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Apoteose do ódio em Diário do farol de João Ubaldo Ribeiro 
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O livro Diário do farol de João Ubaldo Ribeiro começa com seu personagem principal, 

que não tem nome (nome pra quê?), fornecendo a um fortuito leitor, que ele não conhece, 

mas que despreza profundamente, um relato autobiográfico que vai desde o seu nascimento, 

num latifúndio dominado por seu pai tirânico, passando por um seminário, para o qual foi 

enviado à força, e por sua colaboração para com a ditadura militar, até o momento em que 

escreve esse diário em retroativo, num retiro voluntário em um farol inespecífico, 

convenientemente localizado em algum lugar entre o nada e o fim do mundo.   

Pobre, porém, de quem já leu O Faroleiro de Aspinwal e, enganado pela similaridade 

de títulos, pensa que vai encontrar um estudo poético sobre a solidão dos isolados. À medida 

que narrativa flui (e como flui!), o que se vê é sordidez absoluta. Sordidez sem freios de 

espécie alguma. Nem moral, nem ética, nem civilidade - muito menos as regras canônicas, 

que ele supostamente deveria seguir, mas nas quais cospe sem a menor cerimônia, tolhem 

este anônimo personagem. Sua própria práxis sexual – sim, a batina não o impede de fazer 

sexo, apenas faz com que tenha mais acesso a ele – não tem nada de romântico, sequer de 

erótico, é antes um ato de ódio que de amor. Ele não transa para expressar afeto, mesmo 

porque, a não ser pela mãe morta, que o visita em passagens pseudoespíritas, ele não sente 

afeto por ninguém, e, quando chega a sentir, por uma fiel chamada Maria Helena, o fato 

desta não retribuí-lo da maneira que ele esperava, automaticamente o transforma em ódio, 

pois ele não admite recusas, já lhe bastam as que sofrera na infância. Sua fúria sem fim 

contra o pai monstruoso que assassinou sua mãe para poder se casar com uma madrasta 

mais jovem e sexy, ora cúmplice nas maldades que este lhe impunha, ora apenas conivente 

com elas, expande-se para um ódio inespecífico contra a humanidade em si, contra a qual, 

em seu “diário”, ele não cansa de espargir um desprezo monumental, por vezes 
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aproveitando para interromper o fluxo dos fatos que narra para se dirigir diretamente ao 

leitor, tratando-o nos termos mais desabonadores. 

Cumpre destacar que o referido seminarista forçado, depois padre ordenado, depois 

figura de certo peso na comunidade eclesiástica, é um ateu convicto. Não acredita em vida 

após a morte, não leva Cristo a sério, tem a Igreja como uma farsa e acha a própria idéia de 

Deus uma imbecilidade monumental. É bem verdade que reza, profere os votos e cumpre os 

ritos, mas o faz morrendo de rir por dentro, deliciado com a própria capacidade de 

dissimulação e com a fé dos outros, que, para ele, não passa de oligofrenia. Tem profundo 

desprezo pelo celibato sacerdotal e faz sexo adoidado com homens, para obter poder, e com 

mulheres, pelo prazer de exercê-lo, e chega ao ponto de matar um cristão convicto 

oferecendo-lhe uma hóstia envenenada. Fazendo estas e outras misérias, ele vai exercendo 

seu alpinismo social, dentro do clero e, em certa medida e de certa forma, também fora 

dele, e se liga aos milicos quando a oportunidade surge e lhe parece conveniente. Depois de 

conseguir se vingar de seus desafetos, conjuga a fortuna que o pai lhe deixou ao prestígio 

obtido com os serviços prestados à “revolução” para se apartar de tudo e de todos nos 

ermos do seu farol e lá escrever sua autobiografia catártica. 

