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O HUMOR INTRANQUILO DE ANDRÉ SANT’ANNA 
[Voltar para Sumário] 

Ari Denisson da Silva (UFAL/IFAL) 

 

 

Pode haver futuramente quem veja no ano de 2014 algo de emblemático para a história 

recente do Brasil. Ao menos se trata de um ano que ensejou diversas expectativas: a 

realização em seu solo de uma Copa do Mundo de futebol amplamente contestada — o ano 

anterior havia sido fértil em manifestações ferozmente contrárias à sua realização —, eleições 

gerais que dariam continuidade a uma era de intensificação dos ânimos ao tratar do tema
1
. 

E eis que entre os meses de março e abril deste mesmo ano o escritor André 

Sant’Anna lançava seu mais recente livro de contos, O Brasil é bom. Grande parte da 

compilação é composta, em verdade, por textos publicados anteriormente, sob encomenda, em 

coletâneas temáticas, com uma ou outra modificação. É o caso, por exemplo, de “Use sempre 

camisinha”, que já havia saído na coletânea 35 segredos para chegar a lugar nenhum: 

literatura de baixo-ajuda, na qual o gênero que ganhou notoriedade nas mãos de Dale 

Carnegie e Augusto Cury é macerado por vários escritores. Segundo o próprio Sant’Anna, 

apenas um dos textos constantes de O Brasil é bom não saiu sobre encomenda
2
. 

Nosso interesse em pesquisar as reflexões sobre nacionalidade e a condição nacional 

empreendidas em nossa literatura nos levaram a voltar os olhos para a obra de André 

Sant’Anna, a princípio fixando-se em seu romance O Paraíso é bem bacana, de 2007. Ao 

lançarmos um olhar mais panorâmico sobre o conjunto de sua obra, pudemos perceber que o 

tema Brasil e seus “penduricalhos” é abordado progressivamente. Ao vermos que, desde o 

título, esta (não tão) nova obra trazia a reflexão sobre o Brasil num plano mais destacado, 

resolvemos incluí-la em nossa pesquisa. Outro item que nos chamou a atenção foram os 

                                                            
1 Segundo Carlos Guilheme Mota e Adriana Lopez, “[n]as eleições de outubro [de 2014], esse quadro tornar-se-

ia mais nítido, com o país rachado ao meio” (2015, p. 1055) 
2 Em entrevista a André Maleronka, ele esclarece essa relação entre escrita e as encomendas:  

 
Quando eu tô com a ideia na cabeça, mas tô sem tempo, eu fico esperando uma 

encomenda (rindo). Aí eu pensei nas histórias, vou fazendo as histórias e fechei 

nessas cinco. Acabei a história da revolução [sic] no finalzinho, assim, pra ter mais 

uma. Foi a única que foi feita sem ser por uma encomenda (2014).  
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recursos humorísticos empreendidos nessa reflexão, e por isso resolvemos trazer algo deles à 

tona. 

Segundo Jan Bremmer e Herman Roodenburg,  

 

[d]e Freud e Bergson a Mary Douglas, psicólogos, filósofos, sociólogos e 

antropólogos têm se empenhado em encontrar uma teoria abrangente para o humor e 

o riso. Uma falha comum a todas estas tentativas é o pressuposto tácito de que existe 

algo como uma ontologia do humor, que humor e riso são transculturais e 

anistóricos. Contudo, o riso é um fenômeno tão determinado pela cultura quanto o 

humor” (2000, p. 15-16, grifo dos autores). 

 

Parece-nos ponto pacífico, portanto, que elaborar “universais do humor e do riso” é uma 

empreitada com grandes probabilidades de fracassar. No entanto, alguns conceitos clássicos 

nos podem servir para esta análise: Henri Bergson, em O riso, reconhece o caráter social da 

comicidade — “[s]e nos sentíssemos isolados seríamos privados do cómico” (BERGSON, 

1993, p. 19) — mas generaliza como elemento comum às coisas risíveis certo automatismo: 

“[o] que há de risível [...] é uma certa rigidez do mecânico onde deveria haver a maleabilidade 

atenta e a viva flexibilidade da pessoa humana” (BERGSON, 1993, p. 22, grifo do autor). 

