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RESUMO 

         Escrever para João Gilberto Noll é narrar a vida, episódios em que a palavra 

literária e o corpo se movimentam, entrecruzam, rarefazem e dissolvem para 

experimentar a literatura no reino da imagem. Esta tese objetivou investigar três 

romances do autor em momentos distintos: A Fúria do corpo (1980), Mínimos, 

Múltiplos, Comuns (2003) e Acenos e Afagos (2008) a fim de descrever a escrita do 

autor como uma grafia porosa, segundo observa Silviano Santiago, em processo 

contínuo e variado de aproximação do elemento líquido com imagens em dissolução. 

Foram discutidos, na dinâmica da leitura, o erotismo em interação com o sagrado e o 

profano;  a prosa e a poesia entre realidade e ficção; o corpo em interação com o eu e o 

mundo em várias possibilidades combinatórias. Como referenciais teóricos, refletimos a 

partir de pressupostos de Silviano Santiago, Walter Benjamin, Zygmunt Bauman, 

Georges Bataille, Roger Caillois, Antonin Artaud e Jorge Glusberg. A experiência da 

dissolução, na obra multifacetada do autor, revelou a literatura como eterno retorno do 

novo. Nossa hipótese é de que existe um dinamismo na obra de João Gilberto Noll, que 

colabora com a marca do tempo, para a composição de uma escrita teatral centrada na 

oposição entre formar e de-formar pela linguagem, criando efeitos inusitados para a 

recepção do leitor.  

 

 

Palavras-chave: imagem – corpo – linguagem – estética – contemporâneo 
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ABSTRACT 

 

The literature for João Gilberto Noll is narrating the life. Life in episodes in which the 

word in literature and the body move to include writing as an experience in the realm of 

image. This thesis aimed to investigate three novels of the author at different times: A Fúria 

do corpo (1980), Mínimos, Múltiplos, Comuns (2003) e Acenos e Afagos (2008) in order to 

describe the writing of the author as a porous script. Silviano Santiago speaks in a continuous 

process of approximation of the fluid element with images in dissolution. The dynamics of 

reading were discussed eroticism in interaction with the sacred and the profane; prose and 

poetry between reality and fiction; the body in interaction with the self and the world in 

various combinatorial possibilities. As a theoretical background we reflect from assumptions 

Silviano Santiago, Walter Benjamin, Zygmunt Bauman, Georges Bataille, Roger Caillois, 

Antonin Artaud, and George Glusberg. The experience of the dissolution, the multifaceted 

study of the author, revealed the literature as the eternal return again. Our hypothesis is that 

there is a dynamism in the novels of João Gilberto Noll, which agrees with the mark of time to 

compose a theatrical writing. The reception of the reader is focused on composition of form 

through language to create unusual effects. 

 

Keywords: image – body – language – aesthetic – contemporary. 
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Resumé 

 

 Pour João Gilberto Noll écrire signifie raconter la vie àtravers des évènementsoù le 

langage littéraire et le corps bougent, s´entrecroisent, se raréfient et sedessoudent pour 

expérimenter la littérature dans le royaume de l´image. Cette thèse se distingue à partir de l 

´examen des trois romans de l´auteur, écrits à des moments différents : «A Fúria do Corpo» 

(1981) ;  «Mínimos, Múltiplos, Comuns» (2003)  et «Acenos e Afagos» (2008). Ces œuvres, 

selon Silviano Santiago, ont eu pour but décrire la porosité d´écriture de l´auteur  dans le 

processus continu et variable d`approche de l`élément liquide et des images en dissolution. 

Dans la dynamique de la lectureont été discutés l´érotisme en interaction avec le sacré et le 

profane; la prose et la poésie entre la réalité et la fiction; le corps en interférence avec l´ego et 

le monde en plusieurs combinaisons possibles. Fondé sur des références théoriques, cette 

étude a  été développée à partir des idées de Silviano Santiago, Walter Benjamin, Zygmunt 

Bauman, Georges Bataille, Roger Caillois, Antonin Artaud et Jorge Glusberg. L´expérience de 

la dissolution dans l´œuvre multi-facettéde João Gilberto Noll a révélé la littérature comme 

l´éternel retour du «Neuf». Il existe un dynamisme dans l´œuvre de Joao Gilberto Noll qui 

corrobore avec le temps, pour la composition d´une écriture théâtrale centrée sur l`opposition 

entre former et déformer par le langage, créant des effets inédits pour la réception des lecteurs. 

 

Les  mots-clés:image – corps –– esthétique – langage - contemporanéité 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     „As posições assumidas em relação à arte e à literatura [...] 

organizam-se em pares de oposições, [...], em termos de tudo ou 

nada, que estruturam o pensamento, mas também o aprisionam 

numa série de falsos dilemas’. Trata-se de arrombar essas falsas 

janelas, essas contradições traiçoeiras, esses paradoxos fatais 

que dilaceram o estudo literário; trata-se de resistir à 

alternativa autoritária entre a teoria e o senso comum, entre 

tudo ou nada, porque a verdade está sempre no entrelugar. 

                                            
                                            Antoine Compagnon. O demônio da teoria, 2003, p. 27-28.   
 

 

 

 
                                                      O corpo é o nome do alto lugar em que a verdade se revela. 

                                            Georges Bataille, O Erotismo, 2004, p. 22. 
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INTRODUÇÃO 

 
         Ela [a literatura] sofre concorrência em todos os seus usos e não detém 

o monopólio sobre nada, mas a humildade lhe convém e seus poderes 

continuam imensos; ela pode, portanto, ser abraçada sem hesitações [...]. O 

exercício jamais fechado da leitura continua o lugar por excelência do 

aprendizado de si e do outro, descoberta não de uma personalidade fixa, mas 

de uma identidade obstinadamente em devenir. 

                Antoine Compagnon, Literatura para quê, 2012, p. 72. 

 

 

O título desta pesquisa – A literatura líquida de João Gilberto Noll entre o dizer e o 

fazer em dissolução – faz o entrelaçamento de dois tempos: o passado de Heráclito dos pré-

socráticos e o presente de Zygmunt Bauman ao aludir à arte entre e na confluência dos 

opostos: profano e sagrado, eu e outro, corpo e mundo, coesão e dissolução, continuidade e 

descontinuidade. Ligações entrelaçadas ao erotismo, à crise do sujeito e à criação da 

linguagem, quando a literatura presentifica a dor existencial contemporânea em uma escrita 

híbrida e anárquica. 

