais nos quais a honra é altamente valorizada, e os homens devem 
estar preparados para arriscar suas vidas para salvar suas fachadas, as modas da 
moralidade podem mudar rapidamente, e o ato de provar tais atributos como nossa 
"masculinidade" podem ter sua importância reduzida. [...] É claro que quando um 
indivíduo recusa um desafio com frieza, ou não fica raivoso por uma ofensa, ele está 
demonstrando autocontrole sob circunstâncias difíceis, e assim estabelece um certo 
caráter, mas não do tipo heroico. (GOFFMANN, 2011, p. 244-245). 

 

Trazendo esse exemplo para a telenovela, para Odorico Paraguaçu a honra é 

primordial. Ele sempre está preparado para salvar suas fachadas, demonstra valentia apenas 

quando a pessoa é sua subordinada ou percebe que deve recuar porque corre perigo, já que 

Odorico não é valente a ponto de arriscar sua vida. Aqui cabe uma anedota: certa vez, Neco 

Pedreira e Telma estão no forte conversando e namorando. Como o local possui fama de ser 

mal-assombrado, algumas pessoas da cidade, ao ouvir os barulhos, acham que é um fantasma. 

Quando Odorico é avisado do fantasma, ele, mesmo morrendo de medo, prontifica-se a ir 

armado e com outras pessoas até o forte para ‘espantar’ a assombração, mas como adentra as 

ruínas sozinho, finge não ter encontrado gente viva lá e sai fingindo valentia, dizendo que 

espantou o espírito com um tiro. Assim, ele utiliza a situação para se exibir como corajoso e 

honrado, demonstrando estar preparado para arriscar sua vida pela população de Sucupira, 

reafirmando sua fachada; enquanto, na verdade, estava com muito medo da provável 

assombração, situação que também prova o discurso populista e Odorico. Neste mesmo 

sentido, Lira Neto (2014) conta uma anedota sobre Getúlio Vargas e seu temperamento: 

 
Em português claro, Getúlio Vargas desafiava os oponentes a resolver as diferenças 
com ele no braço, lá fora. Enquanto Melo Viana27 fazia soar mais uma vez a 
campainha, tentando inutilmente reinstaurar a ordem nos trabalhos do dia, Getúlio 
deixou o salão, como se sinalizasse que aguardaria os presumíveis contendores na 
calçada do Palácio Tiradentes. O coronel Euclides Figueiredo 28deu a entender que 
era homem o suficiente para não deixar um desafio daqueles sem a resposta. Tão 
logo conseguiu se desvencilhar dos colegas que tentavam demovê-lo da ideia de 
trocar socos com um ex-presidente da República no meio da rua, saiu no encalço de 
Getúlio. Ao chegar à escadaria do palácio, porém, Figueiredo não encontrou mais 
ninguém a sua espera. O desafiante já havia embarcado em um carro, na companhia 
do genro, Ernani. (LIRA NETO, 2014, p. 89). 

 

Comparando os dois ocorridos, assim como Odorico, Getúlio Vargas se fazia de 

corajoso e valente e, ao ficar nervoso, ameaçava, esbravejava, mas nunca partia para a ação 
                                                
27 Fernando de Mello Vianna foi um advogado, professor e político brasileiro que chegou a governador de Minas 
Gerais entre 1924 e 1926 e a vice-presidente da república no governo de Washington Luís entre 1926 e 1930. 
28 Euclides de Oliveira Figueiredo foi um general e político brasileiro que exerceu mandato de deputado federal 
pelo Rio de Janeiro entre 1946 e 1951 pela União Democrática Nacional (UDN). Seu filho, General João 
Baptista de Oliveira Figueiredo, foi o 30º Presidente do Brasil durante o regime militar. 
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sem a ajuda de seus jagunços. Quando Odorico trama tiroteios e ou tenta dar cabo da vida de 

alguém, ele apenas é o mandante, não o executor. Sua valentia é seletiva, ele só vai para o 

duelo em situações as quais sabe que pode vencer, ou ainda as que lhe são favoráveis – como 

quando enfrenta seus filhos, seus subordinados, afronta uma mulher ou até uma assombração, 

que, apesar do temor, ele sabe que não é real. 

 Retornando ao caso da delegacia, Odorico, mesmo sem receber o consentimento de 

Donana, leva o filho e o amigo da delegacia, em um ato de insubordinação à autoridade dela, 

reorganizando as relações de poder como ele gostaria que fosse. Para Odorico, Donana é 

apenas a mulher do delegado que não deveria ter autoridade dentro da delegacia, portanto, ele 

demonstra superioridade, honra e poder sobre a opositora, que é mulher e autoridade policial. 

Ele prova seus atributos como homem para uma sociedade que é extremamente machista. 

Goffman (2011) ainda explica que, quanto mais poder e prestígio um sujeito possui, 

mais provável será que as pessoas demonstrem consideração para com seus sentimentos. 

Desse modo, as manifestações de consideração para com Odorico podem vir através da 

negociação de favores e benefícios extras, como os serviços prestados por Tião, Dirceu, Jairo 

e até pelo Vigário ao coronel e prefeito. Assim como o benefício de poder tirar o filho da 

cadeia apontando uma arma para a delegada sem que o filho sofra um processo ou ele mesmo 

seja preso por desacato. 

 Provavelmente, se Odorico não fosse o coronel e também o prefeito da cidade, não 

ousaria entrar em uma delegacia armado e desacatando a força policial. Segundo Leal (2012), 
 

Entretanto, ao lado da falta de autonomia legal, a que aludimos, os chefes 
municipais governistas sempre gozaram de uma ampla autonomia extralegal. [...] É 
justamente nessa autonomia extralegal que consiste a carta branca que o governo 
estadual outorga aos correligionários locais, em cumprimento da sua prestação no 
compromisso típico do “coronelismo”. É ainda em virtude dessa carta branca que as 
autoridades estaduais dão o seu concurso ou fecham os olhos a quase todos os atos 
do chefe local governista, inclusive a violências e outras arbitrariedades. (LEAL, 
2012, p. 37). 

 

Portanto, a atitude de Odorico é típica de um coronel que também é chefe político 

municipal. Nesta cena fica claro que, no Brasil, uma pessoa investida de cargo público 

hierarquicamente superior, rica ou influente, acredita estar legitimada para fazer prevalecer 

seus interesses e usufruir de privilégios. Goffman (2011) destaca que: 

 
[...] a pessoa de classe alta tende a participar de encontros onde ela tem uma posição 
superior à dos outros participantes e não apenas em relação à classe. O participante 
superior muitas vezes é um tanto independente da boa opinião dos outros, e pode se 
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dar ao luxo de ser arrogante, apegando-se a uma fachada mesmo que ela não seja 
apoiada pelo encontro. (GOFFMANN, 2011, p. 33). 

 

Trazendo essa constatação para O Bem-Amado, entende-se que Odorico tem 

consciência de sua posição de superioridade perante a sociedade sucupirana em decorrência 

de seu poder econômico e político, e, por isso, por diversas vezes age de forma até descuidada 

em suas armações, por acreditar que possui uma boa opinião pública e que sua fachada está 

acima de qualquer suspeita ou crítica por sua posição. Além disso, por se sentir aprumado e 

poderoso, passa a ser arrogante com seus subordinados, tratando-os de forma desrespeitosa e 

autoritária. 

Assim, para entender Odorico, é preciso reconhecer como eram as caraterísticas do 

homem nordestino.  

 
[...] a tolerância para com a violência deve ser encarada no universo cultural do ciclo 
do gado nordestino como um dos apanágios do próprio ciclo, não sendo, portanto, de 
surpreender o destaque social que neste universo desfrutava a figura do valentão, 
daquele homem que enganchava a granadeira e, viajando léguas e mais léguas, ia 
desafrontar um amigo, parente ou mesmo um estranho que tivesse sofrido algum 
constrangimento ou humilhação. Para tanto sendo suficiente que o desvalido lhe 
invocasse o nome, pondo-se ao amparo das suas armas justiceiras. (MELLO, 2011, 
p. 65). 

 

Em uma comparação com Odorico, que aplica a fachada de coronel nordestino 

‘valentão’, Getúlio Vargas, apesar de ser do sul do país, também se mostrava valente. Nascido 

em uma cidade de região de fronteira entre o Brasil e a Argentina, ele também conviveu com 

a violência em ambientes inóspitos. Na visão de Bourne (2012, p. 18): “Era território pioneiro 

árduo, em que se vivia pelas armas e pelo julgamento instantâneo”. Também para Alzira, filha 

de Getúlio, o ambiente fazia com que os homens fossem endurecidos pelas lutas. 

 
Ódios recalcados, malquerenças às vezes infantis, o culto à coragem e ao estoicismo, 
o hábito da solidão e, sobretudo, a angústia muda de nossas mães e avós fizeram do 
gaúcho um ser inquieto, ensimesmado e orgulhoso. Nascera para herói, era preciso 
continuar. Adquiriu o hábito de resolver pelas armas todos os seus problemas. 
Questões de família, de herança, de política, de honra eram decididas à bala. Daí 
para as lutas fratricidas faltava pouco. [...]Sempre me pareceu estranho ouvir, anos 
mais tarde, dizerem que papai [Getúlio Vargas] era de índole calma e serena, o 
homem que sabia esperar. Saber, ele o sabia, mas não gostava. Aprendeu a controlar 
seu temperamento impaciente, ardoroso, quase intempestivo, nas lides da própria 
experiência. A pressa interior que o dominava transparência de vez em quando em 
seus atos. (VARGAS, 2017, p. 26-27). 
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Assim, o manejo de armas por Odorico Paraguaçu era considerado uma forma de 

demonstrar valentia, tal qual para Getúlio Vargas, que conseguia controlar melhor seu 

temperamento dado a rompantes do que seu colega da ficção.  

Ainda segundo Vargas (2017), outro político, o prefeito do Distrito Federal (RJ) entre 

1936 e 1937 e padre pernambucano Olímpio de Melo29, também andava com uma faca, 

mesmo sendo religioso. 

 
Destemido até a audácia como político, não se deixava atemorizar e enfrentava 
valentemente qualquer situação difícil. Foi uma das vítimas prediletas do anedotário 
carioca. Diziam que no bolso esquerdo de sua batina carregava sempre o rosário e 
no direito uma pontiaguda faca pernambucana, a bicuda, para sua defesa corporal. 
Durante um de seus despachos com o presidente da República, ao retirar um lenço 
para enxugar o suor do rosto, um estranho objeto caiu ao chão. Era a famosa bicuda. 
O presidente [Getúlio Vargas] a teria apanhado do chão e devolvido a seu dono com 
estas palavras: “Padre, o seu rosário caiu”. (VARGAS, 2017, p. 235). 

 

Olímpio de Melo também foi acusado de andar sempre de posse de uma arma de fogo 

durante suas atividades políticas – que mais tarde ele alegou ser uma tabaqueira onde 

guardava rapé, uma imitação perfeita. Outro político, o senador Arnon de Mello30, dono de 

um temperamento intempestivo, sacou o revólver que carregava consigo e disparou contra o 

adversário político, o senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, em 196331, depois que este 

o atacou verbalmente. Como errou o alvo, acabou por matar o colega José Kairala32 dentro do 

congresso. Arnon e Silvestre já trocavam impropérios e ameaças há muito tempo. O Jornal 

Correio Braziliense trouxe a manchete no dia seguinte (FIGURA 35). 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Olímpio de Melo pernambucano, ordenado padre em 1909. Nas eleições municipais de 1934 do Distrito 
Federal (Rio de Janeiro) foi eleito vereador. Na sessão inaugural dessa legislatura, realizada em abril de 1935, o 
padre Olímpio foi eleito para a presidência da Câmara e Pedro Ernesto para a Prefeitura do Distrito Federal.  
30 Arnon Afonso de Farias Melo foi um jornalista, advogado, político e empresário alagoano, pai de Fernando 
Collor de Mello, ex-presidente do Brasil. Em outubro de 1950 foi eleito deputado federal, mas assumiu como 
governador de Alagoas na legenda da UDN. Depois, elegeu-se, no pleito de outubro de 1962, senador por 
Alagoas, na legenda do PDC, assumindo o mandato em fevereiro do ano seguinte. 
31 Silvestre Péricles de Góis Monteiro, militar e político alagoano, tendo sido governador de Alagoas (1947-
1951), deputado federal por Alagoas (1946-1947) e senador por Alagoas (1959-1967). 
32 Kairala José Kairala, foi um comerciante e político brasileiro, senador pelo Acre em 1963. Foi assassinado no 
exercício do mandato, dentro do prédio do Senado Federal, vítima de uma bala perdida disparada pelo também 
senador Arnon de Melo. 
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Figura 35 – Manchete do Correio Braziliense: Tiro de Arnon mata Kairala 
 

 
Fonte: Adaptado de Correio Braziliense (1963, p. 1). 

 

Vários políticos utilizavam armas com naturalidade em suas atividades diárias. Outro 

caso conhecido é o de Tenório Cavalcanti33, que tinha o apelido de ‘homem da capa preta’ em 

referência à capa que usava e que escondia sua metralhadora que sempre carregava e era 

carinhosamente apelidada de ‘Lurdinha’ (FIGURA 36). Tenório Cavalcanti, natural de 

Alagoas, estabeleceu-se em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tornando-se vereador em 1936 

e, mais tarde, deputado federal, em 1951. Era um homem violento, com várias mortes nas 

costas. Apesar de ser populista e de ter apoio dos mais pobres, Tenório fazia oposição a 

Vargas. Certa passagem entre Tenório e ACM34 se tornou uma anedota da política brasileira. 

 
Foi também nesse período de sua passagem pela Câmara que Antônio Carlos 
protagonizou um dos episódios tensos da história política brasileira, ao trocar 
insultos com o então deputado Tenório Cavalcanti — conhecido como "homem da 
capa preta", que costumava andar armado com uma metralhadora e a quem foram 
atribuídos mais de 25 crimes violentos na Baixada Fluminense. Após ser chamado 
de ladrão por ACM, Tenório sacou o seu revólver e gritou que iria matá-lo. Segundo 
versões, ele teria desistido. Pouco depois, em 1964, ACM teria usado suas boas 
relações com o governo militar para conseguir a cassação dos direitos políticos de 
Tenório, que jamais recuperaria seu poder. (COM APOIO..., 2018). 

 

Tenório Cavalcanti era violento e gostava de intimidar os adversários políticos. 

Também o então Governador da Guanabara, Carlos Lacerda, ostentava uma metralhadora em 

                                                
33 Natalício Tenório Cavalcanti de Albuquerque conhecido, como o ‘homem da capa preta’, foi um advogado e 
político brasileiro com base eleitoral no Rio de Janeiro, eleito deputado estadual e deputado federal do Rio de 
Janeiro, disputou também para governador. Nascido em Alagoas, sua infância foi humilde, na maior parte 
passada no sertão nordestino, marcado pela violência. 
34 Antônio Carlos Peixoto de Magalhães foi um médico, empresário e político brasileiro, soteropolitano que era 
conhecido pelo acrônimo ACM. Ele foi senador pela Bahia em dois mandatos: 1995 até 2001 e de 2003 até 
2007. Prefeito de Salvador de 1967 até 1970. Governador da Bahia por quatro mandatos: 1971 até 1975, 1979 
até 1983, 1991 até 1994. Ministro das Comunicações do Brasil de 1985 até 1990. Passou pelos partidos Egresso 
da União Democrática Nacional (UDN), Aliança Renovadora Nacional (ARENA), Partido Democrático Social 
(PDS) e o Partido da Frente Liberal/Democratas (PFL/DEM). Foi apoiador do regime militar, símbolo da 
ditadura e da oligarquia. ACM foi um dos articuladores do golpe militar em 1964. Ingressou na Arena e logo 
depois assumiu a prefeitura de Salvador, em 1967. 
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cima da mesa de seu gabinete na ocasião de 1º de abril de 1964, dia do golpe militar que 

encerrou o governo do presidente democraticamente eleito Jango (FIGURA 36). Por esses 

exemplos, percebe-se que Odorico não era o único a andar armado; como se questões 

políticas fossem pessoais e como se as duas pudessem ser resolvidas em duelos, a postura 

típica de autocratas que costumam ser politicamente arbitrários. 

 
Figura 36 -  Tenório Cavalcanti e sua metralhadora e sua capa preta, Carlos Lacerda ostenta uma metralhadora 
na mesa de seu gabinete no dia do Golpe, Getúlio Vargas treina a pontaria, Odorico chega com arma em punho 

na delegacia. 
 

 
Fonte: Fonte: Adaptado de acervo UH/Folhapress (1957), de Centro de Pesquisa e Documentação  

do Jornal do Brasil (1964),  de Domínio Público (1932) e de O Bem-Amado (1973). 
 

Para Schwarcz (2019, p. 157), a ordem histórica pode explicar os índices de violência 

no Brasil: “Um disseminado sistema escravocrata como o nosso só foi sustentado a partir da 

manutenção de uma verdadeira maquinaria repressora, administrada pelos próprios senhores 

de terra e contando com a convivência do Estado”. Uma pessoa com algum tipo de poder – 

político, econômico, simbólico ou público, carregando uma arma, denotava intimidação e 

repressão para os subordinados, alardeando a ideia de quem faz a ‘lei’ é quem detém o poder.  

Além disso, é interessante notar que a arma dá, para Odorico, coragem para fazer 

enfrentamentos mais facilmente, sentindo-se forte para ameaçar, apesar de ele agir de forma 

covarde em boa parte da trama. Goffman (2011) ressalta como um indivíduo pode agir para 

manter seu orgulho: 

 
Tendo em vista a crença de que o caráter pode ser adquirido e perdido 
dramaticamente, o indivíduo claramente terá razões para ir em frente com uma 
situação arriscada independentemente do custo material ou físico provável para si 
mesmo, manifestando assim aquilo que às vezes é chamado de orgulho. 
(GOFFMANN, 2011, p. 225). 

 

Assim, Odorico expressa seu orgulho, coragem e valentia de forma impulsiva, 

característica que é parte de sua representação. Para Goffman (2011, p. 226), nesse tipo de 
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situação o indivíduo corre um risco desnecessário sem nenhum prêmio aparente: “Certamente 

arriscamos uma perda através da ação; mas pode haver um ganho real de caráter. É nesses 

termos que a ação pode ser vista como um risco calculado”. O ganho de Odorico talvez seja 

mínimo, por exemplo: ter o filho solto e impor autoridade perante quem realmente resguarda 

a lei e é sua adversária política. Ressaltando que o caráter está ligado ao valor social que essa 

pessoa possui; apenas Odorico, prefeito e coronel da cidade, poderia ameaçar, armado, 

pessoas da cidade sem que a lei fosse empregada contra ele. 

Outra situação nesta cena que faz parte do sistema clientelista brasileiro é a tentativa 

de Cecéu de dar uma ‘carteirada’ para se ver livre da prisão, tentando conseguir o privilégio 

de ser solto junto com seu amigo por ser filho do prefeito/coronel da cidade. Valendo-se aí de 

sua condição para facilitar a obtenção de um favor, o que não seria possível a um cidadão 

comum, representando abuso de poder.  

Outra situação que também ocorre na delegacia é quando Odorico olha o cartaz de 

procura-se, com a foto de Zeca Diabo, na parede e diz: “Um homem desses que está fazendo 

falta aqui.” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 3, 00:57:09min). Conseguintemente, Odorico tem 

a ideia de permitir que Zeca Diabo, um ex-cangaceiro procurado, retorne anistiado à cidade. 

O que se configura como uma provável crítica de Dias Gomes às ligações de grandes 

proprietários rurais e políticos nordestinos com cangaceiros, fazendo com que esses se 

tornassem, muitas vezes, mais poderosos, além da omissão da própria polícia, que algumas 

vezes preferia não se dar ao trabalho de procurar os tais fugitivos. Mello (2011) cita um 

desses exemplos: 

 
Do coronel Hercílio, prefeito e chefe político de Propriá nos anos 30, amigo fraterno 
de Lampião e de sua família desde quando, por volta de 1918, os irmãos Ferreira 
almocrevavam na região, consta que teve por mais de uma vez o topete de levar o 
grande cangaceiro e sua companheira a Laranjeiras e mesma a Aracaju, onde, 
disfarçados, eram recebidos para confortáveis permanências de descanso e consulta 
médicas [...]. (MELLO, 2011, p. 276). 

 

Apesar dos pedidos de Odorico e de outros coronéis, Zeca volta regenerado e se recusa 

a receber ‘cabresto’, mesmo admitindo a ‘amizade’ com tais chefes locais, assim como 

Lampião. Zeca Diabo repete várias vezes ao longo da trama que é muito triste e desonroso 

quando um cangaceiro se torna jagunço a serviço de alguém.  

Apesar disso, como todo coronel que se preze, Odorico possui um jagunço com 

disfarce de motorista: Quelé. Ele é o homem de confiança de Odorico, que o carrega pra cima 

e pra baixo no carro; e quando o coronel precisa de um serviço sórdido é ele quem executa ou 



99 
 

organiza. Por exemplo, quando o coronel ordena o espancamento do médico Juarez, ferrenho 

crítico de seu governo ou designa a destruição da redação do jornal A Trombeta, de Neco 

Pedreira, e também quando impede o acesso da população à fonte de água radioativa de sua 

fazenda. Para Han (2019), 

 
Também a violência física que é utilizada para impor uma determinada ação ao 
outro, nessa medida, ainda faz parte de um processo de comunicação ao realizar, 
mesmo que de modo violento, uma decisão de ação. Ela é utilizada, é claro, para 
impor ao outro que faça ou deixe de fazer uma determinada ação. [...] Obedecer já é 
sempre um ato comunicativo. Ao contrário, procura-se exterminar completamente o 
fazer do outro, sua vontade, a liberdade e a dignidade do outro. (HAN, 2019, p. 43-
44). 

 

Quelé e os jagunços de Odorico espancam o médico Juarez, quebram a redação da 

gazeta de Neco Pedreira, exemplos de como a violência física era utilizada por Odorico para 

comunicar o que poderia vir a acontecer com quem não seguisse suas regras. Já Quelé 

obedece a Odorico porque sua vontade é cerceada. Por exemplo, ele tem empatia pelo médico 

que já lhe tirou uma bala e salvou sua mão, mas não pode deixar de se submeter aos mandos 

do prefeito e prejudicar Juarez. Da mesma forma, Dirceu Borboleta não concorda com muitos 

atos do prefeito, para ele, colocar escutas no confessionário é anticristão, e roubar as vacinas 

de tifo seria um genocídio, mas mesmo assim ele obedece ao patrão.  