Uma estratégia lúdica visível em praticamente toda a obra de André Sant’Anna é a 

repetição como estilização (às vezes) exagerada de cacoetes linguístico-retórico-ideológicos 

da fala informal de diversos grupos sociais brasileiros (ou estrangeiros, quando o Brasil é 

objeto de suas reflexões). De fato, a repetição é observada como fenômeno, se não exclusivo 

dos usos coloquiais do português brasileiro, pelo menos são mais frequentes:  

 

As repetições não são exclusivas de linguagem oral, mas sua especificidade está no 

seu grau de frequência e tipicidade. [...] [Observam-se também] torneios 

pleonásticos típicos da língua falada, que podemos classificar como repetições de 

conteúdo com forma diversa. Na língua falada, por exemplo, são normais estruturas 

e informações circulares, ao passo que na língua escrita os temas e remas se 

sucedem numa forma progressiva” (URBANO, 2000, p. 120-121). 

 

E a repetição como elemento risível não escapa à observação de Bergson:  

 

Aproximemo-nos ainda mais da imagem da mola que se encolhe, se distende e torna 

a encolher. Tiremos dela o essencial. Vamos obter um dos processos mais usuais da 

comédia clássica: a repetição” (BERGSON, 1993, p. 60, grifo do autor). 

 

Talvez o traço mais destacado da repetição estilizada na obra de André Sant’Anna seja 

a recusa aos termos ou expressões anafóricas que nos servem a um ideal de coesão formal. 

Com isso, frequentemente termos que já foram mencionados anteriormente são 
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“remencionados” na íntegra, sem serem referidos por pronomes ou outras expressões que 

apontariam para o termo supracitado
3
. Este recurso estilístico é observável desde sua primeira 

obra publicada em livro, Amor: 

 

Aquela rua escura e aquelas pessoas cruzando. 

Uma rodoviária cheia daquelas pessoas e todas aquelas pessoas. 

Uma rodoviária lá na Europa e todos aqueles europeus com seus problemas 

europeus naqueles filmes europeus. Franceses. 

[...] 

Aquele cantor cantando. (SANT’ANNA, 2001, p. 24). 

 

Em Sexo, sua segunda obra, a repetição como indicação de mecanicidade aparecerá de 

forma mais evidente, ao descrever as ações repetitivas das personagens (sobretudo os “Jovens 

Executivos”), que parecem ter saído de uma “linha de montagem”:  

 

O Jovem Executivo de Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas e sua 

Noiva Loura, Bronzeada Pelo Sol, entraram na casa dos pais da Noiva Loura, 

Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo de Gravata Vinho Com Listras Diagonais 

Alaranjadas.  

O Jovem Executivo de Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos e sua Noiva Loura, 

Bronzeada Pelo Sol, entraram na casa dos pais da Noiva Loura, Bronzeada Pelo Sol, 

Do Jovem Executivo de Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos (SANT’ANNA, 

2007b, p. 243). 

 

Na edição portuguesa de Amor — uma vez que a primeira edição, de curtíssima 

tiragem, logo se esgotou — e em Inverdades, Sant’Anna acrescentou a sua obra narrativas 

mais curtas, até surgir o contexto apropriado para a escrita de seu primeiro — e até então 

único — romance:  

 

O Paraíso é bem bacana, na verdade, foi o último projeto muito planejado, [no 

estilo] vou escrever um romance. Coincidiu que eu fiquei doente: fiquei seis meses 

internado no hospital por causa de pancreatite aguda. Aí saí do hospital e ainda tive 

um ano de recuperação. Tive dificuldade, eu não conseguia atravessar a rua sozinho, 

tive encefalite. Então, eu tinha a coisa mais sagrada para um escritor, que é tempo. 

Ficava em casa, tinha muito tempo para escrever: consegui escrever um romance de 

500 páginas. De lá para cá, você tem que ir se adequando.  [...] [F]oi uma 

encomenda da Companhia das Letras: eles estavam fazendo uma coleção que acabou 

não vingando, mas era uma coleção de livros safados; assim, livros que tinham a ver 

com sexo, alguma coisa. Chegou a sair o livro do Rubem Fonseca, saiu o do Henry 

Miller (SANT’ANNA, 2014). 