A ideia de literatura líquida justifica-se a partir do arcabouço-teórico do filósofo 

Zygmunt Bauman detentor do conceito de modernidade líquida. A relação deste conceito com 

a obra de João Gilberto Noll diz respeito à presença do líquido na linguagem do autor com a 

ideia de dissolução em plena interação com o corpo desde seu primeiro romance. Um dos 

narradores anuncia: “Viu a virilha molhada. Notou que toda sua massa se diluía pelos poros. 

O corpo, ah, se desdobrava em córrego.” (NOLL, 2003, p. 106). 

Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sobre as quais agem seus 

membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em 

hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e da sociedade se alimenta e se 
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revigora mutuamente. A sociedade líquido-moderna não pode manter a forma ou permanecer 

em seu curso por muito tempo (BAUMAN, 2007, p. 7). 

João Gilberto Noll foi um dos primeiros em nossas letras a levar a crítica a reconhecer 

uma mudança na forma e essência do romance contemporâneo como gênero híbrido e 

heterogêneo. Suas obras exemplificam plenamente a dificuldade de apreender o 

contemporâneo em que se vive, quando tudo é fluido, sem sentido, indefinido e afeta a todos 

em qualquer condição social. Suas narrativas desfolham imagens que se esfacelam em 

segundos no estilo direto do escritor de dizer muito com poucas palavras. 

 Noll mostra como a vida é contraditória e precária na sociedade líquido-moderna. A 

travessia de sua escrita está pautada na ideia de solidão, de deserto, vazio, imensidão e abismo. 

O fato é que no mundo em conflito e sem qualquer fronteira, segurança ou certezas, ele 

demonstra que o limite está no instante. 

Por isso mesmo, seus narradores repelem o imobilismo e a finitude. Eles dominam a arte 

da “vida líquida”: aquiescência à desorientação, não imunidade à vertigem, adaptação ao 

estado de tontura, tolerância ao nomadismo, falta de direção e espaços deslizantes e com a 

duração indefinida de cada gesto comportamental, viagem ou ação. São indivíduos que 

adoram criar, jogar e manter-se em movimento, segundo descreveu Zygmunt Bauman. 

A arte narrativa de Noll é densa e intensa. Nela, o leitor encontra experimento e contínua 

tentativa de descrever experiências de encontros e afetos capazes de desafiar a representação 

convencional, em busca da compreensão da condição humana. Interpretar, neste caso, é 

decifrar o jogo da linguagem, traduzir linguagens, em que o corpo se desdobre em infinitas 

significações. 

 O corpo é a principal temática a ser rastreada na obra de Noll.  Bauman alerta que a 

delimitação entre o corpo e o mundo exterior está entre as fronteiras contemporâneas mais 
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policiadas e normatizadas. “Os orifícios do corpo (os pontos de entrada) e as superfícies do 

corpo (os lugares de contato) são agora os principais focos do terror e da ansiedade gerados 

pela consciência da mortalidade.” (BAUMAN, 2001, p. 210).  

Esta tese objetivou analisar três romances do autor em momentos distintos: A Fúria do 

corpo (1980), Mínimos, Múltiplos, Comuns (2003) e Acenos e Afagos (2008) a fim de 

pesquisar a escrita do autor como uma “grafia porosa”, em processo contínuo e variado de 

aproximação do elemento líquido com imagens em dissolução. Investigou-se o erotismo em 

interação com várias possibilidades combinatórias, entre o sagrado e o profano; a prosa e a 

poesia entre realidade e ficção; o corpo em interação com o eu e o mundo. 

A Fúria do corpo encerra a conversão do homem comum em evangelizador, aquele que 

tem a palavra; Mínimos, múltiplos, comuns encerra a transmutação da prosa mínima e múltipla 

em poética do instante. Acenos e afagos apresenta o desejo imaculado de um eu-masculino 

transformar-se em um corpo-feminino imaginário concretizado pela performance da 

linguagem. 

Cabe ressaltar que esporadicamente poderemos nos valer de outros títulos da obra do 

autor, quando se fizerem necessários e desde que comprovem a existência de características 

que estão sendo pesquisadas neste estudo. 

 Algumas inquietações serão investigadas para responder ao que almeja esta pesquisa. 

Qual o sentido dessa narrativa que se esvai completamente, dissolvendo a unidade formal, 

resultando numa escrita fluida, labiríntica, minimalista, teatral, pulsante, orgânica, 

fragmentária, poética e indiferente a um tipo de unidade linear como configuração? 

        Nossa hipótese é de que existe um dinamismo na obra de João Gilberto Noll, que 

colabora com a marca do tempo, para a composição de teatralidades na escrita centrada na 



16 

 

oposição entre formar e de-formar pela linguagem, criando efeitos inusitados para a recepção 

do leitor.  

 O movimento dialético mostrou que entre os pares opostos há o vazio, que o autor 

preenche com a escritura, enquanto empenho de conversão, mutação ou performance.  

A dissolução na subjetividade dos narradores parece-nos estar correlacionada à presença 

do limite entre o corpo e a palavra. É através desses contrastes ligados aos elementos natural, 

orgânico e linguístico – água, corpo e palavra – que pretendemos exemplificar o cerne dessa 

pesquisa, para descrever a relação entre a prosa e a ideia de dissolução da mesma. 

O termo dissolução aqui é considerado como uma destruição criativa, ou seja, uma 

marca autoral artística do tempo em que o movimento de desintegrar, deformar o objeto 

artístico em sua forma e conteúdo, através da linguagem, das imagens e da escrita, 

intermediados pelo corpo e pela palavra, torna-se preparação para a criação de uma nova 

forma ficcional detentora de uma “grafia porosa”. 

Para Silviano Santiago, “a grafia porosa é a representação mais audaciosa de um corpo 

que é excremento, esperma e palavra, que é vida e celebração da vida, que é busca e entrega 

sem limites”. Diz o crítico sobre o primeiro romance de João Gilberto Noll que “o erotismo 

repousa no poro do corpo: merda e palavra. Uma grafia ficcional porosa que, pelo seu 

angustioso percurso sexual e pelo seu borbulhar anárquico-religioso, pode lembrar uma escrita 

surrealista” (SANTIAGO, 2002, p. 78). 

Trata-se de uma escrita-limite que exprime a necessidade de uma ação revolucionária e 

libertadora, uma corrente de busca de compreensão do homem, do mundo e do tempo 

entorpecidos de incertezas e ausências.  

Como referenciais teóricos, vamos apoiar-nos nos pressupostos de Zygmunt Bauman, a 

partir do conceito de modernidade e vida líquida; na perspectiva da teoria das imagens 
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dialéticas descrita por Walter Benjamin; no conceito de erotismo de Georges Bataille; na 

descrição do homem diante do sagrado em Roger Caillois; e, por fim, na ideia de teatro e 

crueldade, bem como no de teatro e seu duplo de Antonin Artaud e na visão de performance 

em Jorge Glusberg. 