Quelé está sempre entrando e saindo do gabinete e da casa de Odorico para receber ou 

dar notícias sobre a execução de algum serviço condenável. É Quelé quem entrega as cartas 

que causam a retomada da briga entre os Medrados e os Cajazeiras, ocasionada pelo prefeito 

com um único objetivo: produzir defuntos para a inauguração de seu cemitério. Outra vez, o 

correio é assaltado para que as vacinas contra tifo não cheguem às mãos do médico, 

posteriormente Quelé passa os detalhes do serviço para Odorico. 

 
Odorico: Onde é que vocês deixaram o material? 
Quelé: Nós deixamos no paiol velho conforme o seu coronel mandou. 
Odorico: Humm... E “arguém” viu vocês? 
Quelé: Nós ‘demo’ azar, seu coronel. Na hora que a gente “tava” fazendo o serviço 
o seu Neco Pedreira apareceu lá de repente e um dos rapazes teve que lutar com ele, 
não é? 
Odorico: Neco Pedreira? 
Quelé: É. E depois apareceu também dona Telma.  
Odorco: Diabo! 
Quelé: Mas nenhum dos dois me viu não, só “viu” os outros. 
Odorico: É... então você pague os rapazes e manda eles de “vorta” pra 
Jaguatirica  hoje mesmo. 
Quelé: Daqui um minuto eles “tão” fora daqui, coronel. (O BEM-AMADO, 1973, 
DVD 4, 01:44:10min). 

 



100 
 

Percebe-se que Odorico se preocupa com uma provável necessidade de se aprumar 

para lidar com a contingência, caso alguém tenha visto Quelé roubando as vacinas do correio, 

pois todos sabem que ele apenas age a pedido do prefeito/coronel. Por trás deste 

comportamento, 

 
[...] está o tipo especial de aprumo relacionado a lidar com a contingência de estar 
sob a observação de outros enquanto se desempenha um papel em que é fácil perder 
crédito. Uma variação interessante ocorre no mundo secreto de espiões, agentes à 
paisana e criminosos, no qual pode ser necessário "agir naturalmente" perante uma 
plateia crítica quando se sabe que em alguns poucos segundos o show inteiro pode 
acabar. (GOFFMANN, 2011, p. 215). 

 

Assim sendo, Odorico pergunta para Quelé se alguém os viu, pois esse tipo de ação 

estaria fora do considerado correto para um político que preza pela população. Portanto, 

Odorico fica de olho nos possíveis perigos de alguém supor seu envolvimento no roubo das 

vacinas. Avisado do roubo, Odorico deveria manter a compostura, demostrando não ter culpa 

ao sustentar a ordem social através de comportamentos disciplinados, segurando sua agitação.  

 
Por outro lado, aqueles que estão sob o poder de um colega-participante tendem a se 
preocupar demais com a avaliação que ele faz deles, ou com sua transformação em 
testemunhas, e por isso acham difícil manter uma fachada levemente errada sem se 
constranger e pedir desculpas. (GOFFMANN, 2011, p. 33). 

 

A reação de Quelé, após executar o assalto e passar os detalhes do serviço ao 

mandante, tem a ver com a avaliação que Odorico possa fazer de seus préstimos e de sua 

capacidade de executar bem uma ordem. Assim ele se apressa em explicar como ocorreu o 

trabalho e os percalços ocorridos.  

Compreendendo-se o trabalho de Quelé com Odorico, e as prováveis críticas pensadas 

por Dias Gomes, é provável que a escolha do nome Quelé para o jagunço e braço direito de 

Odorico não tenha sido indiscriminada, já que o significado de Quelé, segundo Rabelo (2015), 

está relacionado ao candomblé como sendo uma espécie de colar que as filhas e os filhos de 

santo usam em torno do pescoço para indicar submissão a um determinado orixá. Nesse 

sentido, o nome do jagunço pode indicar a submissão ao coronel Odorico. Além disso, Quelé 

era um apelido comum no Nordeste para quem se chamasse Clementino. De acordo com o 

autor Mello (2011), houve, em Belmonte, Pernambuco, o maior chefe de jagunços ao norte do 

rio São Francisco no começo do século XX. Antônio Clementino de Carvalho, o Quelé da 

fazenda Santo André, que forneceu contingente para disputas em vários Estados da 
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região. Por fim, o Quelé se assemelha, em aparência e gestos, muito a Gregório Fortunato35 

(FIGURA 37), que era o chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, também 

conhecido como ‘Anjo Negro’ devido ao seu porte físico e sua pele. 

 
Figura 37 - Comparação entre Quelé o jagunço e motorista de Odorico e  

Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973),  de Domínio Público (2013),  

de Revista Veja (2006), Domínio Público (2017). 
 

Gregório era muito fiel à Getúlio e, em 1954, o jornalista e político Carlos Lacerda 

alegou ter sofrido um atentado a mando de Vargas. No atentado morreu o major-aviador 

Rubens Vaz, e Gregório Fortunato acabou preso ao confessar ter encarregado um dos 

comandados, Climério Euribes de Almeida, de eliminar Carlos Lacerda. Gregório foi preso, 

condenado a 25 anos e teve redução de pena para 15 anos, mas jamais acusou Getúlio de ser 

mandante do crime, sempre sustentando sua inocência. Em 1962 Gregório foi assassinado na 

penitenciária. Sobre o atentado nunca houve comprovação se foi real ou uma armação por 

                                                
35 Gregório Fortunato nasceu em São Borja (RS), mesma cidade de Vargas. Negro, pobre e sem instrução, ele 
trabalhou durante muito tempo como peão em fazendas e acabou se aproximando da família Vargas em 1932. 
Também se destacou no combate à Revolução Constitucionalista de São Paulo. Em 1945, com o golpe militar de 
29 de outubro que depôs Getúlio, a guarda pessoal foi desativada. Mais tarde, com a eleição de Vargas para a 
presidência em 1950, coube-lhe a tarefa de reorganizar e chefiar a nova guarda pessoal do presidente. 
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parte de Lacerda, que era anti-getulista e então candidato a deputado federal no Distrito 

Federal pela UDN.  

Portanto, o fato de Odorico contar com os serviços de jagunços se relaciona com uma 

prática muito comum de boa parte dos coronéis.   

 
No Sertão baiano, homem valente já foi sinônimo de jagunço. Lutador por ideal ou 
profissão, jagunço não era o mesmo que cangaceiro. Era "soldado" (entre aspas, 
porque serviam a um 'coronel' entre aspas) sertanejo a serviço de uma causa e de um 
chefe (cujo mando era a força, não a lei ou o reconhecimento da população), que, 
que segundo o mito desconhecia o medo no campo de batalha. (GUEDES, 2015, p. 
82). 

 

Sempre foram muitos os coronéis, em toda parte do País, que agiam com violência 

através de jagunços, conseguindo se manter de forma extralegal em função de suas ligações 

políticas. Veja, por exemplo, o relato de documento do Serviço Nacional de Informações36, 

em 1969, sobre o interior de Goiás, que consta na Figura 38. 

 
Figura 38 - Documento do SNI sobre coronel no interior de Goiás e seus jagunços 

 

 
Fonte: Adaptado de Banco de Dados Memórias Reveladas (1969) 

 

Assim, mesmo no período da ditadura, em lugares e cidades mais remotas, o poder do 

coronel era muito grande. Nesses casos o modo de agir era praticamente o mesmo, de norte a 

sul do País: violências e perseguições pessoais, favorecimentos, tráfico de influência e abuso 
                                                
36 O Serviço Nacional de Informações (SNI) foi criado pela Lei nº 4.341, em 13 de junho de 1964, com o 
objetivo de supervisionar e coordenar as atividades de informações e contrainformações no Brasil e exterior 
durante a ditadura militar. Muitos dos documentos estão disponibilizados atualmente no arquivo da Comissão 
Nacional da Verdade, foi recolhido ao Arquivo Nacional em 2015 e se encontram disponíveis para consulta 
online no Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN). 
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de autoridade. Como relatado no documento do Serviço Nacional de Informações, na maioria 

das vezes esses coronéis estavam ligados a algum político influente, quando não era ele o 

próprio político. Também, de acordo com Bourne (2012), Getúlio Vargas, até pouco antes de 

seu suicídio, ainda possuía uma guarda presidencial responsável por seus malfeitos.  
 

Vargas porém estava cada vez mais se apoiando em seu irmão Benjamim, o ex-
farmacêutico, que havia criado uma guarda pessoal presidencial formada por 
gaúchos fortes vindos de São Borja depois do golpe integralista em 1938. A guarda 
realizava suas funções de quase polícia de vigilância dos adversários suspeitos, bem 
como de proteger o presidente em casa e nas aparições públicas. [...] Os malfeitos da 
guarda presidencial, revelados pouco antes do suicídio de Vargas, forneceram 
munição extra aos seus críticos. A existência de uma guarda particular de brucutus 
armados nos anos 50 fazia Getúlio parecer um anacrônico caudilho gaúcho. 
(BOURNE, 2012, p. 141; 227). 

 

Logo, tal qual Odorico, muitos políticos agiam sobre os ambientes que governavam, 

com jagunços e guardas que realizavam funções de polícia, vigilância e serviços indecorosos. 

Pode-se entender que jagunços pessoais como Quelé empregavam também esforços para 

defender as fachadas de seu ‘chefe’, mantendo seus serviços com discrição.  

Em outro momento o poder simbólico de Odorico enquanto coronel também é 

demonstrado: quando a banda marcial da polícia toca em seu comício de candidato a prefeito, 

mesmo ainda não tendo sido eleito, o que manifesta uma das características marcantes do 

coronelismo: o comum acordo entre o poder público e o poder privado. Para Leal (2012, p. 

23), “[...] o ‘coronelismo’ é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder 

público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, 

notadamente dos senhores de terras”. 

Aliás, festas acompanhadas por bandas eram bastante comuns em comícios e 

comemorações políticas tais como vitórias em eleição. Na biografia de Getúlio Vargas há a 

descrição de tal festejo preparado para Adhemar de Barros (FIGURA 39). “Ao som de clarins 

militares, Adhemar de Barros desceu do carro que seguia à frente, galgou os degraus da 

portentosa escadaria e tomou o lugar de honra no palanque decorado com arranjos florais e 

girândolas de fogos de artifício.” (LIRA NETO, 2014, p. 178).  
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Figura 39 – Comício de Adhemar de Barros em Santa Cruz, 1950 (realidade) x Vitória de Odorico nas eleições, 
1973 (ficção) 

 

 
Fonte: Adaptado de Domínio Público (1950) e de O Bem-Amado (1973). 

 

De acordo com Bauman e Sherzer (1989, p.7, tradução nossa): “Concebemos a 

performance em termos da interação entre recursos e competência individual, dentro do 

contexto de determinadas situações. Portanto, as performances têm uma qualidade emergente, 

estruturada pelo exercício situado e criativo da competência”.  

Portanto, Odorico é muito competente em sua fachada de coronel e, como se verá mais 

à frente, também na sua fachada de político populista. Assim, as comparações entre Odorico e 

os demais coronéis, ou políticos que agem como coronéis, podem ser feitas porque nas 

análises das performances elas devem ser compreendidas como uma troca de experiências, 

como se houvesse uma extração do discurso do seu lugar de origem e, em seguida, uma 

reaplicação em outro local. No caso em uma telenovela, indo da realidade social brasileira 

para a ficção televisiva, através de uma recontextualização, compreendendo que o contexto 

anterior deve possuir forma e significado semelhantes ao qual será reaplicado. 

 

4.2 O LÍDER POPULISTA E O DESENVOLVIMENTISMO SUCUPIRANO: “UM BOM 

GOVERNANTE GOVERNA PENSANDO 'PRA FRENTEMENTE’” 
 

O populismo está ligado, em seu cerne, com o coronelismo, pois neste o chefe político 

negocia ou joga com seus eleitores por meio do carisma e do clientelismo, afirmando não ser 

igual aos outros políticos, mas muitas vezes empregando medidas autoritárias, e, na maioria 

das vezes, não respeitando as instituições democráticas. Boito Júnior (1984) explica que o 

populismo no Brasil faz parte da formação social do País, não tendo surgido apenas em 1930 

e nem em 1964. 



105 
 

O conceito de populismos refere-se a dois aspectos indissociáveis. De um lado, o 
populismo é uma ideologia política (uma determinada concepção de classe do 
Estado) e, de outro lado, o populismo é uma prática política. Nós podemos falar, 
então, em ideologia populista e em política populista. [...] O que ocorre é que o 
período de 1930-1964 é o único período da história do Brasil no qual a política 
populista afirma-se como elemento específico definidor da política de 
desenvolvimento do Estado (burguês) brasileiro. (BOITO JÚNIOR, 1984, p. 21). 

 

Já Carvalho (2001) ressalta que, através do aumento do populismo durante as décadas 

de 1950 e de 1960, o eleitor passou a dispensar a mediação do coronel, mas fez do líder local 

um grande coronel urbano do qual se esperava ajuda e proteção. Novas práticas políticas 

surgiram durante o Estado Novo e também durante o regime militar no Brasil, a maioria delas 

baseadas no clientelismo, e criaram dificuldades para que se exercesse a cidadania de forma 

democrática. Ainda para Carvalho (2001, p. A-09), “[...] quando o eleitorado começou a 

emancipar-se, o golpe de 1964 paralisou a experiência e atrasou o aprendizado democrático 

por 26 anos, criando um descompasso entre o social e o político”.  

No Brasil vários políticos seguiram o modelo de político populista, como Adhemar de 

Barros, Jânio Quadros, Paulo Maluf, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Antônio Carlos 

Magalhães e o mais icônico dos populistas brasileiro: Getúlio Vargas. 

Vargas foi líder do golpe de 1930, que colocou fim à República Velha, depondo o 

presidente. Já em 1950 ganhou a eleição presidencial, desta vez não mais como ditador: foi 

escolhido pelas massas populares com seu tom demagógico e convincente. Getúlio Vargas 

ganhou a eleição manipulando o povo. Em seguida, empregou uma política completamente 

diferente, de opressão, tratando com violência os trabalhadores que faziam greves por 

jornadas de trabalho e salários mais justos. Giannotti (2007) explica que, após a tirania, 

Vargas decidiu conceder um aumento de 100% no salário mínimo e conclamar os 

trabalhadores para apoiar seu governo. Observa-se, por parte de Vargas, uma política de 

‘morde e assopra’ contraditória, pois, após tomar medidas antipopulares usando de repressão 

e demostrando ao povo do que era capaz, em seguida ele concedeu um benefício que deixaria 

o trabalhador parcialmente satisfeito, levando muitos a apoiá-lo.  

Giannotti (2007, p. 153) conta o plano de Getúlio para se eleger: “Seu programa 

populista, atualizado, prometia apoio à industrialização e o fortalecimento dos sindicatos. O 

lema da sua campanha, ‘o povo subirá comigo as escadas do Catete’, deixava clara qual seria 

a sua política”. Assim, a campanha de Vargas a presidente não se diferenciava em muito da 

campanha de Odorico Paraguaçu a prefeito de Sucupira, pois procurava agradar a massas 

populares.  
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 Quando Odorico sai vitorioso das eleições como novo prefeito, há um desfile ao som 

da banda em comemoração à sua vitória. A população celebra na principal praça da cidade e o 

recebe calorosamente, mais tarde também há uma festa em sua casa. Em comparação, na 

posse de Getúlio Vargas como presidente do Brasil, em 1951, ele foi recebido euforicamente 

pelo povo, e, inclusive, acontece a abertura das portas do palácio para o povo (FIGURA 40). 

De acordo com Lira Neto (2014), 

 
Getúlio ordenou que fosse liberado o ingresso aos jardins e à varanda interna do 
palácio. Milhares de pessoas, em fila interminável, tiveram o direito de apertar a 
mão do presidente. Muitos aproveitaram a oportunidade para lhe entregar cartas e 
bilhetes, com pedidos de emprego, solicitações de tratamento de saúde ou apelos por 
dinheiro em espécie. Já passava das vinte horas quando os portões do palácio 
puderam ser finalmente fechados. (LIRA NETO, 2014, p. 203). 

 

Ao se analisar a foto de Adhemar de Barros em campanha antecipada à prefeitura de 

São Paulo, em 1955 (FIGURA 40), observa-se que o desfile em carro aberto era uma forma 

de encenação pública muito comum entre os políticos, que convocavam a população a 

participar de sua representação coletiva. 

 
Figura 40 - Getúlio recebendo a simpatia popular após ser eleito (1950). Odorico comemora eleição a prefeito de 

Sucupira (1973). Adhemar de Barros em campanha antecipada a Prefeito de São Paulo (1955) 
 

 
Fonte: Adaptado de arquivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (1954)  

e  de O Bem-Amado (1973). 
.  

Goffman (1986, p. 21) destaca que, em nossa sociedade, cada acontecimento pode ser 

reconhecido em uma interpretação anterior ou ‘original’, assim, o indivíduo em atividade 

tende a representar em conformidade com esse estímulo anterior, bem como a resposta que 

receberá também será significativa. Logo, a representação pública de Odorico remete a 

atividades políticas anteriores ou contemporâneas à sua interpretação, assim como a resposta 
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do povo, que costumava acompanhar o carro gritando, soltando foguetes, seguindo a banda, 

deslocando-se para receber o político, em comícios que podiam ser de campanha eleitoral, de 

vitória ou apenas para reafirmar a aprovação popular.  

Diversas situações parecidas podem ser vistas na trama, entre elas, quando, no início 

da novela Odorico, aproveita o dia da festa popular e religiosa de Iemanjá para fazer 

campanha eleitoral. Em um dos barcos no mar vai o candidato a prefeito, aproveitando o 

momento para se mostrar mais próximo ao povo. Ele faz uma oferenda de flores e com ele 

também estão as irmãs Cajazeiras, disfarçadas de chapéu, e outras pessoas: uma baiana, um 

tocador de tambor e alguém que segura uma placa escrita: “Para prefeito vote em Odorico” 

(FIGURA 41). Sobre a importância da festa de Iemanjá para a Bahia, Jorge Amado fala que 

 
No calendário das festas populares da Bahia ganham relevo especial as do ciclo do 
mar. [...] Os poderes de Iemanjá são grandes e seus filhos e filhas – o povo do mar – 
vivem a lhe trazer presentes, a cumprir obrigações. [...] Sua grande festa, porém, a 
maior de todas, a mais solene e bela, é a de 2 de fevereiro, [...]. É o dia dos 
presentes dos pescadores à sua rainha. (AMADO, 2012, p. 127-128). 

 
Figura 41 - Odorico demonstra simplicidade ao participar da Festa de Iemanjá como os outros devotos 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Vigné (2019) explica, para o jornal Correio da Bahia, que a Lavagem do Senhor do 

Bonfim inaugura o calendário político na Bahia e que as festas populares são historicamente 

utilizadas como um termômetro de popularidade por aqueles que estão na vida pública. 

Também explica que a festa de Dois de Julho, dia da independência da Bahia, sempre foi uma 

data de grande participação de políticos nos desfiles, como governadores e prefeitos e mais 

tarde a festa passou a ser palco dos que interessavam em candidatar-se a cargos políticos e 

que procuravam uma vitrine, o campeão de presenças em desfiles de Dois de Julho, foi ACM, 
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tendo sido governador da Bahia em três mandatos (1927-2007), participou também dos 

desfiles de seus sucessores. Ainda para Vigné (2019), 

  
Além de ser bastante assediado pela população durante seu trajeto, através do pedido 
de abraços e beijos ou um simples aceno de mão, muitas pessoas estampavam o 
amor por ACM em faixas móveis e afixadas em fachadas ao longo do percurso. [...] 
O presidente da Rede Bahia, Antônio Carlos Júnior, ressaltou que ACM marcou 
presença no Dois de Julho desde 1967, quando assumiu a Prefeitura de Salvador. 
[...] Para além da questão política, aqueles que conviviam com o ex-senador ACM e 
participaram do desfile ao seu lado afirmam que ele fazia questão de participar e 
estar em contato com o povo. [...]Ex-morador do Barbalho, ACM conhecia todos no 
caminho. Parava em cada uma das janelas, fazendo questão de chamar todos pelo 
nome. Os mais próximos diziam que as reações do ex-senador eram um termômetro 
para seus aliados. Um leve tapinha no rosto após a caminhada era sinal de afeição. 
(VIGNÉ, 2019). 

 

Logo, os políticos costumam participar de festejos religiosos para se promover junto 

ao povo. Santos (2005) relata uma situação que ele chama de absorção de signos religiosos 

pelo Estado da Bahia, feita através da figura do político Antônio Carlos Magalhães:  

 
Com destaque na imprensa, os cinquenta anos de liderança de Mãe Menininha foram 
festejados, em 26 de fevereiro de 1972, com a participação de representantes de 
diversos terreiros, de intelectuais (Jorge Amado, Pierre Verge e Cary organizaram a 
festa) e de autoridades oficiais: o governados Antônio Carlos Magalhães, o senador 
Heitor Dias, o prefeito de Salvador, Clériston Andrade, o ex-governador Luiz Viana 
Filho, o Diretor-Geral da Polícia Federal na Bahia, o Cônsul dos Estados Unidos, 
Alex Watson. Em seu discurso, o governador destaca que “a Bahia inteira, todas as 
suas classes sociais, as autoridade, rendem homenagens a esta grande senhor, 
Menininha dos Gantois.” [...] De religião secularmente perseguida pelo Estado, 
passava a ter relações positivamente publicizadas pelo poder público. (SANTOS, 
2005, p. 144-145). 

  

Antônio Carlos Magalhães (ACM) ganhou projeção como principal nome da política 

no Nordeste durante a ditadura militar e monopolizava a mídia do estado da Bahia através da 

prática da distribuição de concessões em troca de apoio político, por isso era considerado 

coronel da mídia. Estando sintonizado com os militares ele conseguia articular com as elites 

baianas, ao mesmo tempo que detinha o apoio popular através de seu falso carisma. De 

acordo com Ferreira e Cury (2014),  

 
Anos antes, no contexto do Golpe de março de 1964, ACM já buscava maior 
projeção política no Brasil, ao atuar como deputado federal. Entretanto, o mesmo 
retorna ao seu reduto eleitoral, em 1967, quando ocupa o cargo de prefeito de 
Salvador, indicado pelo então governador Luís Viana Filho. Assim, pela via desta 
indicação, o carlismo lançou as bases de uma trajetória política marcada por práticas 
de trocas de favores, compadrio e perseguições políticas a grupos adversários, tudo 
favorecido pelo contexto político ditatorial da época. (FERREIRA; CURY, 2014, p. 
308). 