Se um personagem tão bem construído e original e uma trama tão bem urdida, 

narrada com a fluência com que o é, se fundem no livro para fazer as delícias de qualquer 

leitor, é preciso louvar os méritos do homem que o criou, dando especial atenção ao fato de 

que nenhum grande escritor é grande sem que saiba tirar partido daqueles que foram 

grandes antes dele. E, se há algo que a irreverência de João Ubaldo, tão bem corporificada 

em figuras impagáveis como o Caboco Capiroba e o Enrabadiço Tombatudo Santos Bezerra, 

não consegue disfarçar, é a sua erudição. Quem tiver dúvida da bagagem de leitura e do 

arsenal teórico do escritor itaparicano que leia o romance aqui resenhado.  Para começar, 

subjaze a esta obra arrebatadora, que se lê de um só fôlego, em pleno deleite e com 

gostinho de quero mais ao seu fim, a quintessência do pensamento maquiavélico, ficando 

evidente que o autor deste livro conhece O Príncipe de cabo a rabo.  Atestando ainda mais a 

erudição de João Ubaldo está o fato de que seu protagonista não só leva às ultimíssimas 

consequências as teses do pensador florentino como tem marcantes pontos de tangência 

com três dos principais vilões de Shakespeare, autor de quem João Ubaldo, aliás, sempre foi 

leitor voraz, chegando a recitar extensos trechos de sua lavra no original. Como se não 

bastasse, a agudíssima inteligência do Padre, embora direcionada para fins maléficos, e sua 

paciência infinita, ecoam com toda clareza o Ulysses homérico.  

Simplesmente não há como não associar de imediato o protagonista de Ubaldo 

Ribeiro desta estória a Iago, pois, assim como o alferes cipriota, é com absoluta frieza que 

ele urde seu crime e é escandaloso o prazer que ambos sentem em perpetrar o mal. Há, 

porém, algumas dessemelhanças entre um e outro, que só fazem com que o vilão de Ubaldo 

Ribeiro vá muito além de uma simples cópia mal arranjada de Iago e adquira o status de um 

personagem igualmente malévolo, mas muito, muito particular. O que desperta em Iago a 

sede de vingança é o fato de ter sido injustamente preterido por Cássio para ocupar um 

posto; no caso do nosso Padre é o assassinato da mãe, associado ao despotismo do pai, 

eivado de intensa violência física, moral e mental contra ele, quando ainda era uma criança 
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solitária, indefeso e desamparado, o que vai fazer com que a vingança se torne seu objetivo 

de vida. Mas Iago adota um modus operandi que Agatha Christie viria a considerar perfeito 

não fossem os imperativos morais de a época terem obrigado o Bardo a incluir o detalhe do 

lencinho: ele faz outros cometerem o crime por ele. O padre não delega tarefas. Seja na 

surdina, como quando envenena os meios-irmãos recém-nascidos, ou abertamente, quando 

anuncia ao pai e à mulher que o recusou que vai matá-los, momentos antes de fazê-lo, o 

Padre não tem escrúpulos em sujar as mãos, antes se compraz com isto. Outra diferença é 

que Iago limita sua ação a uma esfera muito restrita. Ele quer ferir apenas Othelo e, se faz 

com que este fira Desdêmona, não é porque tenha alguma coisa contra ela, mas porque é 

preciso fazê-lo para que o mouro experimente a dor máxima e seja o causador direto dela. O 

Padre começa mirando nos alvos específicos de seu ódio e depois expande este ódio à 

Humanidade como um todo, atingindo a quem puder atingir, da maneira que puder atingir. 

Por fim, Iago emprega Rodrigo como inocente útil e deixa seus planos vazarem para Emília, 

no ledo engano de que esta, por ser sua esposa, não os vai denunciar. Nosso Padre não dá 

essa espécie de vacilo. Aliás, não dá vacilo nenhum. Seus planos são elaborados à perfeição 

e à perfeição funcionam. Quando usa auxiliares, o faz sem que estes saibam que estão sendo 

usados, dentro de um contexto que lhe permite lançar mão de tal recurso. Acoplado, por um 

inesperado acaso que lhe saiu muito conveniente, à engrenagem do poder ditatorial, ele tira 

partido deste poder para atingir a mulher que o recusou e para ferir o marido desta, muito 

menos como um fim em si mesmo do que para feri-la ainda mais. Os fins justificam os 

meios, não é este o cerne da proposta de Maquiavel?  