Nos tempos atuais a ambiguidade é a essência da cultura. Portanto, aproximar-se da 

literatura contemporânea na era da imagem, é mergulhar em um mundo paradoxal, é buscar 

uma verdade que se revela em cada movimento de leitura. 

É fato que toda escrita de Noll é uma criação circular pautada no dinamismo de pares 

antitéticos lidos em um movimento entre os elementos, em múltiplas interações, em que os 

opostos se atraem, se fundem e se complementam. 

Por isso, é preciso reconhecer que a leitura das imagens repete-se em alguns momentos, 

mesmo quando se trata de novo contexto. As imagens diferentes e repetitivas parecem 

cristalizar e renovar interpretações na travessia da escrita do autor.  

Eis uma arte como retrato da fluidez e do hibridismo do contemporâneo. Em nosso ponto 

de vista, a metáfora da dissolução e a ideia do encontro dos opostos e de dinamismo traz à 

lembrança o pensamento transformador heraclitiano: “O fogo é um elemento e tudo se faz 

pelas transformações do fogo, quer pela rarefação, quer por condensação. Contudo, nada 

explica com suficiente clareza: assim diz que tudo se faz pela oposição dos contrários, e que o 

todo flui como um rio (BORNHEIM, 1972, p. 74). 

O caráter híbrido, inacabado, aberto e fluido da forma literária tem correlação com o 

tempo presente. Walter Benjamin alude que é a visão da linguagem como história e a visão da 

história como linguagem que nos ajudam a compreender melhor estas relações. Para ele, o 

historiador deve estabelecer uma correlação entre os diversos momentos da história e “a 
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história literária é concebida por ele como „produto de uma construção‟ ou „apropriação re-

configurativa‟” (PLAZA, 1987, p. 3).  

Esta pesquisa não tem como escopo aprofundar a ideia de Benjamin. Mas valer-se da 

teoria das imagens dialéticas de Walter Benjamin a partir da concepção da dialética do novo e 

do sempre-igual, para justificar a presença de que, em cada nova obra, Noll traz os mesmos 

elementos transmutados pela linguagem do tempo. 

Os artistas buscam nos cacos da tradição circunstâncias para sua arte. Assim, a partir da 

recuperação de imagens do passado em contexto diferente, o novo pode se tornar novidade. E, 

a literatura é o eterno retorno do novo. Esse pensador “acredita que a imagem dialética traduz 

a presença do sempre-igual nas estruturas do capitalismo. Mas ao contrário do capitalismo, 

julga que essas estruturas revelam, também, nesse sempre igual a latência do novo” 

(ROUANET, 1990, p. 94). 

Na verdade, o próprio capitalismo corresponde ao duplo movimento de sua própria 

dialética. Na crítica cultural de Benjamin “o novo é a transfiguração fantasmagórica do eterno 

retorno, imanente às estruturas da reprodução ampliada. [...] Isso porque a arte tem que 

transformar o novo em seu valor supremo” (ROUANET, 1990, p. 95). 

A ilusão do novo integra as imagens dialéticas. Em A Fúria do corpo, o mendigo-

guerreiro do presente encontra o amor na deusa Afrodite; Mínimos traz o grande livro do 

mundo como escritura literária entre a poesia do instante e Acenos e Afagos desvia para a 

fusão dos gêneros masculino e feminino em um só corpo, na figura do um, único homem.     

Assim, ao fazer aflorar em sua escrita o novo no sempre igual, e o sempre igual no novo, 

consoante Benjamin descreveu em Baudelaire, Noll expressa seu desconforto pelo mal-estar 

contemporâneo. Desassossego ante a realidade do seu momento.  
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 O psiquismo hídrico e energizado de Noll cria imagens que se auto-apresentam no limiar 

da escavação da ideia enquanto organismo vivo.  

Outro teórico em que nos apoiamos foi Georges Bataille. Segundo o autor, o erotismo é 

uma experiência ligada à vida porque “a vida é movimento, e nada no movimento está 

protegido do movimento” (2004, p. 157). O erotismo instala-se na ambiguidade entre o 

profano e o sagrado e entre o contínuo e o descontínuo. Esse tema foi descrito primeiramente 

pelo sociólogo Roger Caillois, em O Homem e o sagrado (1950) através dos pares 

antagônicos: puro e impuro, coesão e dissolução.  

É importante aduzir que, em rápida pesquisa, no arquivo de teses da Plataforma 

Lattes/CAPES, não foi detectada qualquer pesquisa na obra de João Gilberto Noll com o 

mesmo título ou proposta dessa tese. Vale relatar que esta pesquisa não se esgota nestas 

páginas. No entanto, é um esboço do que acreditamos ser válido apresentar sobre o assunto.  

 No primeiro capítulo, rastreamos a fortuna crítica do autor e nos pautamos nas análises 

de Silviano Santiago, Therezinha Barbieri, Karl Erik Schollhammer, Leonor Arfuch, Idelber 

Avelar e de Ítalo Moriconi, para eleger o corpo em ação como temática central dessa pesquisa, 

posto que ele movimenta a narrativa através da errância e da contemplação do sujeito no 

mundo.  

 No segundo capítulo, a proposta foi ler o primeiro romance de João Gilberto Noll, A 

Fúria do corpo (1980), como um romance de convertido. Apresentar a experiência da 

conversão do narrador e a escrita como uma pulsão de vida, a partir das imagens do sagrado e 

do profano; vida e morte intermediadas pelo erotismo e a fúria da palavra como prognósticos 

para um novo tempo. Duas forças que dão dinamismo à narrativa. 

    O terceiro capítulo objetivou ler Mínimos, múltiplos, comuns (2003) – antologia de 

contos do autor transformada em um romance mínimo construído a partir da arquitetura da 
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Criação do mundo – para a sustentação da ideia de que entre o fazer e o dizer do autor há um 

movimento criativo de dissolução do eu, do mundo e da forma literária (pequenos contos) 

apresentada nesta obra como romance ou poética do instante.    

 João Gilberto Noll caracterizou os textos desta obra “como romances, inteiros, 

minúsculos” e “como milimétricos surtos ficcionais” ou de “[...] microcontos poemáticos em 

que [...] suspende por agudos momentos o fluxo normal de uma narrativa, a princípio mais 

extensa e que parece correr pelo livro todo” (VEJMELKA, 2009, p. 140). 