109 
 

Nas Figuras 42 e 43 se vê a relação de Antônio Carlos Magalhães, não somente com 

representantes das religiões de matriz africana, mas também com líderes do catolicismo, uma 

provável estratégia para ganhar publicidade para seu governo, que era paternalista e tentava 

demostrar simpatia e apreço pela fé do povo baiano. Para Ferreira e Cury (2014, p. 310), 

“Assim, a elite política baiana, capitaneada por ACM, era pródiga em personalidades públicas 

carismáticas [...]. Estas possuíam a força suficiente para governar numa ditadura e o carisma 

necessário para confundi-la como uma democracia”. 

 
Figura 42 - Odorico reverencia mãe de santo e ACM reverencia a Mãe Menininha Gantois37 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973) e de acervo O Globo (1981). 

 
Figura 43 - Odorico beija a mão do pároco da cidade e ACM beija a mão do Papa João Paulo II 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973) e de acervo pessoal ACM (1980). 

 
                                                
37 Maria Escolástica da Conceição Nazaré liderou a casa de candomblé Ilé Ìyá Omi Àse Ìyámasé, localizada em 
Salvador, e se tornou a mãe de santo mais conhecida do candomblé no Brasil. Passou por ditaduras, presidentes 
depostos, renúncias, suicídios e, ainda assim, manteve-se influenciando os destinos da Bahia porque tinha o 
poder e a força do diálogo, especialmente o inter-religioso. Dorival Caymmi, Antônio Carlos Magalhães, Jorge 
Amado, Vinícius de Moraes, Maria Bethânia e Caetano Veloso eram algumas das inúmeras personalidades que 
se aconselhavam com ela. 
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Odorico, assim como ACM, também apelava para a promoção que a religião poderia 

trazer-lhe, manifestando, perante o povo, uma preocupação com as questões religiosas e 

tradicionais, provocando uma identificação pessoal. Segundo Fico (1997, p. 95) a intenção 

desse tipo de político é “[...] uma série de relativizações [que, embora] conformava um regime 

político que, embora autoritário, ditatorial, não pretendia ser identificado desse modo”.  

Odorico dizia-se católico ‘militante’, mas sempre apelava para o candomblé quando 

necessitava de informações extras sobre os adversários ou tinha problemas da vida pessoal. 

No entanto, apenas na festa de Iemanjá ele demostra sua fé no candomblé indiretamente, pois 

suas visitas a terreiros acontecem de forma secreta, escondendo-se de seus eleitores, que são 

muitos católicos, provavelmente porque a festa de Iemanjá era considerada, por meio do 

sincretismo religioso, mais uma manifestação da ‘baianidade’ do que propriamente uma 

expressão do candomblé. Em uma confrontação da ficção com a realidade, Lira Neto (2014) 

conta que Getúlio Vargas também era supersticioso e possuía um guru, ao qual consultava 

sobre diversos assuntos, inclusive sobre política. 

 
O líder dessa misteriosa confraria era um médium ítalo-brasileiros que atendia pelo 
nome de Menotti Carnicelli. Ao combinar em seus rituais elementos da maçonaria, 
do espiritismo, da umbanda e de correntes esotéricas menos conhecidas, Carnicelli 
dizia incorporar uma entidade mística chamada Anael. O modesto local, cenário das 
reuniões do grupo, era denominado pelos frequentadores do Templo, e o principal 
destinatário das alegadas mensagens de Anael ao mundo terreno - 'psicografadas' 
pelo próprio Carnicelli - era Getúlio. [...] A intermediária entre Getúlio e Menotti 
Carnicelli era Alzira. Desde o ano anterior, nas cartas remetidas a São Borja, ela 
mantinha o pai informado de todos os 'recados' e 'vibrações' recebidos pelo guru da 
Tijuca, citado na correspondência familiar sempre pelo codinome de 'Professor'. 
(LIRA NETO, 2014, p. 107-108). 

 

Lira Neto (2014) também relata que Adhemar de Barros, apesar de se dizer católico 

fervoroso, frequentava terreiros de candomblé e centros espíritas, acostumado a consultar 

guias mediúnicos antes de tomar medidas administrativas. Assim como Vargas e Barros, 

Odorico Paraguaçu provavelmente considerava que o povo reverenciaria seu apreço pela 

tradição baiana, mas talvez não elegesse um político que se demostrasse seguidor de uma 

religião de matriz africana ou que não fosse o catolicismo. Além disso, Odorico não poderia 

ferir um de seus braços de apoio: o Vigário, seu amigo e quase um cabo eleitoral. Ferreira e 

Dantas (2013) dizem que o imaginário social da ‘baianidade’ foi internalizado pela política 

baiana e tornou-se jargão político em discursos tradicionalistas e coronelistas. Assim, a 

postura política depende do contexto, a partir da afirmação de determinada conduta social e 

cultural, tornando impossível a dissociação da representação de atitudes políticas populares, 

um ecumenismo hipócrita para alcançar popularidade  e aprovação política das massas. 
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Resgatando as características do apoio prestado pelo padre de Sucupira ao coronel, 

mesmo antes de este ser prefeito, faz-se aqui uma comparação com uma matéria de 1962 do 

jornal Última Hora (FIGURA 44), que denunciava o fato de muitos padres ‘domesticarem’ as 

senhoras que iam às missas com ideias políticas e anticomunistas.  

 
Figura 44 - Política em sacristias 

 

 
Fonte: Adaptado de Última hora (1962). 

 

Era comum os padres aconselharem seus fiéis politicamente e também possuírem um 

posicionamento político; mesmo que a igreja católica dissesse se posicionar de forma 

separada da política de Estado, acabava entrando no jogo de poder. Logo, a situação do 

Vigário na trama de O Bem-Amado é uma crítica à igreja católica e suas relações de apoio à 

ditadura militar instaurada no País. Gomes (2014), sobre a relação da igreja com os militares: 

 
Se, a princípio, a instituição apoiou oficialmente os golpistas, com o passar dos anos 
tendeu a se contrapor às arbitrariedades do regime militar. Tal mudança, no entanto, 
não ocorreu automaticamente, tampouco teve a adesão unânime de toda a hierarquia 
católica. Isso fica bastante claro quando consideramos as particularidades das 
trajetórias daqueles membros do episcopado que estiveram em maior evidência nas 
diferentes fases da ditadura militar, seja por criticar, seja por apoiar o regime. [...] Os 
bispos tendiam a reforçar o seu apoio ao golpe e a sua contrariedade à difusão de 
ideias comunistas. A CNBB38 criara um importante instrumento de legitimação do 
regime que dominaria o país pelas próximas duas décadas. Dessa forma, a tradição 
de conciliabilidade entre as duas instituições estava mantida. Mesmo dom Hélder39, 
grande defensor das reformas sociais, manteve inicialmente uma postura de 
neutralidade, buscando ser cordial com os golpistas. Ele acreditava que os próprios 
militares poderiam converter a “revolução” em uma democracia. (GOMES, 2014, p. 
13; 28). 

                                                
38 CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
39 Dom Hélder Pessoa Câmara nasceu em Fortaleza e foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e de 
Recife e um dos fundadores da CNBB. Ele foi um grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura 
militar no Brasil e costumava dizer: “Se dou pão aos pobres, todos me chamam de santo. Se mostro por que os 
pobres não têm pão, me chamam de comunista e subversivo”. Durante o governo militar foi proibido de se 
manifestar publicamente. 
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Apesar de não ser uma unanimidade durante o regime, é fato que a igreja católica 

apoiou o golpe militar no Brasil, e alguns padres agiam como o Vigário que apoiava 

indiscriminadamente Odorico, fazendo-se de cego para as arbitrariedades do prefeito, 

colocando a amizade, o poder e os interesses pessoais à frente da igreja e dos fiéis. Certa vez, 

o Vigário e Odorico conversam sobre Dirceu ter sido descoberto gravando as confissões. 

 
Odorico: Esse seu Dirceu "tá" variando, isso é o caso de um maníaco. Aliás, eu já 
vinha notando a alguns dias esse "tresvariamento". 
Vigário: Pior seu prefeito é que seu Dirceu não pode ter feito tudo sozinho. 
Odorico fingindo não ter nada a ver com o fato: O senhor acha que é uma quadrilha? 
Vigário: Se é uma quadrilha eu não sei, mas que tem mais gente envolvida nisso, 
isso eu posso garantir.  
Odorico: E vossa reverendíssima quer que eu abra um "inquérito"?  
Vigário: Infelizmente seu prefeito, um escândalo em torno disso seria mais 
prejudicial que o próprio fato em sí. Minha visita, seu prefeito, é apenas com o 
propósito de protestar.  
Odorico: Fique sua reverendíssima certo de que eu "tô" indignado, "talqualmente". 
“Emboramente”, concorde com vossa reverendíssima quando acha que não se deve 
transformar esse assunto em caso de polícia. É…. "mormentemente", porque se esse 
assunto corre de boca em boca, mais tarde "memo" que o seu Vigário jure que já 
retirou o microfone, ninguém mais vai querer se confessar. 
Vigário: Esse é um dos aspectos do problema. O outro aspecto é que se começarmos 
a puxar o fio da meada, ninguém sabe onde ele vai parar. E esse é um aspecto que 
deve preocupar o senhor prefeito. 
Odorico: Vossa reverendíssima não "tá" fazendo "de uma insinuação"? 
Vigário: Absolutamente, isso nem me passou pela cabeça. Nem me passou pela 
cabeça, mas o seu prefeito conhece bem o seu Dirceu, ele é seu secretário, seu amigo 
pessoal.  
Odorico: É! Mas eu não sou responsável pelas atitudes e atos dos meus subalternos. 
Vigário: Mas esse é um detalhe que ninguém vai esquecer. (O BEM-AMADO, 
1973, DVD 9, 03:15:53min). 

 

Percebe-se que o Vigário prefere que o caso das escutas não seja investigado porque, 

no fundo, sabe que seu aliado, o prefeito, está envolvido e ele não deseja prejudicá-lo.  

Tanto em Odorico quanto em outros políticos a representação política está relacionada 

às fachadas: religiosas, paternalistas, clientelistas, que demonstravam interesse pelas causas 

das mulheres, valores morais e o bem das famílias. Berger (1986) diz que a interação ‘face a 

face’ de Erving Goffman enfoca as maneiras pelas quais as pessoas negociam em seus 

encontros, utilizando diversas jogadas – como a astúcia para manipular as situações em 

proveito próprio, lidando com circunstâncias que possam conter, frequentemente, uma 

potencial ameaça de constrangimento, para poder alterar os quadros de forma a manipular as 

situações em vantagem própria. Portanto, Odorico manipula e joga com a opinião das massas, 

negociando com seus interlocutores, principalmente através de promessas e de seu carisma. 
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Assim, era comum Odorico, em seus discursos, estar rodeado de mulheres e crianças e 

ser homenageado por elas, assim como se vê nas fotos de Getúlio Vargas, de Adhemar de 

Barros e de Juscelino Kubitschek (FIGURA 45). Um desses exemplos acontece no velório de 

Dulcinéia, Odorico pergunta a Dorotéia Cajazeira, que é diretora e professora da escola da 

cidade, se os alunos do colégio público virão ao velório. Ela responde que não foi fácil 

conseguir porque os pais não queriam permitir que os filhos comparecessem ao enterro, aqui 

está um impasse, pois, certa vez, a própria Dorotéia admitiu que havia seis meses que não 

recebia e que a escola estava sem dinheiro para comprar material.  

 
Figura 45 - Na sequência Getúlio Vargas, Adhemar de Barros e Juscelino Kubitschek e Vargas, todos visitando 

crianças e estudantes 
 

 
Fonte: Adaptado de Departamento de Imprensa e Propaganda / CPDOC FGV (1940),  

de  CPDOC / FGV / Arquivo Tancredo Neves (1952). 
 

Também se percebe que os índices de analfabetismo são altos em Sucupira, já que são 

muitos os analfabetos na cidade, como: Zeca Diabo, Mestre Ambrósio, Mariana filha de 

Mestre Ambrósio, Eustógino filho de Zeca, e todos os pescadores que assinam um contrato 

com Jairo Portela sem saber o conteúdo por não saberem ler. Deste mesmo período, uma 

matéria da Revista Realidade fala da falta de professores no Nordeste e relata que “[...] em 

certas regiões, as professoras estão proibidas de ensinar o aluno a escrever o nome no 

primeiro ano, pois é só o pai perceber que o menino ‘se assina’, julga-o sabido e o tira da 

escola, para ajudar a família a ganhar a vida.” (A ALMA..., 1970, p. 25). O analfabetismo 

poderia ser uma questão primordial a ser resolvida antes da construção do cemitério, já que 

quase não morriam pessoas na cidade. A preocupação com as crianças, os estudantes e, por 

conseguinte, as famílias, não era real, pois seria mais produtivo, em vez de construir um 

cemitério que não tem utilidade prática, usar o volume de recursos públicos na educação e 



114 
 

para a implementação de políticas sociais. Assim, os líderes populistas costumavam utilizar os 

interesses das massas apenas para se eleger ou reeleger. Getúlio Vargas, por exemplo, era 

chamado de ‘pai dos pobres’. De acordo Carvalho (2004), Getúlio Vargas, através do 

autoritarismo populista, começou a incorporar o trabalhador e sua família à sociedade através 

serviços assistenciais, consolidando o serviço social oferecido pelo Estado; e na área infanto-

juvenil foi aprofundada a prática higienista e repressiva. 

Retornando à telenovela O Bem-Amado, quando está com a popularidade baixa, 

Odorico chega a pedir que as irmãs Cajazeiras organizem uma ‘manifestação espontânea’ em 

sua homenagem. No palanque ele fica cercado de mulheres e de seus apoiadores (FIGURA 

46) e aparecem faixas dizendo: “A família sucupirana está com Odorico”; também agradecem 

ao prefeito, eles lhe entregam uma medalha. O humor ganha a situação: como um ato 

‘espontâneo’ não é feito de livre vontade, tendo sido programado pelo próprio homenageado? 

Na ocasião Odorico realiza um comício disfarçado. 

 
Odorico: No tempo de “pratrasmente” isto aqui era uma “escandalice”. 
“Pratrasmente”, aqui neste município, era tudo “desapetrechado” até de vergonha na 
cara “dos político”, mas “agoramente” nós temos o prazer de viver no imperialismo 
dos bons costumes da moral, da defesa da família e da propriedade privada. (O 
BEM-AMADO, 1973, DVD 5, 01:44:55min). 

 

Além disso, Odorico não é exemplo de moral e bons costumes, apesar do que dizem as 

faixas. Ele apenas age de acordo com as regras sociais de Sucupira: critica seus antecessores e 

representa o moralista. 

 
Figura 46 - Getúlio Vargas é homenageado por grupo de mulheres no Rio de Janeiro em 1930. Odorico é 

homenageado em ‘manifestação espontânea’ organizada pelas irmãs Cajazeiras 
 

 
Fonte: Adaptado de arquivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (1930)  

e de O Bem-Amado (1973). 
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Em comparação com Odorico Paraguaçu, Getúlio Vargas também foi diversas vezes 

homenageado por movimentos de mulheres de classe média e famílias ligadas, muitas vezes, 

à Igreja Católica. Mesmo Vargas tendo defendido maiores restrições ao trabalho de mulheres 

e crianças em fábricas, e baixado um decreto, em 1932, que permitia o voto de mulheres 

maiores de 18 anos, seu interesse era mais populesco do que de promover uma maior 

igualdade de gêneros. De acordo com Bourne (2012, p. 140), Getúlio Vargas: “[...] durante os 

anos 1930, admitiu relutantemente que o lugar da mulher nem sempre era no lar; mas ainda 

disse à filha que só aceitaria a ideia de legalizar o divórcio quando ambos, o cardeal e a mãe 

reacionária de Osvaldo Aranha40, viessem implorar por ele”. As ações paternalistas de 

políticos populistas como Odorico possuíam a intenção de jogar com a opinião popular, de 

acordo com Weffort (2003). 

 
Desse modo, a manipulação é uma relação ambígua, tanto do ponto de vista social 
quanto político. Do ponto de vista político é, por um lado, uma relação de identidade 
entre indivíduos, entre o líder que “doa” e os indivíduos que compõem a grande 
massa de assalariados: e, por outro, é uma relação entre o Estado como instituição e 
determinadas classes sociais. [...] Isto significa dizer que no populismo as relações 
entre as classes sociais se manifestam de preferência como relações entre indivíduos. 
Daí que o político populista tenha tido sempre pouco interesse em oferecer às 
classes populares que lidera a oportunidade de organizar-se, a menos que esta 
organização implicasse um controle estrito do comportamento popular, como se deu 
durante o período ditatorial com o movimento sindical estruturado num estilo 
semicorporativo. (WEFFORT, 2003, p. 83). 

 

Assim, essa relação entre os indivíduos e seu o líder populista, ou entre o Estado e as 

classes sociais, era composto por um jogo de interesses onde quem ditava as regras era o líder, 

pois era ele quem detinha o poder. Para Han (2019), 

 
O poder é um fenômeno da continuidade. Ele fornece ao poderoso um amplo espaço 
do self. E é essa lógica do poder que deixa claro por que a perda completa de poder 
é experimentada como uma perda absoluta de espaço. O corpo do poderoso que, por 
assim dizer, preenche todo um mundo, encolhe em um pobre pedaço de carne. O rei 
não tem apenas um corpo natural que falece, mas também corpo político e teológico 
que é, pode-se dizer, coextensivo do seu reino. (HAN, 2019, p. 18). 

 

Logo, a fachada política de Odorico é compreendida por suas ações, expressões e falas 

que fazem parte também de seu corpo político e teológico que, unidos às suas outras fachadas, 

como a moralista, compreendem sua representação total. 

                                                
40 Osvaldo Euclides de Sousa Aranha foi um político, diplomata e advogado brasileiro que fez parte do golpe que 
derrubou Washington Luís e deu início à Revolução de 1930. Após passar pelos ministérios da Justiça e da 
Fazenda no governo de Getúlio, foi nomeado embaixador brasileiro nos Estados Unidos em 1934. 
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Incluindo ainda mais características ao perfil político de Odorico Paraguaçu, ele, como 

populista, não gostava que ninguém intermediasse seu contato com o povo, ia pessoalmente 

ao encontro das pessoas, utilizando a máquina partidária e seu dinheiro para criar uma 

estrutura em torno das situações. Quando Odorico está próximo fisicamente de seus eleitores, 

dá a entender que também está perto deles socialmente, manifestando simplicidade. De 

acordo com Goffman (2011), 

 
A proximidade física facilmente implica proximidade social, como sabe qualquer 
um que já tenha se encontrado numa reunião íntima em que não deveria estar, ou 
que tenha se encontrado forçado a "bater papo" fraternalmente com alguém superior 
ou inferior ou estranho demais para ser um irmão. Da mesma forma, se a conversa 
deve ocorrer, alguém deve iniciá-la, alimentá-la e terminá-la; e esses atos podem 
incomodamente sugerir posições e poder que não condizem com os fatos. 
(GOFFMANN, 2011, p. 104). 

 

Então, quando Odorico se reúne com outras pessoas, ele tem consciência das 

implicações simbólicas com as quais terá que lidar, porque nem todos os participantes agirão 

como ele espera, e, às vezes, as reações podem implicar constrangimento para quem 

performa. Quando Odorico vai ao encontro do povo, por vezes se depara com alguém que se 

opõe a ele, que não concorda com suas ações, como quando Neco Pedreira solta uma 

bombinha de festim em seu comício de candidato, ou quando Nezinho do Jegue bebe muito e 

converte os elogios ao prefeito em xingamentos.  

Outro exemplo de como Odorico utiliza o contato pessoal com o povo para aumentar 

sua popularidade acontece quando ele decide tratar a situação dos pescadores e a perda de 

seus saveiros. Jairo Portela é um mau caráter que conseguiu autorização e dinheiro para sua 

empresa de pesca com Odorico, que se tornou seu sócio secreto na empresa. Jairo apronta um 

contrato de venda casada para os pescadores, onde ele lhes daria saveiros com a condição de 

que eles vendessem seus peixes apenas a ele e com um preço ínfimo. Após meses, quando os 

pecadores percebem que estão sendo explorados, tentam sair do trato, mas não conseguem, 

pois assinaram um contrato sem saber o conteúdo. Logo, Jairo Portela toma os saveiros dos 

pescadores, por não quererem vender mais os peixes a ele. A situação vira um conflito intenso 

sob o qual Odorico tem conhecimento por ser sócio do golpista e o prefeito da cidade, mas 

somente ao final da trama, quando ele está com a popularidade em baixa, procura os 

pescadores na praia, demonstrando um falso sentimento de empatia (FIGURA 47). 
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Odorico: Bom dia! 
Pescadores : Bom dia, “seu” prefeito. 
Odorico: Mas que que aconteceu? Vocês não saíram pro mar? Já desde ontem não 
tem peixe. 
Mestre Ambrósio: É! O juiz mandou aprender nossos “saveiro”. 
Odorico: “Oxente”! Mas a mando de quem? 
Zelão: A mando do doutor Jairo Portela. 
Odorico: Quer dizer que aquele “sem vergonhista patifento” cumpriu a ameaça? 
Zelão: Ele cumpriu sim e a gente não sabe o que fazer. Será que o seu prefeito não 
podia dar um jeitinho? 
Odorico: E porque vocês não foram lá na prefeitura. Eu já tinha tomado um 
“providenciamento”. 
Zelão: É que nós “ficamo acanhado”, né gente? 
Odorico: Oxente! Eu fui eleito prefeito pelo povo, pra defender o povo contra os 
“explorador”. Olhe, pode ter certeza que hoje mesmo esses “saveiro” vão pro mar ou 
não e chamo Odorico Paraguaçu, filho de Eleutério e neto de Firmino Paraguaçu. 
Zelão e os outro pescadores: Muito obrigado, seu prefeito! Muito obrigado!" 
Após Odorico sair, Mestre Ambrósio diz: E vocês acreditam que este espião de 
confessionário possa mesmo fazer alguma coisa? 
Zelão e alguns outros: Eu tenho fé. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 10, 
02:06:41min). 