 

Em O Paraíso é bem bacana, a relação entre humor e reflexão sobre o país aparece na 

trajetória da personagem principal, o adolescente Manoel dos Anjos (Mané), jogador de 

futebol de Ubatuba que é transferido do time local para o Santos e de lá para o Hertha 

                                                            
3 Como, por exemplo, a expressão “termo supracitado” que acabamos de usar agora. 
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Berliner Sport-Club, sediado na capital alemã. No clube da Vila Belmiro, Mané, por ter 

dezessete anos, ser negro, subnutrido, de origem humilde e goleador, tem sua trajetória 

inevitavelmente comparada à do maior craque já revelado naquela cidade: Edson Arantes do 

Nascimento, o Pelé. No entanto, o jovem acaba vivenciando vários episódios constrangedores 

e gerando estranhamento nos colegas e nas demais pessoas ao seu redor devido ao seu 

comportamento excêntrico e a sua escandalosa idiotice, pressagiada por seu apelido: como 

substantivo comum, a palavra “mané” significa tolo, idiota: 

 

“Tá vendo? Fala igual retardado.” 

“E aí, Mané? Você é igual o Pelé?” 

“...” 

“É ou não é? Os cara tão perguntando na televisão.” 

“É ou não é? Fala, Mané!” 

“...” 

“Você é igual que jogador?” 

“É o Pelé, é?” 

“Renato Gaúcho.” 

“?” 

“?” 

“?” 

“?” 

“?” 

“?” 

Rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá 

rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá 

rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá rá... (SANT’ANNA, 

2007, p. 235). 

 

A condição física, o talento futebolístico e o fato de jogar no Santos fazem com que se 

despeje em Mané a expectativa de ser o novo Pelé. No entanto, sua estultícia, sua paixão pelo 

Fluminense Football Club e o desejo de ser como o Renato Gaúcho, que é branco, é vista com 

uma cruel gargalhada de desprezo pelos seus colegas. O riso aqui (a cuja perversidade o leitor 

se vê inevitavelmente levado a aderir) se motiva pela falta de consciência de Mané a respeito 

de como o mundo à sua volta funciona. Sua deficiência intelectual e social o leva a agir 

“mecanicamente” e a interpretar o mundo em função de sua estupidez. Essa estupidez, aliada 

à tensão entre o desejo de transar e a timidez debilitante, o leva a converter-se ao islamismo, 

na esperança de, uma ver morto em nome da fé maometana, ir direto ao Paraíso e desfrutar da 

eterna companhia de setenta e duas esposas virgens. 

O choque cultural causado por essa noção de Paraíso além-tumba tão estranha a olhos 

ocidentais, por sua não negação da carnalidade no pós-vida, gera também um efeito 

humorístico, ainda que pautado numa noção hierárquica Ocidente/Oriente, cultura/natureza. 
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Claro que para construir esse Paraíso “bem bacana”, Mané coleta e mistura as fontes mais 

inusitadas: revistas masculinas, filmes pornográficos, traduções equivocadas do Alcorão. 

E todo esse repertório o faz cometer um ato terrorista malsucedido: no hospital, 

desacordado, com o rosto desfigurado, sem os membros e sem o pênis, Mané imagina-se um 

“marte do Alá” priápico e feliz da vida, com os rios de vinho que não embebeda, a brisa que 

refresca o mártir e as setenta e duas consortes. 

Muecke observa que  

 

as áreas de interesse que mais prontamente geram ironia são, pela mesma razão, as 

áreas em que se investe mais capital emocional: religião, amor, moralidade, política 

e história. A razão é, naturalmente, que tais áreas se caracterizam por elementos 

inerentemente contraditórios: fé e fato, carne e espírito, emoção e razão, eu e o 

outro, dever-ser e ser, teoria e prática, liberdade e necessidade (1995, p. 76). 

 

Daí o potencial humorístico e, ao mesmo tempo, a delicadeza de mexer num vespeiro, uma 

vez que tais itens mexem bastante com as suscetibilidades das pessoas que vivenciam essas 

instâncias. 