 No quarto e último capítulo, a proposta foi pesquisar a teatralidade da escrita em Acenos 

e afagos (2008) como uma performance do corpo atuante, na fronteira, entre o erotismo e o 

sagrado; entre dissolução e fusão/coesão. 

 Entre o vazio e a imprecisão, o narrador apóia suas sensações no elemento líquido: “E 

por trás de tudo um córrego vazava seu lamento. Como assim?, pergunta o companheiro no 

balcão do café. Não sei, respondo: mas me parece que dei para ouvir águas...” (NOLL, 2003, 

p. 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

I – ENTRE O DIZER E O FAZER: A FORTUNA CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        O corpo é útil como a máquina não o é, porque ele é o 

lugar da Vida que renasce a cada minuto e da Palavra que a 

celebra. A palavra se cola à vida e à ação. 
                                 

                Silviano Santiago, Nas malhas da letra, 2002, p. 77. 

 

 

 

 

 

      Tudo parecia emanar de um ponto cujo alcance só se tinha 

em estado desatento, um tanto ébrio, talvez só na levada 

aleatória. Não existia foco possível, pois tudo estava em tudo e 

não havia distância para se decifrar os mais variados domínios 

que se ofereciam.        
           

João Gilberto Noll, Anjo das ondas, 2012, p. 103. 
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I – ENTRE O DIZER E O FAZER: A FORTUNA CRÍTICA 

                            
          O ser é um farsante carnavalesco de ser eu grito esmurrando o ar com medo de 

minha mão pegar no ser e quebrá-lo, dissolvê-lo, apagá-lo. 

 João Gilberto Noll, A Fúria do corpo, 1980, p. 131. 

 

 

Depois de três fases de modernismo, nos anos 1970 e 1980, a ficção brasileira passa a 

caracterizar-se por uma pluralidade de tendências e formas de apresentação.
1
 Apesar de as 

marcas de continuidade ainda serem encontradas em autores daquele momento, os 

denominadores comuns que fundamentam a forma literária do período são: 

utilização da intertextualidade, ironia, esquizofrenia, questionamento do racionalismo pela exploração de 

outros níveis da realidade até a substituição de uma lógica fundada no ou por uma lógica calcada no e, 

num ecletismo estilístico arrojante em que contesta toda a sorte de dicotomia e se anseia pela pluralidade, 

ênfase no cotidiano, retomada de texto do passado, fragmentação do texto e da polifonia de vozes, 

intensificação do lúdico, androgenia, hedonismo, exaltação do prazer, presença do humor, pastiche, 

exercício da metalinguagem, presença de uma autoconsciência e auto-reflexão na narrativa (COUTINHO, 

1997, p. 238). 

 

João Gilberto Noll trouxe uma palavra forte no início dos anos 1980. A princípio, foi 

recebido pela crítica de forma preconceituosa, posto que seu primeiro romance – A Fúria do 

corpo (1980) – recebeu o rótulo de “pornográfico”. Mas o autor insistiu, amadureceu a escrita 

e levou a crítica a redimir-se e reconhecer o valor de suas obras. 

A proposta deste capítulo é levantar parte da vasta fortuna crítica destinada à obra de 

João Gilberto Noll para se pensar essas temáticas na confluência com o tema a que propomos 

pesquisar: o dizer e o fazer em dissolução na obra do autor.  Esse levantamento inicial tem o 

propósito de apontar direções para o desenvolvimento e embasamento da tese.  

                                                 
1
 O pós-modernismo, como expressão literária vive sobre o signo da multiplicidade, “é um monte de estilos, 

convivendo sem briga num mesmo saco, não há mais hierarquia, (...) E, claro, não há fórmula única. Por isso, 

joias pós-modernas pintam bem diferentes umas das outras, por toda parte.” (COUTINHO, 1997, p. 239).  
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Duas vertentes são importantes rastrear: o corpo e a escrita. Por isso achou-se por bem 

dividir o capítulo nas seguintes partes: O corpo, território e (re)configuração da vida; Grafia: 

dissolução e múltiplas formas; A imagem ondulante entre o novo e o sempre igual. 

 

1.1 O corpo, território e (re)configuração da vida 

                                                                            Eu escrevo com o corpo.
2
 

       O corpo, invólucro do sujeito, na literatura, deixa a configuração da vida no movimento 

dos personagens. Seres desmemoriados sempre em errância, que carregam o tempo a fluir até 

a próxima encruzilhada ou para o abismo a que são conduzidos. 

 Na obra de João Gilberto Noll, a literatura faz fronteira com a vida. A escrita se 

apresenta como celebração da vida: “a vida é a imitação de algo essencial com a qual a arte 

nos põe em contato”, disse Antonin Artaud.  

 A ideia de arte/vida, antecipada pelos surrealistas e pelos artistas da década de 70, entra 

nos livros de Noll como revelação de uma realidade e marca de uma impossibilidade.  

 Para ele, escrever é narrar as “possibilidades do Possível”. “Um instante, nem antes nem 

depois, a princípio passando feito onda fraca logo amortecida pela praia. Um instante que 

ainda poderia se recuperar dentro de outro, caso não se dissolvesse logo na primeira falha da 

memória” (NOLL, 2003, p. 95).  

 Para esse artista do instante, basta um corpo para a palavra fluir ou para tudo se 

dissolver. Porque “cada encontro configura um episódio que se esgota em si próprio [...]. Não 

há continuidade dramática entre os episódios. O relato desenrola-se marcado pela 

incompletude e pela ausência de um sentido globalizador” (MORICONI, 1987, p. 25). 

                                                 
2
 Entrevista a Bia Corrêa do Lago, TV Cultura, em outubro de 2005. 
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Silviano Santiago, Nas malhas da letra (2002), ao analisar o primeiro romance de Noll, 

A Fúria do corpo (1980), acentua as características de O narrador pós-moderno como chave 

para a (re)leitura dos percalços da literatura brasileira, Santiago intitula seu artigo O evangelho 

segundo João. Deste constam ainda os subtítulos: Caracterização, Romance de convertido e 

Uma grafia porosa. 

Este crítico caracteriza A Fúria do corpo como um romance de ação. Ação no sentido de 

“movimento constante”, repleto de materialidade movente. Existe um dinamismo nas 

trajetórias dos narradores e protagonistas da primeira à última obra do autor. Como no 

seguinte fragmento:  

      O filho se exime e cansa de correr: senta numa poça e aprecia a sua própria umidade. A mãe já se 

perdeu de si e encontra um caminhante. É velho e negro como o Pai Tomás... Como num passe de mágica 

o preto véio lhe restitui a criança entre as mãos calejadas e o menino despreza a cena. [...] – Vamos 

esquecer dessa besteirada? – Ela argumenta com o filho. E o filho se desfaz em líquido dos seus braços e 

escorre para uma poça (NOLL, 1980, p. 41). 
 