 

Até o final da trama Odorico não resolve nada em relação aos saveiros voltarem para 

os pescadores, apesar da promessa ele nem sequer se preocupa ou tenta solucionar o caso. Ao 

fim da telenovela quem consegue devolver os barcos aos pescadores é Adalgisa, ex-esposa de 

Jairo. Portanto, Odorico aproveitava a passividade das classes sociais mais baixas, algo muito 

comum em regimes populistas, mostrando-se disposto a resolver seus problemas com 

promessas que, muitas vezes, são falsas, um engodo ou o blefe – que também são parte do 

populismo.  Adhemar de Barros (FIGURA 47) também lançava mão deste tipo de estratégia, 

como ressalta Fontes (2008). 

 
Além da máquina partidária montada em torno da estrutura governamental e do PSP, 
Adhemar de Barros desenvolveu um estilo particular de aproximação com seus 
correligionários e eleitores, o que, em grande parte, explica seu carisma e 
popularidade. [...] Já na campanha de 1947 começou a visitar os vários bairros 
periféricos da capital, inaugurando prática que será acompanhada por outros 
políticos do período. Adhemar não apenas comparecia aos bairros como também 
passou a frequentar as casas de apoiadores e eleitores em geral. (FONTES, 2008, p. 
243). 
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Figura 47- Odorico conversa com os pescadores. Getúlio e Adhemar conversam com populares 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973), de Arquivo Nacional (1930) e de arquivo Folha de São Paulo (1959). 
 

Goffman (1986) também elucida que a pessoa que representa pode seduzir, lisonjear, 

ou desafiar a outra em seu encontro. E para isso expressa ações que são padrão, as ações 

guiadas, submetendo-se a uma avaliação social de sua ação. Assim, Odorico segue os 

esquemas sociais, esforçando-se para agir, através das ações guiadas, a fim de atingir seu 

objetivo de persuadir os pescadores de sua honestidade e eficiência enquanto prefeito. 

Esse tipo de relação era considerada fruto do paternalismo, um perfil comum de 

também de Getúlio Vargas, iniciado em seu governo provisório entre 1930 e 1934. Segundo 

Negro (2010),  

 
Getúlio aspirava a ser chefe; seu perfil era de um político paternal e redentor. Ele 
recrutou a plateia que desejava receber o anúncio de suas medidas. Logo, o 
trabalhismo foi inventado para afinar e reger as palmas que Getúlio ansiava por 
ouvir. Tal aspiração predispôs a política trabalhista a enquadrar os trabalhadores 
como perigosos, ou ainda como despropositados, submissos e imaturos. Não fossem 
zelados, seriam presa fácil das mazelas da pobreza, das ideologias “exógenas”, de 
seus maus patrões ou de seus hábitos primitivos (por causa de seus batuques e 
terreiros). Portanto, clientelismo e mandonismo, espionagem e polícia, propaganda e 
truculência eram cartas do baralho. (NEGRO, 2010, p. 22). 

  

Assim, como Vargas, Odorico era paternalista, aproveitando-se do perfil submisso dos 

trabalhadores, e também utilizava de truculência ou espionagem. Para Getúlio Vargas os 

trabalhadores eram despropositados e imaturos ao se organizar para lutar por seus direitos, tal 

qual os pescadores de Sucupira ao tentar resistir aos desmandos de Jairo Portela. Então, 

Odorico, em um esforço compensatório, por não ter tratado do assunto antes, vai ao encontro 

dos pescadores para falar dos saveiros, tentando manter a representação através do controle 

corretivo de sua ação. Mas, ao agir assim ele se submete à avaliação dos pescadores, alguns 

acreditam nele – como Zelão das Asas, outros não – como mestre Ambrósio. Desta forma, os 
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trabalhadores, por não saberem como reagir às situações sociais, muitas vezes preferem 

acreditar no político paternal e redentor. Negro (2010) explica que o paternalismo latino-

americano é uma herança colonial, proveniente do paternalismo senhorial que no Brasil se 

juntou ao clientelismo e ao populismo. 

 
Uma outra ressalva é acrescentada por causa da insinuação de solidariedade e coesão 
entre grupos sociais contrapostos: paternalismo sugere calor humano, numa relação 
mutuamente consentida; o pai tem consciência dos deveres e responsabilidades para 
com o filho, o filho é submisso ou complacente na sua posição filial. [...] Esse eco 
teria sido reelaborado na forma de paternalismo estatal, com o governo agindo como 
benfeitor, favorecendo uns de maneira arbitraria ou clientelista, ou respondendo a 
outros em função de pressões corporativas (em prejuízo do bem-estar da maioria). 
Na abordagem indicada, o paternalismo arraigado na mentalidade dos donos do 
poder inspira o trabalhismo, e aí se renova e se prolonga, arrebatando as massas. 
Assim, modernidade, cidadania e democracia permaneceriam estranhas aos 
brasileiros, sempre aferrados, de alguma forma, ao apadrinhamento e ao 
mandonismo das elites. (NEGRO, 2010, p. 16; 20). 

 

Ainda como populista, e, por sua vez, clientelista e paternalista, analisa-se aqui o caso 

de Odorico e do cemitério de Sucupira, sendo a trama mote da telenovela a procura de 

Odorico Paraguaçu por um defunto para inaugurar a tal obra. O cemitério foi uma promessa 

de campanha, principal plataforma que o elegeu para prefeito, no entanto, uma obra 

desnecessária perto de outras prioridades – como a falta de condições de saúde e saneamento 

básicas e o analfabetismo.  

Odorico é eleito e constrói o cemitério, mas ninguém morre na cidade e ele começa a 

ser pressionado pela oposição, que considera a obra um ‘elefante branco’41, acusando-o de 

desvio de verba pública e tentando, por diversas vezes, seu impeachment. Em realidade, um 

cemitério não seria algo que dependeria de tanto dinheiro, bastava um terreno, concreto para o 

muro e um coveiro, mas o humor vem do fato de o prefeito alegar que a obra impossibilitaria 

outras melhorias no município por seu alto custo. Além disso, a principal promessa de 

campanha do prefeito eleito é algo que não tem serventia, mostrando indícios de corrupção, 

mau uso da verba pública e comportamento fraudulento por parte do prefeito. Sabendo-se que 

corrupção é a má utilização do cargo público para fins privados, Trevisan et al. (2003) 

relatam: 

 
Os efeitos da corrupção são perceptíveis na carência de verbas para obras públicas e 
para a manutenção dos serviços da cidade, o que dificulta circulação de recursos e a 
geração de empregos e riquezas. [...] A corrupção afeta a qualidade da educação e da 
assistência aos estudantes, pois os desvios subtraem recursos da merenda e do 
material escolar, desmotivam os professores, prejudicam o desenvolvimento 

                                                
41 Elefante branco é uma expressão para uma obra valiosa da qual o proprietário não pode se livrar e cujo custo é 
desproporcional à sua utilidade ou valor. 
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intelectual e cultural das crianças e as condenam a uma vida com menos 
perspectivas de futuro. A corrupção também subtrai verbas da saúde, 
comprometendo diretamente o bem-estar dos cidadãos. Impede as pessoas de ter 
acesso ao tratamento de doenças que poderiam ser facilmente curadas, encurtando as 
suas vidas. (TREVISAN et al., 2003, p. 14). 

 

Em uma comparação entre a ficção de O Bem-Amado e a realidade, os políticos 

brasileiros, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, costumam construir grandes obras 

públicas que nem sempre possuem utilidade. Muitas vezes eles as empregam para perpetuar 

seus nomes e fazer uma eterna campanha eleitoral, já que podem se tornar inesquecíveis por 

causa dos monumentos criados propositadamente com função de recordar. Logo, a questão do 

cemitério remete a diversas situações da política brasileira contemporânea.  
 

A peça se baseava num fato verídico do interior do Espírito Santo, que fora narrada 
a Nestor de Holanda, meu amigo e cronista da Última Hora. Nessa cidade, onde não 
havia cemitério, certo candidato a prefeito firmara sua plataforma sobre esta 
necessidade sentida por seus habitantes: a construção do campo santo. Eleito, 
dispôs-se a cumprir imediatamente sua promessa de campanha, cercou por um muro 
branco um terreno da prefeitura, construiu as alamedas, delimitou o terreno para as 
futuras sepulturas, mandou forjar um grande portão de ferro trabalhado, sobre ele a 
inscrição: ‘Revertere ad locum tuum’, e anunciou que o cemitério seria inaugurado 
pelo primeiro cidadão a bater as botas. Mas o tempo passou, um mês, dois, um ano e 
nada de morrer alguém. (GOMES, 1998, p. 187). 

 

Além desta versão, também se tem o que diz Ferreira Gullar: 

 
Conforme me confidenciou o autor anos atrás, a figura do primeiro Odorico 
inspirou-se no então governador do Rio de Janeiro, que gostava de falar bonito e, 
por coincidência, propôs construir na cidade um cemitério vertical de muitos andares 
– um arranha-céu para defuntos. [...] Seria errôneo concluir, no entanto, que esse 
personagem é a exata imagem teatral daquele político. Odorico é mais que isso: é 
um arquétipo do político brasileiro, uma figura farsesca que, no exagero de seus 
traços, põe à mostra a enfermidade social. (GULLAR, 2014, p. 13). 

 

O político em quem Dias Gomes se espelhou para as peças é Carlos Lacerda, este 

pretendia transformar o Parque Lage no Rio de Janeiro em um cemitério vertical. 

Provavelmente a narrativa foi construída encima tanto da notícia do prefeito do interior 

capixaba, quanto como uma crítica à Carlos Lacerda, a quem Dias Gomes criticava 

ferrenhamente. No entanto, quando a telenovela foi ao ar, Carlos Lacerda já estaria aleijado 

do novo sistema vigente no Brasil, o regime militar, e não seria a preocupação principal. 

Então, a trama passaria também a ser uma crítica a vários outros políticos brasileiros que 

compuseram e compunham a política do País: corruptos, demagogos, populistas e, 

principalmente, os chefes políticos locais, que eram coronéis populistas. A obra feita em vão, 

no caso, o cemitério de Sucupira,  agora poderia ser comparada a fatos mais contemporâneos 
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à telenovela, como a construção do ‘Minhocão’, feita por Paulo Maluf42 enquanto prefeito de 

São Paulo. A obra, anunciada em 1969 e inaugurada em 1971, o elevado Presidente Costa e 

Silva, conhecido como Minhocão, possuía 3,4 quilômetros, passando pelo centro da cidade e 

ligando São Paulo de leste a oeste. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, “Um prefeito 

que só tem 22 meses de mandato [...] e muita vaidade [...] precisava de uma obra grandiosa 

[...] e de rápida execução, para se perpetuar como prefeito da cidade.” (ELEVADO... 1970, p. 

23). Ainda para o mesmo jornal: “A via elevada não é resposta a nenhuma pesquisa de origem 

e destino da população, não tem um objetivo definido. É apenas uma obra. O prefeito já 

tentou explicá-la, mas não apresentou nenhum argumento técnico, nenhum dado de pesquisa.” 

(ELEVADO... 1970, p. 7). 

Também como se pode ver na notícia do Jornal do Brasil de 1973, a obra era chamada 

de uma ‘solução extravagante’, fugia ao conceito moderno, além de ter sido orçada em muitos 

milhões de dólares. “O Minhocão do Sr. Paulo Maluf foi, de certo modo, uma solução: mas 

como disse o poeta, não é uma rima; trata-se de monstrengo de concreto, com três 

quilômetros de extensão, desprezando inteiramente qualquer conceito de urbanismo 

moderno.” (SOLUÇÃO..., 1973, p. 1). Paulo Maluf inaugurou a obra com toda a pompa e 

reverência aos ditadores no poder e a população foi convidada (FIGURA 48).   

 
O convite circulou nos principais jornais da cidade, convocando a população a 
comparecer para a cerimônia de inauguração da obra, que contou com a presença do 
alto escalão do governo federal como Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça; Delfim 
Netto, Ministro da Economia, o governador Abreu Sodré e o recém-escolhido 
governador Laudo Natel; além de autoridades militares e civis, Yolanda Costa e 
Silva (viúva do Ditador Artur da Costa e Silva). (NEVES, 2018, p. 61). 

 

Como previsto, o Minhocão foi muito caro e em poucos anos os moradores da região 

cortada pelo elevado começaram a reclamar da poluição sonora, do aumento no número de 

acidentes, além de não ter solucionado as questões de trânsito. 

 

 

 

 

                                                
42 Paulo Salim Maluf foi governador do Estado de São Paulo (1979-1982), duas vezes prefeito de São Paulo 
entre 1969 e 1971 e de 1993 até 1996, secretário dos transportes do Estado de São Paulo de 1971 até 1975, líder 
de cinco partidos políticos: AREN, PDS, PPR, PPB e PP. Foi também candidato à Presidência da República após 
a redemocratização. Era grande apoiador do regime militar, tanto que seu primeiro mandato como prefeito foi 
uma indicação do regime. Ele foi também criador da assassina ROTA, que institucionalizava os grupos de 
extermínio da época da ditadura. 
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Figura 48 - Paulo Maluf durante a inauguração do elevado (Minhocão) e engarrafamento durante o primeiro dia 
de funcionamento do elevado que prometia acabar com o caos do trânsito 

 

 
Fonte: Adaptado de acervo Folha Press (1971) e de acervo Estadão (1971). 

 

Tal qual o cemitério de Odorico, o elevado de Maluf foi proposto por ser uma obra de 

fácil conclusão durante sua gestão e de grande visibilidade, em detrimento de outras que 

seriam mais necessárias para aquele momento, mas que talvez fossem menos lembradas. De 

acordo com Neves (2018), o jornal O Estado de São Paulo havia adotado uma posição crítica 

à construção do elevado, entre 1969 e 1971, publicando diversas matérias, nas quais sempre 

falava da necessidade de se priorizar o transporte público (metrô) sobre o individual, 

afirmando que, com a construção do Minhocão, morriam a Avenida São João e o metrô.  

Anteriormente, o antigo prefeito, Faria Lima43, havia se oposto à construção de uma 

via elevada na Avenida São João, pois ele já havia iniciado a construção da Linha Norte-Sul 

de metrô, em 1968, e previsto a execução da linha Leste-Oeste para 1971. Assim, o eixo 

Leste-Oeste do metrô faria o mesmo trajeto do elevado e as pilastras de sustentação do 

elevado impediriam o traçado do metrô. O jornal Folha de São Paulo também trazia a ideia de 

que seria mais viável e útil um transporte público de qualidade, no caso, o metrô, do que um 

elevado para carros (METRÔ..., 1969).  

Concomitantemente, no período da ditadura militar, tem-se outro exemplo de obra 

pública cara e gigantesca: a Transamazônica, criada pelo governo de Emílio Garrastazu 

Médici por meio do Decreto Lei nº 1.106, de 16 de julho de 1970 (FIGURA 49).  

 

 

 

 
                                                
43 José Vicente de Faria Lima foi um militar e político brasileiro que foi prefeito de São Paulo de 1965 até 1969. 
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Figura 49 - O presidente Médici e o ministro dos transportes inauguram um trecho da Transamazônica 
 

 
Fonte: Adaptados de Arquivo Nacional (1972). 

 

Como ressalta Reis Filho (2014, p. 86), a rodovia Transamazônica fazia parte do 

Programa de Integração Nacional (PIN) do governo militar, que ligaria o Norte e o Nordeste 

ao Peru e ao Equador. A ideia governamental era povoar esses locais, levando os milhares de 

camponeses nordestinos sem-terra para esses espaços despovoados. A obra seguia o seguinte 

raciocínio, de acordo com Menezes (2007): 

 
[...] o desafio/aventura de construir a Transamazônica é o de construir o ‘Brasil 
potência’, de modo a adiantar assim o futuro para o qual a nação está predestinada. 
Este raciocínio traduz uma estratégia de legitimação do regime por se acreditar na 
capacidade de produzir mobilização social de afetos que a ideia do desafio/aventura. 
(MENEZES, 2007, p. 1). 

 

Entretanto, o projeto faraônico foi esquecido e os investimentos e incentivos acabaram 

servindo apenas aos negócios lucrativos de empresas agropecuárias.  

Retornando a Odorico, este também adorava uma inauguração e um evento, seguindo 

a ideia de que a política exige visibilidade, o que faz com que os políticos se preocupem com 

a sua imagem e com como são vistos pela população: sua representação e, em conseguinte, 

com a fachada. Odorico também tenta inaugurar o Posto de Higiene, mas é impedido por 

Juarez, que percebe a intenção política do evento, assim como durante toda a trama tenta 

estrear o cemitério com a ideia de que o que não é inaugurado não é visto. Mas como ele 

mesmo diz: inaugurar um cemitério sem defunto seria uma desmoralização. 

Essa ideia de Odorico de transformar o cemitério em sua plataforma política surgiu de 

uma situação de oportunismo. Como o populista afirma ser capaz de resolver todos os 

problemas, durante um comício na praça, Odorico, que ainda era apenas coronel, é informado 

por Tião Moleza que Zelão, Chiquinha do Parto e Mestre Ambrósio carregavam um defunto 
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que não tinha onde ser enterrado. Em seguida, ele retorna ao palanque improvisado no coreto 

da praça e utiliza a situação para comover os ouvintes; recomeça o discurso gesticulando 

muito, erguendo os dedos, apontando aos céus e depois apontando para o defunto, que passa 

pela praça, carregado em uma rede (FIGURA 50). Odorico utiliza de sua simpatia e da 

tragédia da morte para obter apoio popular, mesmo sem possuir um plano de governo 

detalhado. 

 
Veja esse pobre homem, “vetusto” cidadão desta cidade, morreu com quase 100 
anos... aqui viveu, aqui nasceu, aqui teve filho, aqui construiu família, mas agora 
depois de morto ele é obrigado a emigrar, “botam” o corpo dele dentro de uma rede 
e lá vai ele balançando a sua “defuntice” através de 3 léguas pra ser enterrado em 
terra estrangeira, no meio de estranha gente. Pode esse homem dormir sossegado o 
sono eterno? (O BEM-AMADO, 1973, DVD 1, 00:14: 39min). 

 
Figura 50 - Odorico faz um discurso inflamado e aponta para o corpo que vem sendo carregado em uma rede 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Ali a população decide em quem votar e Odorico percebe que possui uma promessa 

para ser eleito: a construção de um cemitério na cidade. Portanto, a população prefere votar 

em alguém que irá construir um cemitério do que em Lulu Gouveia, que promete mais escolas 

para acabar com o analfabetismo. Leal (2012, p. 31) explica que era comum o chefe, na 

grande maioria das vezes, demonstrar desvelo pelo progresso local, dizendo ser de sua 

vontade os melhoramentos do município: “[...] [a] escola, a estrada, o correio, o telégrafo, a 

ferrovia, a igreja, o posto de saúde, o hospital, o clube, o campo de futebol, a linha de tiro, a 

luz elétrica, a rede de esgotos, a água encanada, tudo exige o seu esforço, às vezes um penoso 

esforço que chega ao heroísmo”. Para Goffman (2011, p. 20) um indivíduo “[...] pode sentir 

que existe uma suposição de que ela é o tipo de pessoa que demonstra compaixão e simpatia 

pelos outros, de forma que, para reter sua própria fachada, ela pode se sentir obrigada a ter 
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consideração pela linha assumida pelos outros participantes”. Então, Odorico, após perceber 

que a população de Sucupira já possui uma ligação afetiva para com sua fachada expressa, 

preocupa-se em manter seu poder sobre os outros participantes, tentando conservar a sua 

posição de liderança, em razão do interesse do político de obter mais prestígio e sentir-se 

honrado. Em seu discurso de posse como governador, em 1964, Adhemar de Barros, por 

exemplo, conclamava a população: 
 

Povo paulista! [...] Conto convosco para, auxiliando-nos mutuamente, levando-nos 
ao Brasil e ao mundo livre a certeza de que, neste solo bendito, nesta terra 
sacrossanta, nós fazemos do trabalho a oração cotidiana, que a Providência há de 
receber como mais sublime das ofertas e reverterem bênçãos de paz e de 
entendimento para todos. / Assim, as forças do mal não prevalecerão! Assim, o caos 
será evitado e o regime será realmente defendido e preservado. (DEBERT, 2008, p. 
61). 

 

Os discursos de Odorico e de Adhemar são parecidos em alguns pontos. 

 
Dorotéia Cajazeira: Uma cidade que não respeita os seus mortos não pode ser 
respeitada pelos vivos! 
Odorico: Pego daí! É “incrive” que esta cidade “mui” justamente chamada, 
apelidada e porque não dizer “coglurinada” a pérola do norte, cidade que é orgulho 
do estado da Bahia, pela “boniteza” da sua paisagem, pelo ' arejamento' e porque 
não dizer pela “frescura” do seu clima, pela gostosura do seu azeite de dendê que é o 
melhor do mundo, até hoje não tenha onde enterrar seus mortos. [...] 
Odorico: Mas eu, Odorico Paraguaçu, vou acabar com essa “iniquidade”, essa 
“miserabilidade”, essa desumanidade e porque não dizer essa “vergonhosidade”. (O 
BEM-AMADO, 1973, DVD 1, 00:16:18min). 

 

Certa parte do discurso de Odorico Paraguaçu pode ser comparada ao de Barros, 

quando Odorico elogia Sucupira e Adhemar elogia São Paulo. Os dois também prometem 

defender suas cidades dos males, como se o mundo fosse dicotômico entre bem e mal e eles 

fossem os bons. Neste, que é o primeiro comício e o primeiro discurso de Odorico Paraguaçu 

na telenovela, percebe-se que o político também adora fazer uso de uma linguagem popular, 

com um estilo oratório exagerado.  

Em seus discursos ele utiliza uma retórica entusiasmada, mas muitas vezes vazia, 

como quando no comício ele exalta: “Como dizia Rui Barbosa, o grande baiano: 'Bom 

governante é aquele que governa com um pé fincado na terra e o olho fincado no futuro, ou 

vice e versa.” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 1, 00:17:54min). E arremata: “Agora eu 

pergunto a vocês 'cidadão' de Sucupira, quem é que pode viver, já que o poeta Lamartine 

dizia que viver é apenas morrer um pouco... Eu pergunto quem é que pode viver nessa terra 

onde não tem cemitério? Onde a gente não tem nem onde enterrar seus mortos.” (O BEM-
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AMADO, 1973, DVD 1, 00:18:50min). Este enunciado não é de Alphonse de Lamartine, 

apesar de Fernando Pessoa possuir enunciado semelhante: “O próprio viver é morrer, porque 

não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela.” 