Quando uma pessoa se converte ao Islã, ela pode adotar um nome muçulmano, de 

preferência se o nome antigo remete a uma palavra negativa ou à adoração a algum outro 

Deus ou outro ser que não Alá. Mané é, então, “rebatizado” por seu companheiro do time de 

juniores do Hertha, o alemão Hassan. Depois de discussão em mímicas e palavras 

mutuamente não compreendidas em português e alemão, Mané recebeu simplesmente o nome 

do Profeta, chamando-se, a partir de então, Muhammad Mané. O desleixo de deixar o nome 

do Mensageiro de Alá próximo ao termo que pode significar tolo traz de igual modo um 

componente lúdico, não apenas pelas razões que Muecke menciona e que estão citadas acima, 

mas também porque o desleixo seria uma manifestação da mecanicidade que Bergson aponta 

como critério para o cômico. 

No plano da linguagem, a hiperanáfora que torna o texto de André Sant’Anna 

facilmente identificável faz-se presente sobretudo nas falas de dois dos vários narradores que 

dividem o espaço do romance para contar a história desventurosa de Muhammad Mané: um, 

não identificado com nenhuma das personagens principais da história (o qual, por sinal, é 

quem abre o romance):  

 

O Mané podia ter dado uma porrada bem no meio da cara daquele gordinho filho-

da-puta. 

Mas não. 

O Mané ficou rodando em volta do gordinho filho-da-puta, olhando para os lados, 

esperando que algum filho-da-puta logo apartasse a briga. 
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Mas não. 

Eles eram todos uns filhos-da-puta e queriam ver um filho-da-puta batendo no outro. 

O Mané ainda não sabia que eram todos uns filhos-da-puta. 

O Mané não tinha motivo para bater no gordinho filho-da-puta. 

O Mané não sabia que o gordinho filho-da-puta tinha motivo para bater nele, no 

Mané. (SANT’ANNA, 2007a, p. 7) 

 

O outro é o próprio Mané, que compartilha conosco seu enlevo ao vivenciar as delícias (pra 

ele) eternais: 

 

É setenta e duas. E elas vêm vindo, tudo limpinhas, muito bonitas, e elas têm tanto 

amor ni mim e gosta tanto de mim e me ama tanto e agora é tão bom que eu tô 

sentindo tudo tão bem, tudo tão cheirosas, e elas vai ficando tudo pelada, bem 

devagarinho, bem assim que nem filme que passa na televisão sábado de noite, com 

aqueles biquíni tudo meio cor-de-rosa e com aqueles negócio peludo e cor-de-rosa e 

vão tirando as parte de cima e fica com os peito, uns peitão todo cor-de-rosa e cheio 

assim que parece que vai estourar e tem aqueles véu que nem naquela novela que 

tinha os Marrocos que é de onde vem o Abud. [...]Agora eu sei que ficou valendo a 

pena de verdade, que é setenta e duas mesmo e que elas faz tudo que eu gosto pra 

mim e vão ficar fazendo sempre, tudo o que eu gosto de fazer com as mulher. E elas 

depois vão falar coisas boa e engraçadas pra gente ficar rindo, tudo amigo e fazendo 

essas coisa de sex (SANT’ANNA, 2007a, p. 9, 11) 

 

A fala desarticulada, exageradamente repetitiva e repleta de barbarismos gera um efeito 

humorístico controverso, uma vez que também pode facilmente incorrer no dualismo 

natureza/cultura. Luciene Azevedo elabora a questão da seguinte maneira:  

 

A voz narrativa assume também a função de um ventríloquo que se apropria das 

falas do senso comum e expõe os preconceitos latentes. 

Os riscos são claros: a negatividade da apropriação crítica pode resultar apenas em 

rebeldia e desprezo, e a mímesis desconstrutiva pode descambar para a 

cumplicidade, mas é característico da performance o equilíbrio precário entre a 

crítica (quase moralista) e a reiteração de muitos preconceitos e estereótipos, 

entrelugar que é condição de possibilidade de sua existência. (AZEVEDO, 2007, p. 

86).  