É exatamente esse ponto do gesto enunciador da ficção minimalista de Noll, marcada 

pelas constantes imagens do líquido e da dissolução da forma e dos aspectos ligados ao 

romance, que motiva essa pesquisa. Uma palavra mergulhada no grotesco, no escatológico, 

palavra em movimento e que traz à tona o choque no leitor, mas também é retrato da vida. 

Uma escrita útil à leitura do contemporâneo.  

Santiago encerra a caracterização do romance do autor, acrescentando que “o coletivo 

entra pelos buracos misteriosos dos corpos em desafio e não passa pelo [...] narcisismo, pelo 

culto de beleza física [...]; passa pela graça e a raça do erotismo, pela fome brasiliensis e pela 

nossa miséria larvar. Copo d‟água grátis no botequim” (SANTIAGO, 2002, p. 74).  

Sobre a constante presença dos excrementos do corpo em fúria na narrativa de Noll, 

como: o sangue, o esperma, a urina e o suor, estes aspectos apresentam o grotesco, o erotismo 

e a realidade humana. Bataille explica que “as matérias moventes, fétidas e mornas, cujo 
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aspecto aterrador, nas quais a vida fermenta [...], nas quais fervilham os ovos, os germes e os 

vermes estão na origem dessas reações decisivas que chamamos náusea, enjôo, repugnância” 

(2004, p. 86-87).  

Silviano Santiago apresenta uma recepção crítica focada na angustiante condição 

humana, na obra de João Gilberto Noll, através não-identidade, do não-acontecer da vida, mas 

pautada na força violenta do erotismo. Pode-se acrescentar, mergulhada na força de eros e 

tânatos, embora seja a morte trazida com o escopo de ressaltar o valor da vida nessa escrita.  

O erotismo impele o corpo para o encontro com o outro, para o que se pode entender 

como “fusionismo”, a fusão do eu-outro para fortificar o Um. Há um excesso de erotismo na 

discursividade de Noll. Mas isso se dá como força vital para demonstrar que esse corpo ainda 

pulsa, apesar de afetado pela realidade do tempo. É fato que, o corpo se apresenta como 

“nervo exposto”, a pulsar verdades indizíveis, destino da vitimização do homem desde a 

escrita da história de Cristo.  

No segundo subtítulo Romance de convertido, Silviano Santiago inicia o ensaio com a 

afirmativa: “A Fúria do corpo é um romance cristão. Diremos melhor um romance de 

convertido”. Refere-se o crítico a João, o Evangelista, narrador, mendigo que, na primeira 

ficção de Noll, batiza a protagonista com sua língua depois de lamber o sangue e o leite dela, 

Afrodite: “a mulher submersa”: vinda da tradição, do universo mítico. A alusão à personagem 

motiva o crítico a falar sobre “o escritor dos novos tempos” que traz o corpo e a palavra como 

forças produtivas do romance.  

Em alguns trechos, Noll privilegia o corpo sobre a palavra. No entanto, o corpo- palavra, 

em sua escrita, apresenta o homem fragmentado e afásico de linguagem: uma falha na 

memória como se vê em A Fúria do corpo.  
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Palavra que é água viva, cola do mundo e potência violenta de vida. Santiago atenta para 

a incorporação do tempo sobre o corpo, espaço receptivo de imagens e de expressão; local de 

influência de forças e poderes. Através do corpo o homem experimenta o fascínio do possível 

e o terror da dissolução (ZIMMERMANN, 2009, p. 93).   

De fato, a forma do romance em Noll traz à tona o corpo dentro de realidades inusitadas. 

A escrita não advém propriamente de uma força imaginativa. Mas da necessidade de 

expressar, através de uma obra-construção em que aproxima sexo e morte no discurso 

intermediado pelo corpo, a dor do mundo ou a tensão do insuportável. Por isso, alguns leitores 

estranham a obra de Noll em razão de sua linguagem-choque. 

No primeiro romance, anuncia: “... tudo começa neste instante onde me absolvo de toda 

a dor já transpassada e sem nenhum ressentimento tudo começa a contar de agora, mesmo 

sobre a borra que ainda fisga o meu presente...” (NOLL, 1980, p. 9). 

O presente é o tempo focado na narrativa. A imagem da “borra” pode ser vista como um 

resquício da sujeira do passado político recente e, ao mesmo tempo, de uma visão embaçada 

dos rumos a seguir, quando seres fantasmáticos transitam sem destino nas narrativas de João 

Gilberto Noll. 

O projeto de escrita desse autor traz o homem enredado nas sombras do contemporâneo. 

Revela a luta do pensamento conturbado dos narradores dentro do texto, insere protagonistas, 

a grande maioria deles anônimos, andarilhos, peregrinos, intelectuais caminhantes à deriva, 

escritores idosos, alter egos do autor, eus autobiográficos de um si mesmo que narram o 

paradoxo: escrita verborrágica e esvaziamento, dissolução do sujeito (esvaziado de sentido) 

em uma dialética entre excessos de nada e ausência de tudo.  

Assim, em João Gilberto Noll, temos uma escritura que traz o reflexo do presente e o 

sujeito inserido em sua realidade enlodada. Um desses narradores alerta para a incompletude e 
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a impotência existencial: “Ali, naquela esquina ventosa, quase irreal de tão parelha com o seu 

estado submerso, aquém do mundo e de todas as promessas que ele jamais conseguira 

ocupar...” (NOLL, 2003, p. 31). 

Importante ressaltar na crítica de Silviano Santiago – além de toda caracterização da 

modernidade líquida que o autor traz em suas narrativas – a confluência desse momento com 

atitudes conscientes dos protagonistas de Noll quanto às contradições do tempo ou à origem da 

infelicidade em todas as suas formas. Isso possibilita a criação de novos significados e uma 

variada recepção crítica de suas obras. 

Sobre a representação do sujeito na escrita de João Gilberto Noll e sua inserção no 

universo pós-moderno da literatura brasileira, alguns anos depois da crítica de Silviano 

Santiago, Ítalo Moriconi publicou um artigo intitulado: Na captura do homem-ilha.  

Primeiramente, ressalta o projeto de escrita de Noll que é “um projeto multiforme”.  

Depois, o crítico alude que a leitura da ficção do autor pode ajudar no mapeamento do pós-

moderno literário no Brasil, sobretudo quanto “à definição e pertinência como critério 

classificatório e parâmetro interpretativo de obras” (MORICONI, 1987, p. 21). 