(PESSOA, 2018, p. 178). Quanto a Rui Barbosa, este também era grande ídolo de Carlos 

Lacerda. 

 
Lacerda enaltece Rui Barbosa e critica os que falavam mal dele. Diz que era 
injustiçado como foi Rui Barbosa, embora não tivesse a pretensão de se comparar a 
ele. Conta que criaram uma imagem falsa a seu respeito, de que só guardaria ódio, 
que era um destruidor, incapaz de construir qualquer coisa duradoura, incapaz de 
afeto, de amor. Considera que esta perseguição ocorria porque ele combatia a 
corrupção e a demagogia. (Acervo Carlos Lacerda, 1969, p. 4). 
 

Por sua vez, Lacerda era um dos criticados por Dias Gomes na representação de 

Odorico Paraguaçu E também cita Rui Barbosa. Outra feita, Odorico diz a ‘Vossa Excelência’ 

no telefone:  “[...] como disse Churchill44: a vitória custou sangue, suor e lágrimas, mas valeu 

a pena, que a democracia está ‘sarva’.” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 5, 00:49:26min). O 

modo de falar e de se expressar de Odorico poderia ser comparado não só ao de Lacerda, mas 

também ao de diversos outros políticos, como, por exemplo, com Adhemar de Barros. 

 
Ademar de Barros tinha um modo peculiar de improvisar discursos. Mesclava 
referências pretensamente eruditas com rompantes popularescos. Nesse dia, depois 
de fazer menções aos pensadores René Descartes, Martinho Lutero, Jean Jacques 
Rousseau e Friedrich Hegel, afirmou não ser a favor “nem do marxismo, nem do 
liberalismo”, para então se declarar partidário de um Estado baseado no “tomismo 
neoescolático”. (LIRA NETO, 2014, p. 179). 

 

Odorico tenta manter a postura, preocupando-se em falar corretamente de acordo com 

a norma padrão e de forma difícil, mas, na verdade, emite uma sucessão de neologismos, 

inventando palavras e frases e dando crédito, a autores famosos, de enunciados falsos. Essa é 

uma das relações entre Odorico e certos políticos: os aforismos. Como quando diz: “A melhor 

maneira de se anular um adversário político é encher a barriga dele.” (O BEM-AMADO, 

1973, DVD 2, 02:49:27min), e quando Lacerda (1963a, p. 278) fala que: “[...] eleger um 

inimigo era fazer da Guanabara a casa do cabrito e da onça, onde o cabrito e a onça, por medo 

e raiva um do outro, nunca se entendem e um desmancha à noite o que o outro de dia 

procurou fazer’”. Segundo Han (2019), 

 
                                                
44 Winston Churchill foi um político conservador e estadista britânico. Nomeado Primeiro-Ministro durante a 
Segunda Guerra Mundial. Seu discurso de posse foi simples: “Não tenho nada a oferecer, para além de sangue, 
sofrimento, lágrimas e suor”. 
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O sentido social sempre contém uma dimensão do poder e do domínio. Nele, 
diversos interesses se expressam. É a sedimentação do poder que opera 
simbolicamente. O poder nunca está nu. Ao contrário, é eloquente. Ele estabelece ao 
produzir perspectivas e modelos e interpretação que atendem à legitimação e à 
manutenção de uma ordem dominante. [...] Essa compreensão, contudo, ocorre de 
maneira imediata, como reflexos do costume. [...] O poder não se inscreve apenas no 
hábito.  A nacionalização de uma massa ou a formação de uma cultura nacional, que 
ocorrem por símbolos ou narrativas, produz uma continuação de sentido das quais o 
poder se utiliza. A fragmentação não é eficaz ao poder. O estabelecimento e um 
estrutura nacional homogênea de sentido garante a lealdade da massa e, com isso, o 
domingo. Assim, a semântica cotidiana do poder também tem nisso sua validez. 
(HAN, 2019, p. 82-84). 

 

Portanto, os discursos de Odorico possuem significado social, expressam poder e sua 

intenção de convencer os outros interlocutores com sua representação, atuando enquanto 

politico e coronel na legitimação da ordem social, refletindo os hábitos políticos dos 

brasileiros. A cultura desses políticos populistas como Odorico faz parte da formação de uma 

cultura nacional. 

Retornando ao O Bem-Amado, certa vez, em uma jogada de Odorico, ele organiza a 

‘festa do aperto de mãos’, convencendo Emiliano Medrado e Hilário Cajazeira, dois coronéis 

de famílias opostas e inimigos mortais, a apertar as mãos perante o povo da cidade de 

Sucupira em sinal de paz. Odorico aproveita a situação para fazer propaganda a seu favor 

como prefeito pacificador, já que todos estavam com os ânimos alterados, com medo de que 

as famílias entrassem em guerra desde que os coronéis rivais resolveram sair de suas fazendas 

e retornar à Sucupira.   

No entanto, Odorico também pretendia, de forma velada, causar um tumulto para que 

cada um dos coronéis entendesse que estava sendo atacado pela família e os jagunços do 

outro, causando uma guerra, um tiroteio que provavelmente resultaria em mortos para o 

cemitério do prefeito. Quando começa a ‘festa do aperto de mãos’, Odorico aproveita a 

ocasião para fazer comício, os coronéis apertam as mãos e Odorico também aperta a mão de 

seu adversário político Lulu Gouveia. 

  
Odorico: Essa é uma data que divide a história de Sucupira em duas “metade”, “pra 
trazmente” e “pra frentemente”. “Pra trazmente” era o ódio, a desunião, a 
“desinimizade”, a “rancorozidade”. “Pra frentemente” vai ser o amor, a afetividade, 
a solidariedade, e porquê não dizer, a paz cristã entre os “homem” de boa vontade! 
O povo grita: Viva o prefeito Odorico! 
Odorico: Mas hoje não tem cristão nem ateu, não tem budista nem umbandista, não 
tem árabe nem judeu, porque vamos todos “írmanisticamente”, 
“fraternalisticamente” apertar as mãos. 
O povo: Muito bem! 
Odorico: Povo de Sucupira, hoje é dia de perdoar as dívidas. Hoje é dia de perdoar 
os insultos, de esquecer os “desaforismos” e os “caluniamentos”, de passar uma 
borracha nos “pra trasmente” e partir “pra frentemente” de coração limpo, alma 
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lavada e enxaguada. Para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu 
amigo de amanhã. E viva o amor! E viva a paz! E viva Sucupira! (O BEM-
AMADO, 1973, DVD 7, 03:16:46min). 

 

Antes que a festa/comício acabe, Dirceu chama o prefeito e ele sai no meio da 

comemoração para não ser atingido. Após o prefeito sumir, Quelé estoura uma bobinha para 

que concluam que foi um tiro. Em seguida, os coronéis e seus capangas entram em conflito, 

atirando uns nos outros.  

Novamente essa situação remete a uma cena original acontecida na política brasileira, 

em 1947, quando o então ex-presidente Getúlio Vargas e o líder do Partido Comunista do 

Brasil, Luís Carlos Prestes, dividiram o palanque em um comício do candidato a vice-

governador de São Paulo, Carlos Cirilo Júnior45. Na ditadura de Getúlio, Carlos Prestes havia 

ficado preso por nove anos e sua esposa, Olga Benário, foi entregue à Alemanha nazista. Mas 

naquele momento os dois eram contra o candidato de Dutra46, Luís Gonzaga Novelli Júnior47 

e aceitaram subir no mesmo palanque. No entanto, diferente da ficção, os dois senadores 

evitaram entrar em contato e, após o discurso de Vargas, quando este se retirou do palanque e 

Prestes começaria a discursar, aconteceu um tumulto quando alguém atirou bombinhas no 

palco e a polícia dispersou a multidão com truculência, bombas e tiros. Lira Neto (2014) 

relata a situação: 

 
Na noite de 4 de novembro de 1947, Getúlio Vargas e Luís Carlos Prestes 
participaram juntos do grande comício em apoio à candidatura do deputado Cirilo 
Júnior ao cargo de vice-governador paulista. [...] Quando os dois apareceram à 
frente do palanque, irrompera aclamações ao ex-presidente e ao líder comunista. 
‘Povo de São Paulo! Trabalhadores do Brasil!’, iniciou Getúlio. [...] As palmas e os 
vivas ressoaram em todos os quadrantes do Anhangabaú. [...] Contudo, em uma das 
esquinas do logradouro logo se percebeu um princípio de tumulto. [...] Apesar do 
blague, Getúlio Vargas e Luís Carlos Prestes mal haviam trocado olhares. Os jornais 
da época descreveram apertos de mãos, tapinhas nas costas e abraços cordiais entre 
os dois. [...] E o fato é que este [Getúlio Vargas], concluída a leitura do próprio 
discurso, resolveu descer pelos fundos do tablado, sem ao menos esperar para ouvir 
a palavra do líder comunista. [...] Uma hora depois da refrega, o logradouro vazio e 
silencioso lembrava o rescaldo de um campo de guerra: sangue respingado nas 
calçadas, bandeiras em farrapos no chão, o palanque completamente destruído. 
(LIRA NETO, 2014, p. 134-137). 

 

                                                
45 Carlos Cyrillo Júnior foi um advogado, professor e político brasileiro. De 1912 a 1929 ocupou várias vezes a 
cadeira de deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em 1930 se elegeu deputado federal por São 
Paulo, exercendo o mandato até o Congresso Nacional ser fechado. 
46 Eurico Gaspar Dutra foi militar e político, tendo sido Presidente do Brasil entre 1946 e 1951. 
47 Luís Gonzaga Novelli Júnior foi um médico e político brasileiro que fez parte da Revolução Constitucionalista 
de 1932. Em 1945 filiou-se ao PSD e, em seguida, foi eleito deputado federal por São Paulo, participando da 
Assembleia Constituinte em 1946. Em 1947 mudou para o PSP, foi eleito vice-governador do estado de São 
Paulo entre 1947 e 1950. Em 1950 se elegeu novamente deputado federal, não conseguindo se reeleger em 1954. 
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Sobre as bombas e tiros quase não se falou no dia seguinte. Uma fotografia do evento 

que dava a impressão de que Prestes segurava o microfone para Vargas, foi editada e se 

transformou na principal manchete dos jornais do dia seguinte (FIGURA 51). 

 
Figura 51 - Fotomontagem onde Prestes segura o microfone para Vargas (1947). Emiliano Medrado e Ilário 

Cajazeira apertam as mãos. Odorico e Lulu se cumprimentam 
 

 
Fonte: Adaptado de Memorial da Democracia (1947) e de O Bem-Amado (1973). 

 

O comício do Anhangabaú terminou assim como a ‘festa do aperto de mãos’ de 

Odorico: como em um campo de batalha, com sangue pelas ruas e os objetos do evento 

destruídos. Assim, a ordem da interação ritual degenerou para um conflito aberto ou caos. 

Outra vez, Odorico conhecido pelas excentricidades, arruma uma solução extravagante 

para melhorar a limpeza da cidade: fraldas para os quadrúpedes, que fossem cavalos, bois ou 

jegues (FIGURA 52): “Hoje mesmo eu vou baixar a portaria, né? De hoje em diante eu não 

quero ver mais nenhum animal pelado aqui pelas ‘via’ pública e ‘vamo’ ver o que a oposição 

não vai dizer sobre as ‘limpeza’ da rua.” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 7, 02:55:56min). 
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Figura 52 - Dona Florzinha apresenta, ao prefeito, protótipos das fraldas para quadrúpedes 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

 Aliás, uma matéria do jornal O Fluminense conta que, certa feita, um vereador de 

Barra Mansa, no Rio de Janeiro, teve iniciativa semelhante, ao sugerir que os animais 

usassem fralda (FIGURA 53). 

 
Figura 53 - Fraldas para animais, em Barra Mansa, Rio de Janeiro 

 

 
Fonte: Adaptado de O Fluminense (1973, p. 14). 

 

Também na citada cena, Odorico diz que vai baixar uma portaria obrigando os 

quadrúpedes a usar fralda. Acontecem, na trama, outras situações em que o prefeito ameaça 

baixar um decreto, por exemplo, quando ele quer um decreto proibindo de soltar ‘arraia’ com 

pena de um ano, já que um garoto soltando pipa a enganchou no fio da escuta secreta 

implantada no confessionário – um motivo pessoal. Assim, segue-se outra crítica ao regime 

militar, pois Odorico criar decretos ou portarias apenas para atender a seus caprichos pessoais 

mostra seu autoritarismo à brasileira, com o uso seletivo da justiça, uma provável referência 

aos Atos Institucionais da ditadura militar, decretos arbitrários do governo. Durante o regime 
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militar, praticamente governava-se por decreto, foram um total de 17 atos institucionais e 

mais 104 complementares que asseguraram não somente a permanência do regime, como 

também possibilitou colocar em prática políticas autoritárias sob o véu da legalidade. 

Segundo Farhar (1996), 

 
Atos institucionais situavam-se acima da Constituição, na hierarquia das leis, e 
foram repetidamente utilizados para emendá-las. Seu conteúdo e seus efeitos eram 
imunes à revisão judicial. [...] Além dos dezessete atos institucionais, editaram-se 
105 atos complementares, baseados naqueles. (FARHAR, 1996, p. 58). 

 

Sobre o populismo durante o regime militar, Motta diz (2014, p. 71): “Ao mesmo 

tempo que demonizou o ‘populismo’ de seus antecessores, a ditadura não só manteve intactas, 

como também ampliou as estruturas corporativas herdadas, além de ter criado um sistema 

previdenciário universal, sob controle do Estado”. Odorico, por exemplo, quando acredita que 

irá inaugurar o cemitério enterrando Demerval Barbeiro, um dos vereadores da cidade que foi 

baleado, conversa com o ‘Excelentíssimo’ pelo telefone: 

 
Odorico: Ah! Olhe, excelência! Seria muito bom se viesse uma delegação do 
Esporte Clube Bahia. “Éee” é, excelência! É que eu sou torcida do Bahia desde de 
moleque. ‘Tá!’ ‘Tá’! Muito obrigado, excelência! Muito obrigado! Não! Não tem 
perigo, excelência! Desta vez: vamos! Saudações cordiais, excelentíssimo! (O BEM-
AMADO, 1973, DVD 8, 00: 18: 49min). 
 

Odorico pede ao ‘Excelentíssimo’ para que mande uma delegação do Esporte Clube 

Bahia para a inauguração do cemitério, o que leva a relembrar como o futebol foi essencial 

durante a ditadura militar brasileira para propagar o otimismo aos brasileiros. Odorico 

entende que, ao demonstrar seu amor pelo Esporte Clube Bahia, poderia se apresentar como 

‘homem do povo’, apaixonado por futebol, aumentando a aceitação popular; assim como 

Médici, que soube utilizar o momento do Mundial de Futebol no México, que consagraria 

nossa seleção tricampeã, para aumentar sua popularidade. De acordo com Cony (2002), 

Médici era fanático por futebol, e o regime militar aproveitava para divulgar fotos suas 

ouvindo jogo no radinho de pilha, enrolado na bandeira ou fazendo embaixadas (FIGURA 

54), criando, assim, certa cumplicidade e angariando apoio popular, mesmo com seu governo 

tendo sido o mais radical na repressão militar. Para Reis (2014), 

 
O país, comparado a um imenso canteiro de obras, foi tomado por incontida euforia 
desenvolvimentista. O governo Emílio Garrastazu Médici criou então uma agência 
própria de propaganda, a Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP), para 
martelar slogans otimistas, animando, encorajando, com mensagens positivas, 
construtivas e ufanistas: Pra frente, Brasil. Ninguém mais segura este país. O futuro 
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chegou. Brasil, terra de oportunidade. Brasil, potência emergente. Para os que ainda 
discordavam, restava a porta de saída, segundo plágio de conhecida campanha 
estadunidense: Brasil, ame-o ou deixe-o. [...] O Maracanã, lotado, ovacionava o 
general Médici, que, [...] explorava o tipo do brasileiro comum, torcedor apaixonado 
das coisas brasileiras. O Ibope confirmava índices altos de popularidade para o 
ditador-presidente [...]. (REIS, 2014, p. 81-82). 
 

Outro político que aproveitou a vitória da seleção brasileira para angariar 

popularidade, inclusive utilizando recursos públicos, foi Paulo Maluf, prefeito de São Paulo 

na ocasião. Ele presenteou cada um dos jogadores com um Fusca novo (FIGURA 54), no total 

25 Fuscas foram comprados com dinheiro público.  

 
Figura 54 - Médici faz embaixadas. Maluf recebe os jogadores. Os fuscas são entregues aos campeões da Copa 

de 1970 
 

 
Fonte: Adaptados de acervo Folha de São Paulo (1970). 

 

Logo, é notável que tanto o populismo quanto a ditadura militar, assim como o 

populismo dentro ditadura, utilizavam a política de, através do divertimento, tenta distrair o 

povo, que estava submetido a sofrimentos e a grandes mazelas no País naquele momento.  

A conversa de Odorico com o ‘Excelentíssimo’ por telefone não é a única na 

telenovela (FIGURA 55). Durante boa parte da trama Odorico dá satisfações ao 

‘Excelentíssimo’, geralmente com muita pompa e cerimônia; ele atende ao telefone 

rapidamente, sem deixá-lo esperando. Este desconhecido é a única pessoa da trama a quem 

Odorico demonstra submissão. Na maioria das vezes Odorico fala sobre a inauguração do 

cemitério, convida-o para estar presente e também pede favores. A voz e a imagem do 

interlocutor nunca aparecem. Goffman (2011) fala sobre a posição de uma pessoa com poder 

sobre a outra:  
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Independente da posição social relativa da pessoa, em um sentido ela tem poder 
sobre os outros participantes e eles precisam contar com a sua consideração. Quando 
os outros agem para com ela de alguma forma, baseiam-se numa relação social com 
a mesma, já que uma das coisas expressas pela interação é a relação entre seus 
participantes. Desta forma eles se comprometem, pois eles a colocam numa posição 
capaz de depreciar as afirmações que eles expressam em relação à atitude dela para 
com eles. Assim, em resposta a relações sociais reivindicadas, esperamos que toda 
pessoa, de alta ou baixa posição, exerça a noblesse oblige e não se aproveite da 
posição comprometida dos outros. Como as relações sociais são definidas 
parcialmente em termos de ajuda mútua voluntária, recusar um pedido de ajuda se 
torna uma questão delicada que pode potencialmente destruir a fachada de quem 
pede. (GOFFMAN, 2011, p. 35). 
 

Assim como Odorico possui poder sobre a população de Sucupira, o ‘Excelentíssimo’ 

possui poder sobre ele, aceitando, dentro do possível, ajudá-lo, já que seria uma troca mútua, 

pois de Odorico também dependiam os votos municipais para deputado.  

 
Figura 55 - Odorico conversa com o ‘Excelentíssimo’ por telefone 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Apesar de quase nunca ficar claro quem é o indivíduo a quem Odorico responde ou 

procura tão pronta e docilmente, certa feita ele pede a Dirceu que desmarque com o 

Deputado, ficando visível quem é a ‘Vossa Excelência’ ou o ‘Excelentíssimo’. Portanto, há 

uma certa submissão do prefeito à máquina partidária, considerando-se que os deputados 

deveriam ser eleitos no ano seguinte ao que a novela foi ao ar, em 1974, e os candidatos se 

esforçavam, naquele momento, para manter seus redutos eleitorais. Brucio (1994) explica 

que, do ponto de vista federal, para a eleição indireta a governador, os partidários do regime 

conseguiam o apoio dos deputados estaduais através das bases municipais desses 

parlamentares, que dependiam muito de verbas federais. Para Barreto (2012), isso significava 

um rígido controle do regime militar, uma fidelidade partidária, sobre os parlamentares, que 

deviam se submeter às decisões, mesmo sem concordar. Assim, a dissolução do coronelismo 
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de Odorico aparece apenas durante sua interação (social) com um político de status 

hierárquico superior, o ‘Excelentíssimo’ deputado, através de um efeito dominó coronelista 

que demonstrava a gradação de hierarquias de poder. 

Assim, a representação populista de Odorico Paraguaçu dependia do convencimento 

dele sobre as massas, sendo fundamental que houvesse ações carismáticas, paternalistas e 

clientelistas que as conquistassem. As ações do prefeito/coronel diziam respeito à 

manipulação de acordo com jogo político imposto socialmente, já que os acontecimentos 

podem ser reconhecidos por ele como uma atividade entre a sua e as outras representações, 

que são baseadas em alguma interpretação ‘real’ e significativa. 
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5 AS LUTAS E OS DUELOS DE PARAGUAÇU 

 

Os antagonistas de Odorico na telenovela são, principalmente: a família Medrado 

Donana, Joca, Anita e Emiliano, o jornalista Neco Pedreira e o médico Juarez Leão. 

Compreendendo o que diz Schmitt (Schimitt apud HAN, 2017):  

 
O inimigo é ‘o outro, o estranho’, ‘existencialmente algo diverso e estranho’, ‘de tal 
modo que, em caso extremo, é impossível haver conflitos com ele que não poderão 
ser dirimidos por uma normatização geral tomada de antemão nem pelo decreto de 
um terceiro ‘não envolvido’ e, assim, ‘imparcial’. (SCHIMITT apud HAN, 2017, p. 
83).  

 

Como os Medrados são, há muitas gerações, inimigos da família Cajazeira, e Odorico 

foi casado com uma Cajazeira e também possui apoio político deles, o antagonismo se 

fortalece. Os Medrados também possuem um candidato próprio que tentam eleger a prefeito: 

Lulu Gouveia, o dentista da cidade, acirrando a disputa pelo poder simbólico na cidade de 

Sucupira. Apesar de a família Medrado perder a eleição, a continua a fazer oposição, 

tentando, inclusive, o impeachment de Odorico. Donana faz as vezes da delegada da cidade 

em lugar de seu marido Joca, que está paraplégico, além de ser vereadora. Os Medrados são 

uma família abastada, que possui poder econômico e também poder político, apesar de não 

serem a ‘bola da vez’.  

As disputas de Odorico com seus inimigos são duelos que envolvem valores que 

podem ser utilizados como parte comunicativa de sua ação ou ato, assim, como jogador ele se 

compromete a duelar e sua reputação, ao jogar bem ou mal, compõe as fachadas que ele tenta 

manter ao jogar. Segundo Goffman (2011), as lutas e duelos são importantes para a vida 

social cotidiana, pois quando a situação pode degenerar para uma briga as pessoas envolvidas 

podem tentar ocultar as expressões de hostilidade, visando não permitir que o duelo aconteça. 