 

Ela ainda chama a atenção, ao se deter sobre O Paraíso é bem bacana, para os “resquícios 

naturalistas e pendores moralistas que atravessam a narrativa de André Sant’Anna (e não 

apenas nesse livro) (AZEVEDO, 2007, p. 88). No entanto, praticamente nenhum dos vários 

narradores de O Paraíso é bem bacana usa a norma padrão do português brasileiro. Ela 

aparece em itálico, como uma forma de indicar que naquele momento, aquela personagem 

está falando em alemão (país onde se passa grande parte da trama). 

Por fim, outro elemento que traz certa comicidade é a subversão dos diversos 

conceitos de senso comum elaborados sobre o Brasil: em O Paraíso é bem bacana, chamam a 

atenção os elaborados pelos não brasileiros a respeito do Brasil, como a enfermeira Ute: que 
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tem que cuidar de Mané mesmo odiando muçulmanos terroristas como ele: “Alguns 

exemplos: a enfermeira Ute, que trabalha no quarto do hospital onde Mané está internado: 

“Vocês são tão divertidos. Brasilien, samba, lambada, schöne Männer, Fussball!” 

(SANT’ANNA, 2007a, p. 13, grifo do autor); Mechthild, a jovem alemã de dreadlocks e alta 

desinibição sexual, que no Paraíso de Muhammad Mané é conhecida como Crêidi:  

 

Você já fez amor com alemão? Alemão não sabe fazer amor. Agora eu só faço amor 

com africanos e sul-americanos do Brasil. Negros. Existe essa história do tamanho 

do pênis dos negros, mas não é isso que importa. É o modo de ser deles, o espírito 

tropical, o sorriso. [...] O nome dele é Mané, Muhammad Mané. Eu nunca tinha 

visto brasileiro turco antes, nem árabe, nem terrorista (SANT’ANNA, 2007a, p. 64, 

grifo do autor).  

 

Em O Brasil é bom, são os brasileiros, quase sempre de classe média, que passam a 

refletir sobre si mesmos e sobre seu ideal de país. Os discursos das personagens costumam 

basear-se num ideal questionável de superioridade brasílica:  

 

Eu sou bom. Eu sou bom porque eu sou brasileiro. Os brasileiros não desistem 

nunca. Os brasileiros sabem viver com alegria, mesmo tendo que enfrentar extremas 

dificuldades. Os brasileiros são bonitos. A mulher brasileira é a melhor mulher que 

existe. A mulher brasileira é a melhor mulher que existe porque a mulher brasileira 

faz sexo muito bem e tem bumbum. (SANT’ANNA, 2014, p. 38). 

 

Ou basear-se num discurso de elogio da violência de Estado como solução para determinados 

problemas do país:  

 

A culpa é toda do direitos humanos, que vem aqui se meter no Brasil e não cuida dos 

problemas deles mesmo, desses países que se acha. Porque lá todo mundo faz o que 

quer, faz terrorismo, fuma drogas, anda pelado com os seios de fora e até faz sexo 

com homens do mesmo sexo (SANT’ANNA, 2014, p. 21) 

 

Ora, não tem como homem fazer sexo com homem de sexo diferente. Esse falso lapsus 

linguae é um recurso através do qual André Sant’Anna desqualificará os narradores que 

empreendem esses discursos, como maneira de refletir sobre o “brasileiro médio”, 

ideologicamente conservador, cuja opinião passou a se fazer ouvir mais nos últimos anos. Ao 

fazê-los falar platitudes, atos falhos, barbarismos ou anacronismos, ele demonstra que essas 

personagens sequer refletem a respeito do que falam. No entanto, é um tipo de ironia que 

talvez não atinja aqueles que na vida real comunguem dessas crenças, uma vez que não se 

verão parecidos com esse narrador. A ironia aqui é uma via de mão única, apontando para um 

sentido que ocupa, na ficção sant’anniana, um posto axiológico hierarquicamente superior: 
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“[e]mbora o sentido pretendido não seja diretamente expresso, uma verdade é afirmada, há 

uma mensagem a compreender, o que pode significar uma ideologia a exaltar ou defender” 

(DUARTE, 2006, p. 31). O ironista aqui arrisca a credibilidade em nome da certeza de que 

algo vai errado e, por isso, precisa ser consertado. Ou pelo menos é preciso reclamar. 
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