Na tentativa de capturar a representação do sujeito que Noll insere em duas narrativas, 

Bandoleiros (1985) e Rastros de Verão (1986), o crítico ressalta que: 

no conjunto da obra de Noll, os dois textos representam gestos de intencional e radical empobrecimento, 

tanto na configuração do objeto tematizado (o sujeito), quanto na estratégia de tematização (a teia da 

linguagem, a estruturação da narração). Concentram-se num número reduzido de questões essenciais 

(MORICONI, 1987, p. 23). 

 

Essa consideração vem ao encontro do que se afirma considerando o corpo e a grafia 

como forças produtoras do romance do autor. E, ratifica o cerne dessa pesquisa, no sentido de 

que há um gesto intencional do autor por traz da ideia de dissolução, na estrutura e linguagem 

de sua narrativa. 
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A questão da dissolução da figura do sujeito aponta para o “insuportável”, uma forma de 

salvar a forma depois de escavada a imagem até não poder mais e, para não deixá-la sucumbir, 

promove a dissolução. Esse processo atua no estágio da “quase morte” do sujeito. Por outro 

lado, a crítica de Moriconi confirma a dissolução da estrutura da narração, bem como da teia 

da linguagem, em que o autor traz o mínimo de personagens e o mínimo de conflitos. Estes 

fatos acontecem nas dobras das imagens e de episódio em episódio. Parece-nos um embate 

entre a resistência da palavra e a necessidade de narrar. 

Essa forma de narrar constitui “o modo pelo qual o narrador/homem-ilha aborda o 

mundo, o outro e sua própria consciência”. O narrador auto-referenciado, que não se dobra 

reflexivamente sobre seu mundo interior, vai filmando seu interior, à medida que filma o 

mundo exterior. Assim, “a experiência subjetiva na condição pós-moderna dificilmente se 

globaliza num sentido obtido pela auto-reflexão. Ela é tematizada como sucessão de episódios 

justapostos, não necessariamente submetidos a uma ordem cronológica” (MORICONI, 1987, 

p. 24). 

Eis o narrador de A Fúria do corpo em sua autorreferencialidade: “Sou o avesso da 

certeza: como se o que sabia não existisse mais e eu ainda fosse um homem de escrúpulos para 

entrar nessa brutalidade vazia, quase animal. A única disciplina é me manter em zero absoluto, 

sou quase nada além da morte que vejo em Afrodite (NOLL, 1980, p. 70).  

Em Rastros de Verão (1986), outro romance do autor, o gesto empobrecedor é ainda 

mais radical, acentua Ítalo Moriconi: “Despojado de qualquer pretensão ao beletrismo, o ato 

de contar é aí rarefeito até o mero registro” (1987, p. 24). 

A literatura de Noll é uma estética da transfiguração do sujeito, ressalta Moriconi. Alude 

o crítico sobre a premência do olhar como fato a ser narrado que posiciona o sujeito como 
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observador e o mundo como espetáculo difuso. É, também, a nosso ver, o contato com o 

mundo exterior que impregna cada vez mais esse sujeito de vazio.  

Ítalo Moriconi ressalta que “a literatura pós-moderna tenta captar o modo de ser numa 

cultura do olhar”. Esse sujeito do olhar ou sujeito do enunciado “oscila pendularmente entre 

focalizar o mundo lá fora e focalizar o espetáculo de si mesmo cá dentro, o narrador e seu 

olhar caracterizam-se pelo permanente estado de atenção distraída”
3
 (1987, p. 26). 

 No decorrer dessa exposição, Moriconi apresenta mais um traço de dissolução na obra 

do autor gaúcho: “a ficção de Noll fala desse radical desengajamento frente à realidade”, pois 

o “sujeito desengajado é sujeito descompromissado, disponível. No estado de atenção 

distraída em que vive, as ligações entre o momento presente e os momentos passado e futuro 

são sempre fluidas e incertas” (MORICONI, 1987, p. 26). 

A leitura dessa crítica abre uma brecha para entender uma possível origem da construção 

do pensamento estético de João Gilberto Noll, no sentido de que o vagar “entre” um aspecto e 

outro em relações dicotômicas: eu e outro; vida e morte; interior e exterior; individual e 

coletivo, talvez aponte uma construção estética oscilando pendularmente e de episódio em 

episódio dissolve as imagens, tornando-as difusas, bem como os elementos e temáticas que 

compõem suas narrativas, dando ao mundo narrado um caráter inacabado, fluido, incerto e 

rarefeito. Estaríamos diante de uma “estética do entre”, do inacabado como marca do dizer e 

do fazer do autor? 

Na obra de Noll, talvez a estratégia de dissolução possa ser tomada tal qual a questão da 

irrelevância apontada por Moriconi, ao dizer que: 

                                                 
3
 Atenção distraída porque, em princípio, não se direciona para um fim, mas é atenção porque disponível para 

eventuais focalizações ou engates. O sujeito atento (ao espetáculo do mundo) e distraído (por seu espetáculo 

íntimo) é sujeito pela metade, sujeito dividido, sujeito que nunca se engaja completamente, nunca dá ao real uma 

adesão integral. Não porque critique o real, mas porque sabe que sempre há alguma outra opção, e o vagar entre 

as diversas opções é o seu modo de ser. Daí o sujeito desengajado. [itálico do autor] (MORICONI, 1987, p. 26). 
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      Verificamos que considerar a estratégia da irrelevância em Noll do ponto de vista do sentido de seu 

gesto enunciador acaba por nos revelar uma estrutura de relevância, ou seja, um paradigma ético, que 

contrapõe valores de uma cultura do olhar a valores de uma cultura letrada e racional (MORICONI, 1987, 

p. 28).    

  

Explicando melhor a afirmação acima: ao deformar para dar nova forma à sua narrativa, 

acredita-se que isso seja uma estratégia do autor que quer sedimentar uma nova ordem, através 

de uma relação cambiante entre as linhas de forças de composição de sua narrativa. Isso 

corrobora com o paradigma da modernidade líquida sobre a construção hoje de uma nova 

ordem de “ser leve e líquido”
4
, quando  “os padrões e as configurações não são mais „dados‟, e 

menos ainda „auto-evidentes‟, eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se em 

seus comandos conflitantes” (BAUMAN, 2001, p. 14). 

 

 

1.2 Grafia: dissolução e múltiplas formas 

Há como esvaziar a dor e abrir os punhos para o júbilo? É que encenar a vida 

com a pujança dos que já não têm nada a perder penetra num ponto em que a 

expressão adquire uma voragem tal que exprimir por exemplo o amor é como exprimir 

a dúvida ou o abandono ou a alegria, tudo. (NOLL, 1980, p. 184). 