Assim, em um duelo há um mandado duplo, brigar ou não é decisão das duas partes 

envolvidas.  

Ainda para Goffman (2011, p. 244-245), “[...] em mundos sociais nos quais a honra é 

altamente valorizada, os homens devem estar preparados para arriscar suas vidas para salvar 

suas fachadas, e provar tais atributos como sua masculinidade”. Portanto, os antagonismos 

que Odorico adquire na telenovela de 175 capítulos são em função de suas ações, em 

conseguinte, por causa de suas fachadas e representações.  
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5.1 OS EMBATES DE ODORICO: O MÉDICO SUBVERSIVO E A IMPRENSA 

‘MARRONZISTA’ E OS ‘TRAIÇONISTAS’ 

 

Aliado dos Medrados, o jornalista Neco Pedreira é um jovem idealista que faz oposição 

à política paternalista e populista de Odorico. Ele possui uma gazeta diária na cidade chamada 

A Trombeta e é a partir dela que são feitas as denúncias contra o prefeito; e por isso ele acaba 

sofrendo duras represálias. Apesar de Neco tentar agir com parcimônia, talvez por sua 

oposição a Odorico, ele acaba se aproximando muito dos Medrados. Neco propõe um embate 

persistente ao prefeito através de seu jornal e Odorico, por sua vez, como típico coronel, é 

adversário da imprensa e se sente ameaçado. 

Certa vez, quando o médico Juarez Leão e Neco Pedreira se unem para fazer uma 

matéria para a gazeta, na qual tentam alertar a população para o perfil inescrupuloso do 

prefeito, Odorico, após ver a manchete do jornal, ordena que seus jagunços entrem na gráfica 

e redação do jornal e quebrem tudo, além de levarem as edições restantes da gazeta para que 

não haja mais distribuição. Tudo isso em plena luz do dia. Juarez e Neco ficam indignados, e 

o médico se sente culpado pelo que escreveu ter causado tamanho dano à Neco. 

Assim, pode-se relacionar a repressão de Odorico ao único jornal da cidade com a 

perseguição de alguns políticos à imprensa. Lacerda, por exemplo, submeteu, o então Estado 

da Guanabara, à dura repressão política. Para Ferreira e Gomes (2014), 
 

Os militares não ficaram sozinhos. Tiveram como importante aliado civil o 
governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Contrariando seu próprio partido, a 
UDN, Lacerda apoiou de maneira ostensiva o golpe militar. A Polícia Civil, a 
Polícia Militar e o Departamento de Polícia Política e Social (DOPS) foram para as 
ruas centrais do Rio de Janeiro dispersar manifestações populares em defesa da 
posse de Goulart. A mando de Lacerda, sedes de vários sindicatos foram invadidas e 
membros de suas diretorias, presos. Todos os jornais foram censurados, menos a 
Tribuna da Imprensa, que seguia a orientação do governador. Havia ainda censura 
telefônica, telegráfica e radiotelegráfica. (FERREIRA; GOMES, 2014, p. 23). 

 

O adversário político de Lacerda, Getúlio Vargas, como presidente, também utilizava 

com frequência a censura à imprensa. Getúlio frequentemente chamava os jornalistas de 

conspiradores e provocou uma inflexível perseguição ao jornal carioca Última Hora. Em 

retribuição às vantagens obtidas por Wainer48, o catete se sentia no consequente direito de 

pautar o jornal e de interferir na linha editorial da publicação, conforme conta Lira Neto 

(2014). 

                                                
48 Samuel Wainer foi um jornalista e empresário russo-brasileiro, fundador, editor-chefe e diretor do jornal 
Última Hora. 



137 
 

 
Getúlio continuava a manter o hábito de ler os principais jornais do dia, recortando 
as notícias que lhe chamavam atenção para depois remetê-las aos assessores e 
ministros, acompanhadas de breves bilhetinhos. [...] Os humores de Getúlio se 
alteravam de modo abrupto quando ele se deparava com anúncios de empresas e 
instituições ligadas ao governo estampados nas páginas dos jornais oposicionistas. 
[...] Quando as críticas da imprensa resvalavam para o insulto – o que se tornaria 
cada vez mais frequente a partir daquele ano de 1952 –, as anotações presidenciais 
subiam algumas oitavas acima do tom costumeiro. (LIRA NETO, 2014, p. 224-225). 

 

Segundo Lira Neto (2014), certa feita, Vargas, cansado de jornalistas que chegavam à 

sua estância, nominada Santos Reis, para ‘bisbilhotar’, pediu que barrassem à entrada 

qualquer um que pudesse ser jornalista. Vargas (apud LIRA NETO, 2014, p. 28), dizia:  “Se 

for jornalista que vem aí, mando enforcar!”. O também político Paulo Maluf disse estar 

magoado com as críticas que sofria pela imprensa, certa feita.  

Outro que coibia a impressa em seu estado era ACM, que iniciou uma perseguição 

contra o Jornal da Bahia. ACM gostava de deter o controle da mídia, porque através dela ele 

beneficiava seus partidários e destruía a reputação de seus inimigos. Trechos de um 

documento obtido na página online do Arquivo Nacional comprova a representação à justiça 

militar feita por Antônio Carlos Magalhães, em 1972, acusando o Jornal da Bahia de 

campanha contra sua administração e solicitando aplicação da lei de segurança nacional 

(FIGURA 56). Para Han (2019, p. 63), “Na realidade, a opressão representa apenas uma 

forma determinada de poder, a saber uma pobre de mediação ou mesmo uma sem mediação. 

O poder, contudo, não se baseia na repressão”.  

 
Figura 56 - Representação à justiça militar feita por ACM, acusando o Jornal da Bahia, em 1972 

 

 
Fonte: Adaptado de Jornal da Bahia (1972). 
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No entanto, estes políticos, quando querem aumentar sua popularidade de maneira 

rápida, também se utilizam da imprensa. Em O Bem-Amado, por exemplo, quando Zeca 

Diabo é preso graças aos esforços da polícia, Paraguaçu convoca jornalistas da capital para se 

autopromover (FIGURA 57), dizendo ser ele o responsável pela captura de um bandido, 

mesmo tendo sido o próprio a permitir o retorno do cangaceiro à cidade. 

Outra feita, após um tiroteio entre as famílias Medrado e Cajazeira, provocado por 

‘bilhetinhos’ falsos entregues secretamente por Odorico com provocações, o prefeito convoca 

uma coletiva de imprensa com jornalistas da capital e aproveita para dizer que o tiroteio é 

culpa do delegado Joca Medrado, que, por sua incapacidade de prover o cargo, deixara sua 

esposa no comando. Ele diz ainda que a família Medrado faz parte dos ‘badernistas’ e por isso 

“Vocês que são da imprensa ‘amarelista’, desculpem a interrupção da imprensa ‘marronzista’. 

Vamos aos subsequentes.” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 9, 02:19:02min).  

O termo imprensa ‘marronzista’ utilizado algumas vezes por Odorico na trama remete 

à imprensa marrom, aquela que se sustenta por meio de manchetes escandalosas e notícias, 

muitas vezes, sem importância ou com distorções. No entanto, a gazeta de Neco não tinha 

esse perfil, pois trazia notícias reais sobre a cidade de Sucupira; como o prefeito não se sentia 

privilegiado por elas e sim difamado, ele a repreendia. Também o fato de Odorico elogiar os 

outros meios de comunicação como ‘amarelistas’ traz a ideia de que eles eram nacionalistas, 

que apoiavam o regime militar, e, por consequência, não criticariam um coronel local como 

Odorico; ao contrário de Neco Pedreira, que, vestido com uma jaqueta verde militar, tal como 

um guerrilheiro, vai à coletiva enfrentar Odorico com suas perguntas.  

Também ao final da trama, quando a situação está muito escandalosa, Odorico vai ao 

rádio se defender das acusações que tem sofrido (FIGURA 57) após terem descoberto escutas 

no confessionário da igreja que beneficiariam o prefeito e que foram montadas por seu 

secretário Dirceu Borboleta. Em sua defesa Odorico joga toda a culpa em Dirceu, dizendo que 

não sabia das atividades ‘espionistas’ de seu secretário e que, por esse fato, demitiu-o. Ele 

também diz que não há nenhuma relação entre o caso do confessionário e o assassinato de 

Dulcinéia Cajazeira e que Dirceu não possui caráter e nem temor a Deus. Por último, ele 

acusa seus opositores de perseguição política. Para Goffman (1982), 

 
[...] o termo estigma e seus sinônimos ocultam uma dupla perspectiva: Assume o 
estigmatizado que a sua característica distintiva já é conhecida ou é imediatamente 
evidente ou então que ela não é nem conhecida pelos presentes e nem imediatamente 
perceptível por eles? No primeiro caso, está-se lidando com a condição do 
desacreditado, no segundo com a do desacreditável. Esta é uma diferença 
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importante, mesmo que um indivíduo estigmatizado em particular tenha, 
provavelmente, experimentado ambas as situações. (GOFFMANN, 1982, p. 14). 
 

 

Portanto Odorico chega a este ponto final da trama estigmatizado, uma vez que o 

estigma é uma relação entre atributo e estereótipo, estando os jogos e defeitos  de Odorico, a 

partir deste momento evidentes. Ao fim da trama, Odorico possui um estigma, características 

diferentes das que ele havia demonstrado até então e que estavam disfarçadas por suas 

fachadas, estigmatizado passa a ser descriminalizado e inferiorizado. 

 
Figura 57 - Em sentido horário: Odorico amaça uma das gazetas de Sucupira. Odorico, Carlos Lacerda e 

Adhemar de Barros atendem à imprensa. Odorico vai à radio se defender de acusações. Getúlio Vargas lê o 
jornal 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973), de Domínio Público (1955),  

de acervo O Globo (1960) e de Domínio Público (1941). 
  

Outro antagonista de Odorico é o doutor Juarez Leão, o médico da cidade. Ele é 

contrário à política que Odorico representa. É um homem mais esclarecido que os outros e 

percebe todas as artimanhas e armações do prefeito/coronel. Além disso, ele começa a salvar 
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todos os doentes da cidade com sua competência médica, o que revolta Odorico, pois sem 

mortos ele não pode inaugurar o cemitério. Odorico tenta atrapalhar seu trabalho de toda 

maneira, acreditando que Juarez está se tornando mais popular do que ele. Certa vez ele pede 

a seus jagunços que espanquem o médico. Em outra tentativa, pede que Zeca Diabo roube a 

maleta do médico com seus equipamentos. 

 
Juarez fala para Chiquinha do Parto que foi assaltado se contar que foi o ladrão:  
Chiquinha: Mas como é que foi isso, doutor? 
Juarez: Fui assaltado. O assaltante levou a mala com as vacinas e os outros 
medicamentos. 
Chiquinha: E o senhor viu quem foi? 
Juarez: Vi, mas não importa quem seja. Ele foi mandado. O verdadeiro criminoso foi 
quem mandou! Coronel Odorico! 
Chiquinha: E por que o senhor acha que foi ele? 
Juarez: Porque eu não sou um idiota! 
Chiquinha: Mas chegar a esse ponto! É impossível. 
Juarez: Ele é capaz de ir bem mais adiante. Fique certa disto! Se alguém não se 
colocar no seu caminho ele é capaz de fazer explodir essa cidade como um paiol de 
pólvora. Mas será que ninguém está percebendo isso? Só eu? (O BEM-AMADO, 
1973, DVD 4, 02:16:40min). 
 

Por sorte, Zeca Diabo se arrepende, ao saber a finalidade da maleta, e acaba devolvendo 

os instrumentos ao médico. Continuando sobre a repressão de Odorico, certa vez ele também 

pede que seus jagunços desmantelem o posto médico e que depois roubem as vacinas que 

seriam recebidas na cidade para que o Juarez não possa evitar uma provável epidemia de tifo. 

Sobre o tifo, o doutor Juarez, em conversa com o boticário Libório, explica que a doença 

ocorre em cidades onde a prefeitura não cuida da higiene e nem da limpeza pública. O jornal 

Correio da Manhã noticiava, em 1970, os problemas de tifo por causa da poluição e da falta 

de cuidado público (FIGURA 58). 
Figura 58 - Notícia sobre o tifo no Correio da Manhã 

 

 
Fonte: Adaptado de Correio da Manhã (1970, p. 03). 
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Ademais, Juarez compara a cidade de Sucupira com um ‘paiol de pólvora’, remetendo 

à música de Toquinho e Vinícius de Morais que seria a trilha sonora de abertura da 

telenovela, mas foi proibida pela censura e permitida apenas misturada à trama. Um paiol é 

um local destinado ao armazenamento de explosivos, trazendo a ideia de que talvez o povo 

amontoado e insatisfeito estivesse prestes a explodir em revolta após tanto tempo reprimido – 

uma comparação do governo de Odorico com o regime militar. “Estamos trancados no paiol 

de pólvora / Paralisados no paiol de pólvora / Olhos vedados no paiol de pólvora / Dentes 

cerrados no paiol de pólvora / Só tem entrada no paiol de pólvora / Ninguém diz nada no paiol 

de pólvora / Ninguém se encara no paiol de pólvora / Só se enche a cara no paiol de pólvora 

[...].” (Trecho da música Paiol de pólvora, de Toquinho e Vinícius de Morais). 

Na telenovela Juarez consegue recuperar as vacinas com a ajuda de Telma e de Cecéu, 

filhos de Odorico, que descobrem que o pai as escondeu em sua fazenda. Eles também 

devolvem os móveis e equipamentos roubados do posto para que o médico pudesse voltar a 

atender. 

A indisposição de Juarez Leão com o prefeito começa logo no início da trama, quando 

Odorico tenta transformar a chegada de Juarez e a inauguração do novo Posto de Higiene de 

Sucupira em uma festa eleitoreira com palanque, banda marcial, faixas e flores. O doutor 

Leão não admite a festa desnecessária, já entendendo as intenções de Odorico logo de cara. 

Daí têm início os conflitos entre os dois. 

 
Juarez: Podem ir embora! Não vai haver nada aqui! Nada! “Tão” ouvindo? Isso é 
um posto médico! Aqui não se faz política! 
Juarez Leão enfurecido quebra todo o palanque: Isto é um posto médico! Aqui não 
se faz política! [...] 
Odorico chega na comemoração e tentar convencer o médico a participar: Tem que 
abrir! Quem é que manda na cidade? Eu ou ele? 
Odorico adentra o posto: Ah, doutor! Me contaram tanta coisa ruim do senhor que 
eu entrei aqui pensando encontrar um “doutorzinho” metido a seco. E estava 
disposto a acabar com o “encebamento” dele. Fizeram tanto “caluniamento” da sua 
pessoa, que o senhor fazia, pintava, bordava e acontecia… e acabo, chego aqui, 
encontro um velho amigo. 
Juarez: Aqui, ou … coronel! Eu não sei o que lhe falaram a meu respeito, mas se 
alguém lhe disse que eu sou contra essa palhaçada que o senhor está querendo fazer 
na porta, isso é verdade! 
Odorico: Oxente! Mas não é palhaçada! “Apenasmente” quero fazer a abertura do 
posto. 
Juarez: O posto foi reaberto desde o dia que eu cheguei. 
Odorico: Mas não oficialmente. 
Juarez: Com banda de música, discurso, padre e toda essa papagaiada política. 
Odorico: Olhe só, meu amigo. Eu sou prefeito daqui! E eu decidi que este posto 
seria reaberto com toda solenidade. 
Juarez: Pois eu decidi que não vai haver nada disso. 
Odorico mostrando seu autoritarismo: O senhor não pode decidir nada! O senhor 
não manda nada aqui! Eu que sou prefeito. 
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Juarez: O senhor é o prefeito lá fora! Aqui dentro o senhor não manda nada. O posto 
é da Secretaria de Saúde que está subordinada ao governo do Estado. 
Odorico: Mas o senhor foi nomeado a meu pedido! Me deve obediência! 
Juarez: Tanto não devo que vou convidá-lo a retirar-se. 
Odorico: Quê? 
Odorico: O senhor está me botando na rua? 
Juarez debochando de Odorico: Ainda não. Por enquanto estou só lhe fazendo um 
convite, “apenasmente”. 
Odorico: E se eu não aceitar o convite? Se eu resolver fazer a solenidade na força? 
Juarez: Ai eu também vou ter que usar a força. E o senhor é o responsável pelo o 
que acontecer. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 2, 00:12:15min). 

 

Odorico sai do posto, lá fora, onde está a banda, o povo e o palanque, ele cria uma 

desculpa para a ausência do médico, cortando o discurso pela metade, e faz uma inauguração 

rápida, antes que Juarez saia e tome alguma providência. O doutor Leão conhece seus direitos 

e ele é uma das poucas pessoas que enfrenta Odorico, criticando abertamente ele e sua 

péssima gestão. Bravo (2006) explica que, no período entre 1964 e 1974 o Estado via a 

‘questão social’ com a ideia de repressão-assistência, para ampliar o poder de regulação sobre 

a sociedade e suavizar as tensões sociais, para legitimar o regime militar. 

 
A medicalização da vida social foi imposta, tanto na Saúde Pública quanto na 
Previdência Social. O setor saúde precisava assumir as características capitalistas, 
com a incorporação das modificações tecnológicas ocorridas no exterior. A saúde 
pública teve no período um declínio e a medicina previdenciária cresceu, 
principalmente após a reestruturação do setor, em 1966.  [...] Houve a necessidade 
de estabelecer novos canais de mediação, que legitimassem a dominação burguesa e 
suas consequências políticas, econômicas e sociais. (BRAVO, 2006, p. 6-7). 

 

Assim, a ideia de Odorico, ao abrir o posto e tentar inaugurá-lo com festa, era de usar 

do assistencialismo para manter o controle popular, mas ele não imaginava que não 

conseguiria utilizar o médico como instrumento de repressão e controle social, pois Juarez 

não se deixa submeter ao autoritarismo do prefeito. Por essas e outras, diversas vezes Odorico 

ameaça demitir o médico. 

Em umas das vezes em que Juarez se demite ele passa a morar na vila dos pescadores 

e a viver como eles, criando uma relação de amizade, principalmente com Zelão das Asas e 

Mestre Ambrósio. Quando os pescadores começam a ter problemas com Jairo Portela e os 

saveiros, Juarez tenta ajudá-los, quando não consegue resolver as coisas, passa a ser mal-

entendido por eles, que passam a não mais vê-lo como amigo, mas como inimigo do prefeito e 

intrometido. Isso ocorre porque o doutor Leão tenta instruir os sucupiranos, e principalmente 

os pescadores, para que não sejam alheios e inertes às injustiças cometidas pelo prefeito. Mas 

a partir do momento em que a população começa a sofrer com os desmandos de Odorico, eles 
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jogam a culpa em Juarez, que tentou transgredir a normalidade. Apesar de anteriormente elas 

terem um certo fascínio pelo médico e seus ideais.  

Logo, os moradores da cidade não percebem que o que está errado é o autoritarismo, a 

corrupção, as barganhas do prefeito e não as boas intenções de Juarez. Assim, a população 

começar a culpar Juarez e a exaltar Odorico. Aqui a relação de Juarez com os pescadores é 

semelhante à relação das populações rurais do interior do País ou das fronteiras que 

conviveram com as guerrilhas armadas que combatiam a ditadura militar. Uma provável 

crítica de Dias Gomes, já que, no período em que a telenovela foi ao ar, ainda havia grande 

turbulência entre a polícia e as guerrilhas. Reis Filho (2014) explica a relação entre os 

guerrilheiros e os camponeses. 

 
A saga do Araguaia, embora já pesquisada e estudada, ainda merece reflexões. 
Muitos foram delatados pelos camponeses que os revolucionários pretendiam salvar 
da miséria e da opressão. Na sequência, um dos chefes dos torturadores tornou-se 
querido pelas gentes e acabou eleito prefeito de uma das cidades locais. [...] Em 
algumas ocasiões, havia quem simpatizasse com os revolucionários: foi o que 
aconteceu quando da captura do embaixador estadunidense. A população divertiu-se 
com o embaraço dos poderosos frente à ousadia de um punhado de moças e de 
rapazes – bravos meninos e meninas – que obrigaram a ditadura a ficar de joelhos, 
nem que fosse por alguns instantes. Em outros momentos, porém, os revolucionários 
e seus esconderijos seriam delatados por populares à polícia. (REIS FILHO, 2014, p. 
77). 

 

As atitudes do médico Juarez Leão poderiam ser comparáveis a de médicos que 

militavam contra a ditadura militar, principalmente em lugares remotos do País. É possível 

acessar, no Arquivo Nacional, as denúncias e investigações feitas pelo SNI49 sobre médicos 

que eram considerados subversivos pelo regime (FIGURA 59). Alguns desses eram: Gilson 

Carone, médico que matinha ligações com grupos de esquerda e fez parte dos manifestos dos 

trabalhadores intelectuais do Espírito Santo; Cláudio Couto Roriz, médico com atividades 

‘subversivas’ em áreas de tensão no País; Apolo Heringer Lisboa e Boanerges de Sousa 

Mazza.  

 

 

 

 

 

 
                                                
49 Serviço Nacional de Informações foi criado pela lei nº 4.341 em 13 de junho de 1964 com o objetivo de 
supervisionar e coordenar as atividades de informações no Brasil e exterior. 
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Figura 58 - Fichas dos médicos ‘subversivos’ no SNI: Apolo Heringer Lisboa e Gilson Carone 
 

 
Fonte: Adaptado de Arquivo Nacional (1976). 

 

Aquino (1999, p. 149) diz que o regime militar tratava a população do interior, de 

áreas isoladas, com descaso: “[...] falta de acesso da maioria da população aos serviços 

médicos, à proliferação de doenças, à crescente privatização da medicina, e ao domínio de 

setores (medicamentos, comercialização do sangue) por conglomerados multinacionais”. 

Logo, não era interessante, para o poder público, que médicos idealistas se embrenhassem em 

regiões que não possuíam assistência para realizar o que o poder público não queria. Ainda 

levando, ao povo, a consciência de que deveriam lutar por melhores condições de vida, 

expondo as deficiências governamentais que favorecia apenas as elites. Daí seguiam as 

repressões e perseguições por parte da ditadura a esses médicos que tentavam auxiliar a 

população. 