João Ubaldo compreendeu a máxima maquiavélica como ninguém antes dele e deixa 

patente esta compreensão no seu magnífico Diário. Ao contrário dos de Iago, porém, dos 

planos do Padre ninguém tem conhecimento, a não ser as suas vítimas, pouco antes dele 

consumá-los e quando elas já estão em completa impotência, e, é claro, o leitor das suas 

páginas, que só fica sabendo das suas perfídias quando já não há mais como remediá-las, 

pois o diário é escrito quando o autor deste já se abrigou no tal farol e está além de qualquer 

possibilidade de punição. Além de todo esse flagrante parentesco com Iago, vamos ressaltar 

que o Padre, ao fingir ser quem não é, muito se assemelha ao Edmundo, de Rei Lear.  Mas 

talvez seja Lady MacBeth o personagem de Shakespeare do qual o de João Ubaldo mais se 

aproxima, pois a força do seu ódio é tão explosiva e indomável quanto o dela. Ele e ela são 

consumidos pelo ódio noite e dia; ele e ela personificam o ódio. Ao darem tanta importância 

a um algo específico em suas vidas, ambos se assemelham a outro sensacional personagem 

autobiógrafo criado pelo próprio João Ubaldo Ribeiro: a baiana sem freios sociais ou morais 

de A Casa dos Budas Ditosos, que faz, não do ódio, mas do sexo a razão de sua vida. Ou 

seja: João Ubaldo cita a si mesmo, coisa que não é qualquer escritor – ou um escritor 

qualquer – que pode fazer. Na sua vitória final contra seus inimigos, o Padre não deixa, 

também, de evocar Jean Valjean e Monte Cristo, embora estes fossem outra espécie de 

gente. Muitas outras citações e referências enriquecem esse excelente romance, umas mais 

nítidas, outras mais veladas; umas mais incidentais, outras mais consistentes. Elencá-las 

todas, porém, seria prolífico, bastando apenas ressaltar que tudo isto referenda o talento, a 

inventividade, a cultura deste gênio da raça. 
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Méritos estilísticos, é claro que João Ubaldo Ribeiro também os tem e, dado o posto 

que ele ora ocupa no quadro geral da literatura contemporânea em língua portuguesa, seria 

até redundante citá-los. A linguagem que ele emprega é culta, mas não pretensiosa; 

cotidiana, mas não vulgar. Ou seja: o idioma é trabalhado em toda sua beleza intrínseca (só 

o mais ignorante dos ignorantes poderia negar que a nossa é das mais belas e cantantes 

línguas que há, aí estão Camões e Pessoa que não nos deixam mentir), mas esta beleza não 

é obliterada por pernosticismos nem por esmeros desnecessários. Seu Padre fala como um 

homem de sua idade e experiência; de sua instrução e seu posto, falaria. Quando o 

momento pede um palavrãozinho, então tome-lhe um palavrãozinho! Afinal, palavrão é um 

recurso de linguagem de que João Ubaldo, mais até do que Jorge Amado, sabe usar muito 

bem. 

Quanto à estruturação formal da sua narrativa, João Ubaldo opta por fazer do livro 

um grande monólogo, sendo seus principais ancestrais na literatura brasileira o Dom 

Casmurro machadiano e a imensa autobiografia romanceada que, ao fim e ao cabo, é a obra 

de José Lins do Rêgo. Seria descortês não incluir à lista a figura da Dona Lola, do romance 

Éramos Seis, de Maria José Dupré, muito embora esta seja uma obra menor, em 

comparação à sua, e produto de uma pena, com todo respeito, muito menos inspirada. 

Assim como fizeram os citados, João Ubaldo apenas enxerta diálogos aqui e ali para dar um 

molho ao grande monólogo – e grande nos dois sentidos, o da extensão e o do mérito – que 

seu livro é. 

Encerremos recomendando Diário do farol a todo e qualquer leitor com sensibilidade, 

ávido por literatura do mais alto nível e desejoso de novidades no panorama cultural 

brasileiro, ao tempo em que assinalamos que este romance se reveste de atualidade por 

abordar, ainda que tangencialmente, as questões do abuso de fiéis por sacerdotes e da 

difusão da homossexualidade na Igreja católica, no momento em que Bento XVI sai de cena 

diante de escândalos deste teor que vieram à tona, sobretudo na Irlanda.  

 

 

  