 

Nesse capítulo, o objetivo é capturar na fortuna crítica do autor o que dizem os críticos 

sobre a linguagem e a estrutura narrativa de João Gilberto Noll como forças construtoras do 

romance e da imagem em dissolução, em desintegração. 

Santiago (2002, p. 77), em O evangelho segundo João, denomina a linguagem de Noll 

detentora de uma “grafia porosa”.  Diz: “a frase sai aos borbotões, pois ela é um ser do homem 

que fala. A frase surge das instâncias do desejo e da afirmação individual com vistas ao 

coletivo. É comunhão com o outro e celebração do divino sobre a terra. Articula o real na sua 

essencialidade”. O convertido [explica o crítico] – como o santo e o místico – exige, ali, na 

bucha, a força-fúria do corpo-ardente. E, complementa: 

                                                 
4
 Consoante Prefácio da obra de Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, intitulado Ser leve e Líquido 
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      Para possuir a „Nova Palavra‟, é preciso abandonar antes uma relação racional e analítica com a 

linguagem [...]. Afrodite é pois altar e palavra, lugar do rito e do amor. É dela que vem a palavra 

verdadeira, impregnada de Vida, crítica de toda visão analítica e frástica da língua (SANTIAGO, 2002, p. 

76). 

 

A articulação da literatura com a vida e o real, em sua essencialidade, mais o abandono 

da relação racional e analítica com a linguagem aproximam João Gilberto Noll dos surrealistas 

em face do automatismo na escrita. Santiago aponta que o que repousa no poro do corpo 

imaginado do autor é o erotismo e o automatismo, escapando a lógica do racional. Acrescenta: 

“Uma grafia ficcional porosa que, pelo seu angustioso percurso sexual e pelo seu borbulhar 

anárquico religioso, pode lembrar uma escrita surrealista” (SANTIAGO, 2002, p. 78). 

Therezinha Barbieri, em Ficção Impura; prosa brasileira dos anos 70, 80 e 90 (2004), 

abre sua obra-crítica com uma citação de Jean Paul-Sartre que faz elo com esta pesquisa: “A 

palavra freqüentemente desempenha o papel de referente sem abandonar o de signo, e, na 

leitura, vivenciamos uma consciência híbrida, metade significante, metade imaginante” 

(BARBIERI, 2004, p. 12). 

Dinamismo, mudança, movimento e mutações são também marcas das imagens líquidas 

e corpóreas presentes na linguagem de João Gilberto Noll. Essa referência vem a propósito do 

alerta de Bachelard sobre as preferências e escolhas de determinados autores para as imagens e 

metáforas que carregam a linguagem como eco do mundo: a fluidez da água em Heráclito, a 

imagem da água profunda em Edgard Alan Poe, a água melancólica de Baudelaire, a pureza e 

a purificação da água nas imagens do dramaturgo francês Paul Claudel, as imagens de 

resistência ao mar – água violenta – em Victor Hugo, as metáforas geológicas em Rimbaud, a 

“animalidade" de Lautréamont são preferências que simbolizam um modo de escolha do ser 

(MARCUS, 2011, p. 2).   
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Depois de ressaltar a “consciência imaginante” dos autores dos anos 1970 a 1990, 

Therezinha Barbieri apresenta, no capítulo intitulado Cenas do Simulacro, sua crítica sobre a 

obra de João Gilberto Noll.   

A epígrafe vem com as palavras do dramaturgo Shakespeare: “O mundo inteiro é um 

palco”. Novamente a relação do hibridismo da literatura com o teatro, uma vez que a proposta 

da ensaísta “é compreender a produção literária dos anos 1980 e 1990 brasileiros na 

perspectiva do diálogo contextual com as linguagens que fazem da imagem visual seu eixo de 

articulação e desenvolvimento” (BARBIERI, 2004, p. 55).  

Trata-se da reconfiguração do lugar da literatura na fronteira com outras manifestações 

artísticas e com uma nova forma de apresentação da escrita, a que chamamos de teatralidade, 

no sentido de que presenciamos inúmeras e variadas performances atuando como num palco 

dentro da trajetória da narrativa.  

Sobre o estágio da literatura brasileira naquela época, Barbieri aborda as declarações do 

alemão Hans Ulrich Gumbrecht, em entrevista no Brasil, em 1988, “reforça a ideia de uma 

condição opaca, densa e obscura”. Repete o estudioso ao afirmar que “há algo próximo a uma 

paralisia, pois a pós-modernidade é a época do fim dos grandes mitos, dos grandes modelos 

cosmológicos para explicar o mundo” (BARBIERI, 2004, p. 54). 

A crítica de Barbieri pautou-se sobre O cego e a dançarina (1980) e Hotel Atlântico 

(2004) e caracterizou a linguagem de Noll em sua inserção no cenário literário brasileiro: 

       Nesse texto, o ficcionista realiza a aventura fantástica de fixar em palavras a mutabilidade de um 

mundo destituído de valores, deserdado de utopias e atravessado de ideologias em crise. [...] Noll procura 

enxergar através de novas formas de significar. Combinando diversos registros de linguagem, violando 

territorialidades discursivas demarcadas, trabalhando imagens carregadas de magnetismo do tempo, a 

narrativa corporifica figuras de significação espessa  [grifos nossos] (BARBIERI, 2004, pp. 57-58).  

 
Barbieri chama a atenção para a mutabilidade na criação de Noll, para o jogo ficcional 

com regras totalmente desconhecidas pelo leitor que “se quiser captar o sentido da nova 
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dinâmica, necessita refazer o pacto com o texto”. Além disso, acrescenta a presença do impuro 

no sentido de que “o texto sem deixar de ser literário, não é mais puramente literário, antes 

sendo ficção com bossa de documentário e fábula romanesca rompe a moldura do real”. Desse 

modo o discurso narrativo, opondo-se a hábitos e a convenções de leitura, torna-se um desafio 

novo para o leitor (BARBIERI, 2004, p. 58). 

Estabelecida a posição do leitor como co-autor do texto que lê e tira o sentido e a 

interpretação como “um novo desafio”, a crítica revela que a linguagem e os procedimentos 

narrativos de Noll fazem uma aproximação com a maneira cinematográfica de narrar de Wim 

Wenders, autor de A lógica das imagens (BARBIERI, 2004, p. 59).
 5

 

Barbieri “para melhor situar a vertente do pensar por imagens, tão acentuada na prosa 

ficcional de Noll, levanto a questão da fronteira da literatura com outras linguagens. Sem 

remontar as cabeceiras, registro o momento em que as águas se misturam” [grifos nossos] 

(BARBIERI, 2004, p. 60).  