Então, compreende-se aqui a situação do médico de Sucupira, uma cidade de interior 

que antes não possuía nem médico, pode ser comparada à de médicos revolucionários que 

agiram durante o regime militar brasileiro. Claro que, na ficção Juarez havia vindo a pedido 

de Odorico pela Secretaria Estadual de Saúde, mas isso não impedia seu idealismo; além do 

que, Dias Gomes era esperto o suficiente para não permitir que a trama entregasse à censura 

uma crítica evidente. Mais vagamente, Juarez Leão pode ser ligado também à figura do 

revolucionário Che Guevara, de quem Dias Gomes era profundo admirador. Che Guevara 
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(2013) explica, em um relato, que quando um médico iniciava uma luta para obter melhores 

condições de trabalho para os trabalhadores e atenção médica, poderia entrar em choque com 

as autoridades. 

 
Em geral, é preciso ter muito cuidado para não ser rotulado de médico de ataque, 
pois isso pode acabar com a reputação de um profissional em alguns lugares. [...] A 
opinião pública é muito mais importante em tais lugares do que nas cidades, e os 
médicos sempre devem ter anedotas para chamar a atenção para as condições 
precárias de trabalho e de vida das pessoas que eles defendem. (CHE GUEVARA, 
2013, p. 93, tradução nossa). 

 

As dicas de Che Guevara são praticamente um espelho das atitudes de Juarez na 

cidade de Sucupira. Ele incialmente ganha a simpatia e a opinião pública, chegando a causar 

inveja em Odorico com sua popularidade. Juarez se muda para uma moradia simples, de 

pescador, e passa a viver uma vida ordinária, convivendo normalmente com os pescadores, 

inclusive ajudando na pesca, aproveitando o sol e o mar. O que ocorre com o médico de 

Sucupira é justamente o indicado por Che Guevara: ele entra em choque com as autoridades, 

no caso Odorico, que se sente desafiado, principalmente porque o doutor passa a atrapalhar 

seus planos para inaugurar o cemitério. 

Lorenzato (2007) conta que Che Guevara, antes da revolução de Cuba e de conhecer 

Fidel, de vez em quando viajava de motocicleta pela América Latina com o amigo que era 

bioquímico. Certa vez, os dois ficaram acampados em um bar e lá pediram que ele 

examinasse uma empregada idosa. Ao examiná-la, percebeu que nada poderia ser feito por 

ela, estava prostrada de uma asma crônica e com problemas de coração, mas mesmo assim ele 

a tratou, mostrando sua latente preocupação social. Em outros momentos de sua travessia 

ganhou a amizade dos pacientes. 

 

5.2 A INAUGURAÇÃO DO CEMITÉRIO: "ELES QUEREM ME 'APIAR' DA 

PREFEITURA! POIS DE LÁ SÓ SAIO MORTO!" 

 

Agora parte-se para o embate final de Odorico com um inimigo que ele adquire nos 

últimos momentos da telenovela: Zeca Diabo. Este é um ex-cangaceiro, assassino, que é 

temido por todos no Nordeste e retorna à cidade de Sucupira porque Odorico permite a ele 

uma espécie de ‘asilo político’, dizendo que não o entregará às autoridades. Infelizmente, a 

intenção de Odorico é de que, como cangaceiro temido, ele acabe provocando mortes na 

cidade, no entanto, os planos do prefeito são frustrados quando Zeca se diz convertido e que, 
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como fiel a Padre Cícero, fez uma promessa de que não mataria mais ninguém. Seguem, na 

trama, muitas armações de Odorico para que Zeca volte a matar; Odorico, inclusive, manda 

um bilhetinho ao cangaceiro insinuando que sua sobrinha foi desonrada. Durante a telenovela 

se descobre que Zeca entrou para o cangaço após ter matado um homem que desonrou sua 

irmã. No entanto, seu sonho era ser cirurgião dentista e, assim que pode, ele pede ao 

odontólogo Lulu Gouveia para que aprenda, em seu consultório, como fazer próteses. No 

início Lulu aceita por medo, mas depois desenvolve uma amizade com o cangaceiro. Zeca 

também começa a estudar, já que nunca aprendeu a ler, querendo aprender a ‘juntar as 

letrinhas’, e Dorotéia o ajuda nessa missão.  

Apesar do nome, Zeca é um homem muito simples, temente a ‘Padinho Pade Ciço’, 

um homem bom que a violência e o machismo transformaram em um assassino. Ingênuo, ele 

acaba acreditando nas boas intenções de Odorico, que consegue manipulá-lo para realizar 

alguns desmandos, mas não conseguindo que ele volte a matar.  

Como bom mentiroso, Odorico sempre nega que foi ele quem permitiu o retorno de 

Zeca para a cidade. Certa feita, Odorico arma para que Zeca Diabo seja preso. Após pedir 

muitas vezes a Donana que fosse à captura de Zeca e ouvir que a delegacia não possuía 

policiais suficientes para enfrentar um bandido tão perigoso, Odorico consegue que venham 

reforços da capital a fim de capturar Zeca, obrigando a delegada a agir. Na ocasião Zeca fica 

sitiado na casa do seu irmão pescador, Mestre Ambrósio e depois de um tiroteio, acaba preso. 

Mas depois consegue fugir da delegacia com a ajuda de Dorotéia, que coloca uma lixa 

pontuda dentro de um de seus cadernos. Depois de um tempo acoitado em fazendas, mas sem 

se deixar colocar cabresto, Zeca retorna aos poucos para cidade e passa a cuidar de sua mãe, 

cega e doente. Odorico sabe onde Zeca está e, mais uma vez, vai até ele acompanhado de 

Dorotéia para pedir um favor: pede que ele finja que atentou contra sua vida para que, ao se 

fazer de coitado, volte a ganhar a simpatia do povo.  

Nesta mesma ocasião Odorico decide envenená-lo contra Lulu Gouveia, dizendo que 

teria sido ele a entregá-lo para a delegada, e que eles teriam chamado reforço da capital sem 

seu conhecimento. Odorico, que está com uma crise de governo, espera que Zeca mate Lulu, 

imaginando que uma inauguração do cemitério, mesmo que tardia, também possa retornar sua 

popularidade. Além disso, ele se livraria de um adversário político. 

 
Zeca: É… eu não “intindi” não, seu doutor prefeito vai ter que me explicar direito. É 
que eu ando com meu miolo meio “cacomido” e às vezes é difícil para entender as 
“coisa”. A senhora dona Dó sabe disso. 
Odorico: O senhor vai passar fogo em mim, mas não é de verdade, o senhor vai 
fingir que vai passar fogo. Amanhã quando tiver acabado o expediente e todo mundo 
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tiver ido embora eu “tô” no meu escritório ai o senhor invade a prefeitura de 
“trabuco” na mão e começa a dar tiro pra todo lado, eu também pego meu revólver, 
me defendo e dou tiro pra todo lado, e aí o senhor pega o seu cavalo e foge que é pra 
todo mundo pensar que eu sofri um atentado. 
Zeca: Tudo isso é de mentirinha? 
Odorico: É! Exatamente. 
Zeca: Sim, feito uma brincadeirinha de soldado e ladrão. 
Odorico: Isso! “Somentemente” que a brincadeira é com bala de verdade. 
Zeca: Seu doutor prefeito, o senhor não acha que nós já “temo” dois “burro veio” 
demais pra “tá” com brincadeirinha de criança? 
Odorico: “Emboramente” pareça uma brincadeira é coisa muito mais séria que o 
senhor pensa. O senhor vai prestar um inestimável serviço ao município, a 
prefeitura, e a mim também particularmente. 
Zeca: "Humm”... seu doutor prefeito, o senhor não “tá” querendo me armar uma 
arapuca, não? 
Odorico: Arapuca? 
Zeca: Pra na hora que eu “tiver” fingindo que mato o senhor ai chega a polícia pra 
“mode” me “prendê”. 
Dorotéia arregala os olhos: Como é que o senhor pode imaginar que o prefeito pode 
fazer uma coisa dessas?  
Zeca: Não sei, minha gente. Olha, a muito tempo que eu ando com a pulga atrás da 
minha orelha. Há quem diga que foi o seu doutor prefeito que chamou a polícia pra 
“mode” me prender naquela ocasião. 
Odorico: Mas eu já não dei a minha palavra de honra que eu não fiz isso? Já disse 
“talqualmente” quem foi o traidor. 
Zeca: Doutor Lulu Gouveia? Pois é justamente ele quem me disse que foi o seu 
doutor prefeito. 
Odorico: Mas então o senhor acredita mais nele do que em mim? Em quem é que o 
senhor vai acreditar? Em mim que garanti a sua vinda pra cá pra beijar sua velha 
mãe, ou nele que é unha e carne com o delegado que lhe prendeu? Nele ou na dona 
Dó que é sua professora? 
Zeca: “Bão”... 
Dorotéia: Zeca, eu lhe garanto que o seu prefeito está lhe dizendo a verdade. 
Zeca: “Tá bão”! Se é a senhora que me diz, dona Dó, eu acredito. Mas eu ainda “vô” 
acabar descobrindo este traidor. Ah! “vô”... “Bão”, “vamo” deixar isso pra lá, “vamo 
vortá” nosso assunto. Eu só não “intindi” ainda uma coisa, seu doutor prefeito. Por 
que é que o senhor “tá” querendo fazer essa brincadeirinha?" 
Odorico fazendo cara de coitadinho: Eu vou lhe ser franco: eu “tô” perdido. 
Zeca: "Oxente”! Perdido porque, seu doutor prefeito? 
Odorico: Eu fui traído pelos “meus amigo” e os “badernista” se aproveitaram disso 
pra me atacar, pra me caluniar, pra tentar me “apiar” da prefeitura. 
Zeca: "Oxente”! Mas “tão” querendo fazer isso com vossa senhoria? 
Odorico ainda com cara de coitado e olhar parado: “Tão”, eles tão querendo acabar 
comigo:  “apenasmente”. 
Zeca: Epa! Devagar, mas eles não vão fazer isso não, seu doutor prefeito. No que 
depender de mim. 
Odorico: E depende, seu Zeca Diabo. E depende! (O BEM-AMADO, 1973, DVD 
10, 02:22:53min). 

 

O fato de Odorico querer forjar um atentado contra si para poder acusar a oposição e 

arrebanhar simpatia pode ser relacionado ao caso autêntico do atentado sofrido por Carlos 

Lacerda em 1954 (FIGURA 60). Até hoje há dúvidas se o atentado teria sido verdadeiro ou 

forjado pelo próprio Lacerda para colocar a culpa na oposição, já que o político era 

extremamente teatral e, ao longo dos anos, em situações distintas, narrou o episódio de 

diferentes maneiras. Para Dória (2015) Carlos Lacerda sempre fora um mentiroso obstinado, 
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e, inclusive durante sua juventude, quando pertencia ao Partido Comunista, costumava fazer 

feridas nas costas para mostrar nos comícios e dizer que a polícia havia o atacado. 

 
Leonel Brizola, dezessete anos depois da queda de Jango, declarou ao Coojornal, de 
Porto Alegre, em fevereiro de 1981, sobre o “atentado” contra Carlos Lacerda: “Na 
minha convicção profunda, o atentado foi forjado”. O historiador Joel Rufino dos 
Santos, ao tomar conhecimento da versão do pistoleiro Alcino, disse que era “a peça 
que faltava no quebra-cabeça” daqueles dias de agosto de 1954. Não fazia sentido 
Getúlio, acuado, vigiadíssimo, enfraquecido, cometer o erro de mandar matar o 
então jornalista Lacerda. A versão dos que golpearam Getúlio foi forjada nos paus 
de arara e outros instrumentos de suplício da República do Galeão. O IPM, 
concluído a toque de caixa pelo coronel-aviador João Adil de Oliveira, acusou 
Gregório Fortunato como mandante do “atentado” contra Lacerda. Mais tarde, o 
coronel Falcão, auxiliar do coronel Adil, declararia ao historiador Hélio Silva que 
houve pressão política para que encontrassem logo “um mandante” e que Gregório 
“confessou” sob tortura. (DÓRIA, 2015, p. 105-106). 
 

Também para Fraga (2017), 

  
Vizinho de Lacerda, o jornalista Armando Nogueira contou à polícia que sempre 
havia patrulhas à porta do prédio. Aquele dia havia sido uma exceção, detalhe que 
lhe chamara a atenção. A segurança tinha sido dispensada por Lacerda. Tancredo se 
recordaria do episódio no futuro com suspeita. “Aí encontramos algumas 
semelhanças com todos os projetos que a CIA adotou na América do Sul em face de 
governos que ela desejava combater. Aqui no Brasil pegaram o major Vaz.” Sua tese 
de apoio americano aos conspiradores era complexa. "A crise econômica agravou-se 
com a suspensão da compra de café do Brasil pelos Estados Unidos. Negavam-se 
empréstimos ou a renovação dos empréstimos existentes. Houve contribuição 
maciça em recursos ao Lacerda. Sobretudo o pagamento de movimentos de rua e 
passeatas”, alinhavou suas suspeitas. (FRAGA, 2017, p. 82-83). 

 

Tendo sido falso ou não, Carlos Lacerda sofrera apenas um tiro na perna, apesar da 

morte de Rubens Vaz, major da força aérea e guarda-costas de Lacerda. Na ocasião, Lacerda 

aproveitou a oportunidade para se vitimizar e destruir o presidente Getúlio Vargas, seu grande 

adversário político (FIGURA 60).  

 
No hospital Miguel Couto, depois de receber curativos no pé esquerdo devido ao 
ferimento que sofrerá no atentado, Carlos Lacerda foi transportado para seu 
apartamento na rua Tonelero, 180. Em pouco tempo o jornalista estava cercado por 
pessoas que haviam ido lhe apresentar solidariedade, entre elas o bispo auxiliar do 
Rio de Janeiro, dom José Távora, o ex-presidente marechal Eurico Gaspar Dutra e 
dezenas de oficiais da FAB. “Responsabilizo o presidente da República pelo 
atentado”, disse Lacerda aos oficiais da Aeronáutica que o ouviam em silêncio. “Foi 
a impunidade do governo que armou o braço criminoso”. Ao descrever o atentado, 
Lacerda disse que os pistoleiros eram três. Haviam preparado uma emboscada 
perfeita. “Não morri por um milagre, pois havia comungado algumas horas antes do 
atentado”. (FONSECA, 2010, p. 53). 
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Nas páginas da Tribuna da Imprensa Lacerda acusava: “Perante Deus, acuso um só 

homem como responsável por esse crime. É o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhes dá 

audácia para atos como o dessa noite. Esse homem chama-se Getúlio Vargas!” (A NAÇÃO..., 

1954, p. 1). Depois de alguns dias, Climério Euribes de Almeida, integrante da guarda pessoal 

de Getúlio Vargas, foi apontado; Gregório Fortunato o chefe da guarda de Vargas, entrando 

em sua defesa, disse que Climério teria agido a seu pedido, mas Getúlio não sabia de nada. 

 
Figura 60 - Lacerda é carregado por policiais na noite do atentado. Lacerda é atendido no hospital. Lacerda dá 

entrevista com o pé imobilizado 
 

 
Fonte: Adaptado de Memorial da Democracia (1954), dos jornais O Estado de São Paulo  

e a Última Hora (1954), acervo O Globo (1954). 
 

Retornando à telenovela, a intenção de Odorico era: acusar a oposição de cometer um 

atentado contra sua vida, fazer-se de vítima para atrair novamente afeição e tentar restabelecer 

sua fachada perante os sucupiranos, trocando o foco dos escândalos pelo qual seu governo 

passava. No dia do atentado Odorico planeja tudo de forma que dê tempo de chamar a 

imprensa da capital. No entanto, quando Zeca Diabo vai até Lulu Gouveia, em seu 

consultório, praticamente decidido a se vingar, Lulu consegue impedi-lo, dizendo que foi 

Odorico que o entregou à polícia; e mais tarde consegue provar o que diz ao entregar-lhe um 

jornal da capital do dia da prisão, no qual Odorico deu uma coletiva de imprensa dizendo que 

era o responsável pela prisão do temido cangaceiro. Como Lulu entrega o jornal justamente 

no dia em que Zeca prometeu realizar o atentado de ‘mentirinha’ ao prefeito, quando Zeca 

recebe o jornal e consegue lê-lo com ajuda de Neco Pedreira, o cangaceiro segue para a 

prefeitura, onde Odorico o espera para o falso atentado (FIGURAS 61 e 62). 

 
Odorico: Poxa, seu Zeca Diabo, pensei que o senhor não viesse mais. “Tô” te 
esperando aqui desde as cinco “hora”! “Vá, vá”! “Vamo” embora! Senão não dá 
tempo de os repórteres chegarem de Salvador. 
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Odorico começa a jogar as coisas no chão: "Tá”, agora “vamo” fingir. Pra fingir que 
houve luta. Assim… pronto! E agora? 
Zeca: "Vosmecê” pega um revolver também. 
Odorico sorridente: Ah! O revólver é claro! Pra dar uns “tiro” aqui na parede. Era 
bom… no retrato da falecida. Agora na janela. Agora, Zeca Diabo, você dá uns tiros 
pra cima, pega seu cavalo e sai correndo.  
Odorico balançando o revólver e sorrindo: “Vamo” depressa, Zeca Diabo! Daqui a 
pouco chega gente! Com esses “tiro”. 
Zeca: Eu mandei “vosmecê” pegar esse revólver não foi pra atirar pro alto não. Foi 
pra se defender, mas se defender de verdade. Porque agora eu vou lhe matar. 
Odorico sem entender que Zeca fala sério: "'Oxente”. Que brincadeira é essa? 
Zeca: Não é Brincadeira não, seu doutor prefeito. É verdade. Porque um “traídô” 
não merece viver. Ainda mais um “traidô” que se faz de “protetô” e amigo. 
Odorico: Mas outra vez essa conversa? Eu já lhe dei minha palavra! 
Zeca jogando o jornal na cara de Odorico: A mim o senhor deu uma palavra, aos 
jornalistas o senhor deu outra. O senhor é um homem de muitas palavras e muitas 
“papas” na língua, mas agora chega de conversa. 
Zeca vai erguendo a arma apontada para Odorico. 
Odorico: Isso é tudo mentira. É tudo “potoca”, esses jornais são uns 
“invencioneiro”.  
Zeca: Se o senhor ainda tiver uma bala nesse revólver, atire em mim, seu doutor 
prefeito. Porque meu “Padim Pade Ciço Romão Batista” é testemunha que eu nunca 
matei homem nenhum que antes tivesse querido me matar. “Afora” a raça de coronel 
Lidário, mas isso não conta. Vai! Atira! 
Odorico: "Oxente”, porque é que eu vou atirar no senhor, não tenho nada contra o 
senhor. 
Zeca: Mas eu tenho contra “vosmecê”! E eu vou contar até três, ou “vosmecê” atira 
“ni mim” ou morre assim mesmo. 
Odorico: Mas o senhor não tinha feito um juramento? 
Zeca: E é um... 
Odorico: Mas o senhor jurou não matar mais! 
Zeca: E é dois... 
Odorico: "O Padim Pade Ciço” vai lhe castigar! 
Zeca: E é três! 
Odorico atira e Zeca também. Odorico é atingido e Zeca não. Enquanto segura o 
peito onde parece estar sangrando, Zeca Diabo atira mais umas três vezes em 
Odorico. No momento seguinte Adalgisa entra pela porta e tenta socorrer o prefeito. 
Zeca aproveita para fugir. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 10, 02:46:27min). 
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Figura 61 - Zeca chega na prefeitura vazia e enfrenta Odorico.  
Odorico se assusta com o fato de Zeca Diabo querer matá-lo. Os dois atiram quase ao mesmo tempo 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 
Figura 62 - Odorico é atingido no peito pelo tiro. Zeca continua com a arma apontada.  

Adalgisa tenta socorrer Odorico. Odorico, ensanguentado, morre 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973). 

 

Como Odorico não é apenas Carlos Lacerda, é também Getúlio Vargas, como se fosse 

os dois e outros mais em um só personagem, ele morre com o atentado. Assim como Getúlio 

morre em função da crise ampliada pelo atentado sofrido por Lacerda. Quando a população 

deixa de acreditar em Odorico por causa dos seguidos escândalos, da acusação de que ele teria 
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armado o ‘Sucupiragate’ e de que seria amante de Dulcinéia, esposa de Dirceu, desesperado, 

ele grita, na frente do bar de Pepito, ameaçando a gazeta daquele dia: “Eles querem me 'apiar' 

da prefeitura! Pois de lá só saio morto!” (O BEM-AMADO, 1973, DVD 10, 02:17:52min). 

Getúlio Vargas, por sua vez, disse, um dia antes de seu suicídio, perante a crise no governo, 

em 23 de agosto de 1954, que só sairia do Catete morto.  

Outra situação nesta cena, quando Zeca dá a oportunidade de Odorico sacar sua arma, 

revela o que diz Goffman (2011) sobre a integridade:  

 
Por exemplo, a manutenção contínua da ordem cerimonial pode ocasionalmente 
tornar-se muito cara, produzindo o privilégio questionável de exibir uma versão 
especial da integridade. Nesses momentos, o indivíduo terá que decidir se cederá ou 
não à pressão, se deixará os padrões escorregarem ou não. A galanteria se refere à 
capacidade de manter as formas da cortesia quando as formas estão cheias de 
substância. (GOFFMAN, 2011, p. 210). 

  

Apesar da situação de vingança, Zeca Diabo mantém a ordem cerimonial quando, 

antes do duelo até a morte, ele pede que Odorico pegue sua arma para que seu adversário 

tenha a oportunidade de se defender, em um gesto de cortesia. Goffman (2011) ainda diz que:  

 
As dificuldades procedimentais que vítimas de execuções indispostas podem causar, 
e sua tendência geral de ir para a morte cooperativamente, demonstram o desejo que 
as pessoas têm de exibir caráter forte. O homem condenado normalmente coopera; 
ele tem espírito esportivo; ele não é uma criança; ele aceita que perdeu o jogo sem 
ressentimento nem caindo no choro. (GOFFMAN, 2011, p. 220). 

 

Odorico não é um bom jogador, ele não admite sequer que perdeu dessa vez e que não 

há mais meios de ludibriar Zeca com uma fingida inocência; tanto ele não coopera que reage e 

se desespera. Odorico, que pretendia, ao forjar seu atentado, salvar sua fachada e voltar a ser 

percebido e considerado, consegue atingir seu objetivo, mas através de sua morte. Na visão de 

Goffman (2011), 

 
Se uma pessoa quiser empregar seu repertório de práticas para salvar a fachada, 
obviamente ela deve, em primeiro lugar, ter consciência das interpretações que os 
outros podem ter colocado sobre os seus atos, e as interpretações que ela talvez deva 
colocar sobre os deles. Em outras palavras, ela precisa exercer a perceptividade. Mas 
mesmo que ela perceba apropriadamente os juízos transmitidos simbolicamente e 
seja socialmente hábil, ela ainda precisa estar disposta a exercer sua perceptividade e 
habilidade; ela deve, resumindo, ser orgulhosa e considerada. (GOFFMAN, 2011, p. 
21). 
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Em comparação, Vargas, de acordo com Lira Neto (2014, p. 346): “Em vez de 

significar um gesto de fraqueza e covardia, a autoimolação de Getúlio o tornara mártir e, para 

o imaginário coletivo nacional, um símbolo heroico de resistência.” (FIGURA 63). 

 
Figura 63 - Manchetes dos jornais no dia seguinte à morte do presidente Getúlio Vargas (1954) 

 

 
Fonte: Adaptado de Manchete (1954) e de Última Hora (1954). 

 
E assim termina a jornada de nosso anti-herói. Ao ser enterrado a crise acaba, 

inclusive a crise da inauguração do cemitério: Odorico é quem a resolve, no sentido literal. Na 

cena pública a morte de Odorico sofre com exageros, as pessoas que antes haviam enxergado 

as reais más intenções de Odorico, deixam as descobertas de lado e lotam o velório, 

visivelmente abatidas, a maioria jogando flores no caixão, que está aberto (FIGURA 64). 

 
Nezinho: Como é que pode… um homem tão bom, tão justiceiro. Tão amigo dos 
“pobre”.  
Libório: Como Deus é injusto. Leva ele que tanta falta vai fazer e deixa a mim que 
não faço falta nenhuma. 
Donana: Foi um lutador. 
Emiliano Medrado: Que Deus se apiede de sua alma. 
Pepito: Sucupira perde um grande “hombre”.  
Mestre Sabiá: Foi o melhor prefeito que a gente já teve. 
Emiliano para Donana em um canto reservado: A senhora viu? O assassino de 
Anita? 
Donana pegando o filho pelo braço: Vamos embora. Vamos respeitar o velório. 
Hilário: Aquele canalha do Emiliano Medrado “tão desaforando”! 
Esposa de Hilário: Calma! Respeite o morto. 
Hilário: E a velha também! Em vez de ir atrás do criminoso. 
Zora Paraguaçu para o vigário: Pobrezinho. Queria tanto inaugurar aquele cemitério. 
Vigário: Deus atendeu as suas preces. (O BEM-AMADO, 1973, DVD 10, 
02:57:40min). 
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Figura 64 - Nezinho beija a mão de Odorico. No velório de Vargas, Oswaldo Aranha chora abraçado a Rui 
Ramos. Libório chora pela morte de Paraguaçu 

 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973) e de CPDOC FVG (1954). 

 

Tocando a marcha fúnebre, segue o cortejo pela rua lotada, com toda pompa. O cortejo 

chega ao cemitério, o representante do ‘Excelentíssimo’ pega a primeira alça do caixão, que 

vai carregado também por: Quelé, Cecéu, Pepito, Libório e Hilário. Eles entram com o caixão 

no cemitério, que não é muito grande, mas está lotado. O caixão é colocado ao lado da vala. 

Lulu Gouveia, adversário político, aproveita a oportunidade para falar (FIGURA 65):  

 
Odorico Paraguaçu, aqui estamos para o último adeus a ti que foste um exemplo 
para todos nós. Um exemplo de probidade e de caráter, de perseverança e lealdade, 
de justiça e amor ao próximo. A obra monumental que realizaste, notadamente este 
cemitério, ficará como orgulho da terra que te serviu de berço e agora te recebe em 
seu seio. Só tu, Odorico, mais ninguém, podia merecer tão subida honra qual a de 
inaugurar este campo santo. Adeus, Odorico. O grande! O pacificador!  O 
desbravador! O honesto! O bravo! O leal! O magnífico!  (O BEM-AMADO, 1973, 
DVD 10, 03:09:48min). 

 

Com a morte de Odorico há o perdão e o esquecimento de seus erros. No enterro se faz 

uma biografia distorcida e elogiosa do morto, destacando-se o legado deixado por ele. Agora 

Odorico é tido como herói e as pessoas negam os aspectos negativos de sua trajetória. Para 

Velho (1994),  

 
Nas sociedades onde predominam as ideologias individualistas, a noção de 
biografia, por conseguinte, é fundamental. A trajetória do indivíduo passa a ter um 
significado crucial não mais contido mas constituidor da sociedade. É a progressiva 
ascensão do indivíduo psicológico, que passa a ser medida de todas as coisas. 
(VELHO, 1994, p. 100).  

 

O enterro do presidente Getúlio Vargas não foi tão diferente. O País estava em pranto. 

 
O país jamais assistira a tamanha comoção popular. Quando as emissoras de rádio 
começaram a noticiar o suicídio de Getúlio, uma multidão acorreu ao Catete. 
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Calcula-se que 100 mil pessoas foram se despedir do presidente morto, enquanto 
grupos de getulistas mais exaltados atacaram as sedes e os carros de reportagem da 
Tribuna da Imprensa e do O Globo. Cerca de 3 mil populares foram atendidos, nesse 
dia, pelo posto médico que servia ao palácio, vítimas de desmaios, crises nervosas e 
ameaças de ataque cardíaco. As filas se estenderam por vários quilômetros de ruas, 
com homens, mulheres e crianças de todas as classes sociais. (LIRA NETO, 2014, p. 
345). 

 

A comoção pública parou o Brasil. Milhares de pessoas seguiram o cortejo e foram às 

ruas homenageá-lo. As manifestações por justiça por causa do atentado a Lacerda foram 

esquecidas. 

 
Figura 65 - Tancredo Neves chora diante do caixão de Vargas, enquanto Jango deposita um terço. 

JK presta suas últimas homenagens. O povo se amontoa para ver o caixão de Getúlio Vargas x O povo de 
Sucupira vai em cortejo até o cemitério. Telma, sua tia e Judicéia Cajazeira choram. Lulu Gouveia discursa 

elogioso a Odorico 
 

 
Fonte: Adaptado de O Bem-Amado (1973) e de CPDOC / FVG (1954). 

 
Odorico, passa a telenovela jogando e reagindo às consequências desse jogo. Por 

várias vezes ele quase perde a credibilidade e depois a restabelece, lidando com qualquer 
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possível desenvolvimento ameaçador que possa fazer suas fachadas desmoronarem 

socialmente. Como anti-herói ele está sempre sendo vítima dos seus próprios erros, sua morte 

não foi diferente disso, pois ela ocorre em decorrência de sua manipulação do quadro social: 

trair Zeca Diabo, mentir que não o traiu, pedir que ele o ajude a forjar um atentado, ser 

desmascarado e morto. Quando Odorico perde um defunto porque alguém que está na 

eminência de morrer e não morre, ele lida com a casualidade e com o funcionamento natural 

do mundo, não podendo ter controle sobre a situação. Quando Odorico arma para que alguém 

morra ele consegue prever os resultados consequentes de suas ações como indivíduo, havendo 

uma responsabilidade e a situação pode ser mais controlável.  

No caso de sua morte, suas ações levaram ao acontecimento porque ele havia perdido 

o controle sobre sua fachada, que desmoronava, os outros não davam mais credibilidade à sua 

representação. Assim, ele não conseguiu prever que seria desmascarado porque trouxe uma 

informação sobre seu valor social que não poderia condizer com a linha que estava mantendo 

frente a Zeca Diabo. Sua falha talvez tenha sido estar muito confiante, acostumado a ter 

credibilidade e boa reputação, assim, ele se esquece de que, talvez, para o jogo ou a interação, 

sua representação necessitasse mudar. Se Odorico admitisse o erro e se mostrasse arrependido 

ao povo seria uma opção melhor do que perder o controle da situação e morrer, pois o 

momento no qual ele poderia só se aprumar já havia passado, naquele momento não teria 

efeito diante do fato. Para Odorico teria sido mais vantajoso se envergonhar e admitir os erros 

para tentar obter novamente a confiança do que tentar manter a impressão para os outros de 

que não havia perdido a fachada. Por mal ou por bem, a morte de Odorico restaura toda a fé 

do povo em sua honestidade, moral e bondade. Até os inimigos passam a louvá-lo, como um 

exemplo de persona. A biografia de Odorico agora passava a ser extraordinária.  

Com a morte de Odorico muitos laços da telenovela se desenrolam antes que ela 

acabe: Telma pode viver livre seu amor com Juarez; Zeca Diabo volta para o cangaço; Jairo 

Portela é preso; Cecéu decide ser mais responsável; Adalgisa vai embora da cidade; os 

pescadores têm seus problemas com os saveiros resolvidos; Judicéia decide dar uma chance 

para Nezinho do Jegue; e Zelão consegue voar ao pular com suas asas da torre da igreja, 

pagando sua promessa a Bom Jesus dos Navegantes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A telenovela O Bem-Amado, versão de 1973, com roteiro de Dias Gomes, traz uma 

sátira, uma advertência sobre a cultura política brasileira, exibindo as maquinações de um 

prefeito/coronel corrupto, falso moralista e demagogo. Odorico Paraguaçu, personagem 

principal da trama, foi enriquecido com características e situações vividas por diversos 

políticos, de direita e de esquerda, demonstrando que até mesmo opositores agiam 

politicamente de forma semelhante, e dialógica, seguindo um padrão político, com o mesmo 

objetivo: permanecer no poder. Na telenovela Dias Gomes aproveitou também para se 

posicionar contra o regime da ditadura militar vigente naquele momento, através de várias 

sutilezas da trama que passaram desapercebidas pela censura.  

Odorico, por sua vez, foi estudado aqui como personagem, uma forma dramatizada e 

simbolizada de indivíduos/políticos reais, até mesmo porque os políticos ‘reais’ também agem 

através de representações, em uma eterna recontextualização e intertextualização da tradição 

política. Odorico se mostra como elemento centralizador de toda a trama, tudo está conectado, 

pode causar algum benefício ou dano a ele. Seu controle sobre os acontecimentos da trama é 

proporcional à sua eficiência em encenar sua representação, fabricando impressões, como 

político/coronel populista e como moralista. A telenovela se desenrola do ponto de vista 

cômico, é engraçada aos telespectadores e séria aos outros da trama. Os telespectadores 

podem se divertir com os diversos velórios e armações frustradas do prefeito e com seus 

delírios e loucuras. Além disso, é engraçado ver como Odorico mantém, durante toda a trama, 

suas fachadas, que são muito frágeis, e, mesmo assim, convence os outros personagens.  

Odorico, enquanto indivíduo, é analisado neste texto a partir das fachadas: moralista, 

de coronel e de político, que são sustentadas pelo personagem através de sua representação 

geral, mantendo os padrões de expectativa de seus eleitores, com o qual se relaciona. A 

representação de Odorico, composta por suas fachadas, foi analisada a partir da linguagem e 

dos gestos do prefeito/coronel que, de acordo com o cenário, altera sua maneira de atuar. As 

performances aqui se igualam às representações da vida, pois manifestam padrões, repetições 

e dependem da aceitação da esfera social com a qual Odorico interage. Paraguaçu é um 

indivíduo social e político, e podem ser enquadradas como meio pelo qual se concretizam 

suas performances. O prefeito, pela manutenção de suas fachadas, mantém o estado ritual e, 

através delas, tenta deter o controle de todos os acontecimentos da cidade, ao mesmo tempo 

que também possui o domínio de toda a trama, já que, enquanto personagem, intensifica a 

representação da realidade brasileira. Ele é o elemento centralizador de toda a trama, tudo está 
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conectado, pode causar algum benefício ou dano a ele. Seu controle sobre os acontecimentos 

da trama é proporcional a sua eficiência em encenar sua representação, fabricando 

impressões, como político coronel populista e como moralista. (frases repetidas) 

Ao final da trama diversos acontecimentos sociais, provenientes de suas próprias ações 

durante a trama, acabam abalando suas fachadas e, por conseguinte, sua representação 

enquanto indivíduo. Suas fachadas começam a dar errado a partir de uma sequência de 

acontecimentos: a) As escutas no confessionário são descobertas; b) Dirceu, seu secretário, é 

acusado de espionagem; c) Dirceu mata Dulcinéia Cajazeira quando descobre sua traição com 

Odorico; d) Dirceu é preso por assassinato; e) Odorico não consegue enterrar Dulcinéia no 

cemitério de Sucupira e perde a razão; f) Neco Pedreira e os Medrados conseguem recuperar 

parte da gravação com a confissão de Dulcinéia; g) A Trombeta anuncia o escândalo: ‘Sexo 

no Confessionário, o prefeito está envolvido’; h) Odorico pede para que Zeca atente, de 

mentira, contra sua vida; i) Odorico mente para Zeca Diabo sobre quem encomendou sua 

prisão; j) Zeca Diabo descobre que Odorico. 

A consequência de todas as ações de Odorico é a sua morte por meio de Zeca Diabo; o 

atentado que seria uma farsa se torna real. Ao final, a fachada de Odorico, que estava em crise 

e errada, é restabelecida após sua morte, assim como cemitério de Sucupira é inaugurado. As 

fachadas que foram abertas no início da trama e são mantidas com altos e baixos durante toda 

a telenovela, assim como o desenrolar da história do cemitério, são solucionadas com a morte 

de Odorico e a sua transformação em um mártir, que morrera em nome de seu ideal social e 

político: inaugurar o cemitério de Sucupira. 
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APÊNDICE A – BREVE DETALHAMENTO DOS PERSONAGENS DA 
TELENOVELA O BEM-AMADO 

 
PERSONAGEM ATOR/ATRIZ DESCRIÇÃO 
Dirceu Borboleta Emiliano 

Queiroz 
Caçador de borboletas e secretário de Odorico. O prefeito o trata como 
capacho, aproveitando de sua ingenuidade, pois sempre acredita nas 
boas intensões do prefeito. Tímido e gago. É obrigado a se casar com 
Dulcinéia e assume o filho de Odorico pensando que é seu. 

Dona Florinda Suzy Arruda Mãe de Dirceu Borboleta. Um tanto avoada e atrapalhada como o 
filho. Trata Dirceu como se ainda fosse um menino. 

Dorotéia 
Cajazeira 

Ida Gomes Geniosa. É uma das irmãs Cajazeiras. Acumula as funções de chefe do 
comitê de campanha de Odorico, vereadora e diretora da escola da 
cidade. 

Dulcinéia 
Cajazeira 

Dorinha Duval Uma das três irmãs Cajazeiras. Esposa de Dirceu Borboleta. Fica 
grávida de Odorico e se casa com Dirceu para que ele assuma seu 
filho. 

Judicéia Cajazeira Dirce 
Migliaccio 

Uma das três irmãs Cajazeiras. É a mais romântica e só pensa em 
arrumar um casamento. 

Telma Sandra Bréa Filha de Odorico. É uma mulher moderna, mas insegura. Sempre 
enfrenta seu pai. Chega a namorar Neco Pedreira, mas é apaixonada 
pelo médico Juarez, grande rival de seu pai. 

Cecéu João Paulo 
Adour 

Filho de Odorico. Rebelde e inconsequente que se envolve com a ex-
esposa de Jairo, Adalgisa. 

Juarez Leão Jardel Filho É o médico da cidade. Simples, desinteressado de dinheiro e poder. É 
grande opositor de Odorico, pois é justo e idealista. Sempre tenta fazer 
a população enxergar os mandos e desmandos do prefeito. 

Jairo Portela Gracindo Júnior Malandro que sempre vê um meio de tirar vantagem das situações. 
Ajuda Odorico a se eleger através de trapaças. É inescrupuloso. Passa 
a explorar os pescadores vendendo para eles saveiros novos, mas 
exigindo que vendam a ele o que pescam a preços mais baixos.  

Adalgisa Portela Maria Cláudia Esposa de Jairo Portela, separa-se do marido ao descobrir que ele 
estuprou Mariana, filha de mestre Ambrósio. Passa a viver na casa de 
Odorico e se envolve com Cecéu, apesar de ser a paixão platônica de 
Odorico. 

Lulu Gouveia Lutero Luiz Odontólogo da cidade. Foi candidato de oposição nas eleições a 
prefeito, está sempre junto com a família Medrado.  

Neco Pedreira Carlos Eduardo 
Dolabella 

Jornalista da cidade, editor da gazeta A Trombeta. É idealista, no 
entanto, mais ingênuo que Juarez Leão. Através do jornal tenta 
denunciar os mandos e desmando do prefeito e por isso sofre algumas 
retaliações. Grande opositor de Odorico, apesar de ter namorado 
Telma, a filha do prefeito.  

Donana Medrado Zilka Sallaberry Esposa de Joca Medrado, assumiu a delegacia depois que o marido 
ficou paraplégico. Ela trabalha como delegada, de modo informal. Está 
sempre armando contra Odorico Paraguaçu, a quem faz ferrenha 
oposição. Também é vereadora na cidade. 

Joca Medrado Ferreira Leite É o delegado oficial da cidade, mas fica em casa desde que ficou 
paraplégico após levar um tiro durante um confronto entre as famílias 
Medrado e Cajazeira. Ele é mais pacifista que a esposa e gosta de 
resolver tudo dentro da lei. 

Anita Medrado Dilma Lóes Neta de Joca Medrado e Donana Medrado. Trabalha no correio da 
cidade e é apaixonada por Neco. Nutre grande ódio pela família 
Cajazeira e por Odorico. 

Carlito Medrado D’Artagnan 
Mello 

Neto de Joca Medrado e Donana Medrado, é um jovem impetuoso e 
mimado. 

Zelão das Asas Milton 
Gonçalves 

Pescador, casado com Chiquinha do Parto. Seu apelido vem do fato de 
ter escapado com vida de um temporal e sempre tentar cumprir sua 
promessa a Bom Jesus dos Navegantes: pular da torre da igreja com 
asas para provar que tem fé. Ingênuo e religioso.  

Pepito Juan Daniel Estrangeiro, dono do bar da cidade próximo à praça central do coreto.  
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Chiquinha do 
Parto 

Ruth de Souza Esposa de Zelão. É ajudante do Doutor Juarez no posto de saúde, pois 
antes do médico chegar à cidade era parteira. 

Nezinho do Jegue Wilson Aguiar O bêbado da cidade, que tem como melhor amigo o seu jegue Rodrigo. 
Quando não está no bar fica na praça cobrando por uma volta em seu 
jegue aos pais das crianças. Quando sóbrio, é defensor de Odorico e 
quando bêbado o ataca com xingamentos. É apaixonado por Judicéia 
Cajazeira. 

Vigário50 Rogério Fróes É o sacerdote que dirige a paróquia da cidade, muito amigo e 
partidário de Odorico, está sempre nas reuniões do comitê e nos 
jantares da família do prefeito.  

Libório Arnaldo Weiss É o dono da farmácia e possui uma esposa interesseira. Um suicida 
frustrado que sempre ameaça se matar quando a esposa o abandona, 
mas todas as tentativas falham, para desespero dele e principalmente 
de Odorico. 

Odete Isolda Cresta Esposa de Libório, não gosta do marido. Sai de casa e só retorna 
quando está sem dinheiro. 

Mestre Ambrósio Angelito Mello Pescador respeitado que costuma liderar todos os outros. Cria a filha 
Mariana sozinho. Irmão de Zeca Diabo e Jaciara. 

Mariana Teresa Cristina 
Arnaud 

Filha de Mestre Ambrósio. Moça simples e muito bonita que acaba 
sendo estuprada por Jairo. Mais tarde se apaixona pelo primo 
Eustórgio. 

Jaciara Valéria Amar Irmã de Zeca Diabo e de Mestre Ambrósio. Prostituta da cidade.  
Mãe de Zeca 

Diabo 
Auriceia Araújo Idosa e cega, está sempre chamando a atenção de Zeca como a um 

menino ‘arteiro’. 
Eustórgio João Carlos 

Barroso 
Filho de Zeca Diabo. Metido a valente. O pai quer que ele estude e se 
torne doutor, mas ele idolatra o cangaço. 

Tião Moleza Antônio Carlos 
Ganzarolli 

Coveiro e sacristão da cidade. Trabalhador da prefeitura que não 
recebe. Está sempre com preguiça. É o primeiro a saber das fofocas da 
cidade. 

Nadinho Jorge Botelho Hippie, amigo de Céceu. Está sempre metido em confusões com o 
amigo.  

Rosa Paraguaçu Geny do Amaral Esposa de Odorico. Na trama ela já morreu, mas aparece nos 
flashbacks da telenovela e no quadro da parede do gabinete do 
prefeito. 

Zora Paraguaçu Ana Ariel Irmã de Odorico. Dona de casa submissa ao irmão. Nunca se casou 
mas é apaixonada desde jovem pelo Vigário. 

Ernesto Cajazeira André Valli Primo desenganado das irmãs Cajazeira que é levado para Sucupira 
por Odorico, imaginando que ele teria uma morte iminente.  

Cabo Ananias Augusto 
Olímpio 

Ajudante de Donana Medrado na delegacia. Faz corpo mole para o 
trabalho e durante o expediente está sempre dormindo ou bebendo.  

Maestro Sabiá Apolo Correia Maestro da banda militar de música de Sucupira que sempre treina a 
marcha fúnebre. Amigo de Nezinho do jegue, diz que vai ajudá-lo a 
conquistar Judicéia, mas passa a perna no amigo.  

Demerval 
Barbeiro 

Nanai Vereador da cidade que morre em tiroteio durante a festa do aperto de 
mãos entre Cajazeiras e Medrados. Seu corpo é roubado pela oposição 
de Odorico durante o velório para que o cemitério da cidade não seja 
inaugurado. 

Quelé Eliezer Motta Capanga, jagunço e motorista de Odorico. Está sempre executando os 
planos de Odorico, principalmente quando estes são planos violentos. 

Coronel Hilário 
Cajazeira 

Álvaro Aguiar Tio das irmãs Cajazeiras, maior inimigo dos Medrados. Chefe da 
família. 

Coronel Emiliano 
Medrado 

Analy Alvarez Filho de Joca Medrado e Donana Medrado, passou a ser o chefe da 
família. Ele e Hilário Cajazeira estão sempre em conflito. 

 

                                                
50 Como o nome do Vigário nunca é falado durante a trama, neste trabalho ele consta escrito com a primeira letra 
maiúscula, como sendo um nome próprio que distingue e identifica o personagem. 