Reporta-se a crítica ao momento da literatura dos anos 1980, em que o cânone e a 

historiografia não dão mais conta de caracterizar obras e autores em um único movimento 

estético. Barbieri assim como aproxima a narrativa de Noll às imagens cinematográficas, faz 

recorrência a múltiplas fraturas no discurso de Sérgio Sant‟Anna, para definir a linguagem em 

“simulacro” com pedaços de reportagens, filmes, peças de teatro e de TV.  

A questão da fragmentação e da deformação são pontos importantes nessa pesquisa. 

Trata-se de estratégia do autor deformar conceitos e práticas recorrentes na literatura, até os 

anos 1980, para apresentá-las com uma “nova visada”.   

Simulacro, cinema e literatura resumem o artigo de Therezinha Barbieri. Nesta 

confluência de linguagens, manifestações artísticas e gêneros textuais várias escrituras de Noll 

                                                 
5
 cineasta e uma das mais importantes figuras do Novo Cinema Alemão. "Pai" de personagens em constante crise 

existencial e de trajetória incerta, segundo http://www.webcine.com.br. Acesso em 4.1.2012. 

http://www.webcine.com.br/
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foram adaptadas para o cinema. Seu primeiro conto, Alguma coisa urgentemente (1984) do 

livro O cego e a dançarina (1980) foi traduzido no filme, Nunca fomos tão felizes (1985), bem 

como os romances, Hotel Atlântico (1989) e Harmada (1993) foram para o cinema. O palco 

recebeu a palavra do autor em O Evangelho segundo Nossa Senhora de Copacabana, roteiro 

originário de A Fúria do corpo (1980), em tradução semiótica de Celina Sodré, em 2006. 

Em 2003, Karl Erik Schollhammer publica o ensaio-crítico A literatura e a cultura 

visual. Ressalta a relação e o confronto entre texto e imagem e o funcionamento das imagens 

enquanto mediações significativas de realidade.  

O fato é que entre o que o texto “faz ver” e a imagem “dá a entender” está a ideia de 

representação visual e literária. Karl Erik cita os estudos de Foucault sobre As palavras e as 

coisas, em que diz “não se pode dizer tudo em todos os tempos”, cita Deleuze para definir a 

época como “uma repartição do visível e do enunciável que cada época se faz sobre si 

mesma”; cita Thomas Mitchell
6
, estudioso que cunhou a expressão “virada imagética” ou 

pictorial turn no que diz respeito à interação entre texto e imagem para a representação em si: 

“todos os meios de comunicação são meios-mistos, todas as representações são heterogêneas; 

não existe nenhuma arte „puramente‟ visual, nem verbal [...] (MITCHELL, 1994, p. 5).  

Além disso, Mitchell ressaltou em entrevista que “a crise da imagem é a crise da teoria 

[posto que] nenhuma teoria possa ser adequada à imagem que o próprio conceito desafia todas 

                                                 
6
 Os estudos de W.J.T. Mitchell baseiam-se na “problematização da interface entre visão e linguagem nas artes 

plásticas, na literatura e na mídia. A ideia de „virada‟ é justificada pelo autor ao dizer que não é o fato de termos 

um poderoso modelo das representações que estaria ditando os termos da teoria cultural, mas sim que as imagens 

constituem um ponto de peculiar fricção e desconforto junto a uma larga faixa de questionamentos intelectuais. A 

imagem agora goza de um status localizado em algum ponto entre aquilo que Thomas Khun chamou de 

„paradigma‟ e uma anomalia” (PORTUGAL, Daniel B e ROCHA, Rose de Melo apud MITCHELL, 1994, p. 13). 

Domínio http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/376/327. Acesso em 4.1.2012. 

http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/376/327
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as reflexões teóricas.” É como se “a imagem fosse o próprio „signo selvagem‟ que escapa a 

todas as definições, sistema e mídia?”
7
  

A abordagem de Karl Erik caminha para a demonstração de um novo realismo na 

literatura contemporânea “que abre mão da descrição e do olhar narrativo para criar 

visualidades”. E, não é isso que João Gilberto Noll faz?  

O autor troca as “imagens imaginadas” por “imagens criadas” (visualidades) e as elabora 

com sua linguagem afetada pela realidade, em que há uma dispensa das visões óticas, para dar 

lugar a construções semióticas. Isso se dá a partir de palavras, frases líquidas e frases-

perfeitas, formatando em cada obra um novo projeto estético em que a liquidez e a palavra 

geram sempre novas imagens. 

Karl Erik apóia-se no que Deleuze descreve sobre a imagem e o cinema, diz que:  

trata-se de um realismo, comparável ao neo-realismo do cinema italiano, que revela uma forma de 

realidade „que se supõe ser dispersiva, elíptica, errante ou oscilante, operando por blocos, em ligações 

deliberadamente fracas e acontecimentos flutuantes‟ [...] (SCHOLLHAMMER, 2003, p.91).  

 
Esse preâmbulo sobre imagem e texto do crítico tem a proposta de apresentar a ideia de 

um período da literatura brasileira fundado em um novo realismo não mais ligado somente à 

objetividade, mas também à condição social e política dos personagens. Karl Erik acrescenta 

ainda sobre a crítica da linguagem de Noll: 

os primeiros livros do autor gaúcho João Gilberto Noll são exemplares desse  tipo de realismo em que 

tanto a descrição objetiva da realidade quanto à profundidade da consciência e da psicologia subjetiva 

desaparecem, para dar voz àquilo que acontece no nível dispersivo e frágil entre a percepção do sujeito e 

seus atos arbitrários num fluxo sem finalidade nem sentido.  O resultado é um vagar sem rumo de um 

sujeito desautorizado dentro de um espaço qualquer (SCHOLLHAMMER, 2003, p. 91).  

 

 

                                                 
7
 Cf. PORTUGAL, Daniel B. & ROCHA, Rose de Melo. Como caçar (e ser caçado) por imagens: Entrevista com 

W.J.T. Mitchell. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação. E-

compós. Brasília, v.12, nº 1, jan-abr. 2009,  p. 2. 
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A análise crítica do autor fala das primeiras obras, parece-nos, no entanto, que mesmo 

em A Fúria do corpo e, em Bandoleiros, a profundidade da consciência e a psicologia 

subjetiva não desaparecem por completo.  

Pelo contrário, há outras formas em que essas características são apresentadas na página 

de cada obra. Observamos, em A Fúria do corpo uma subjetividade supliciada, ou seja, uma 

apresentação bastante racional e consciente com finalidade e sentido dentro do próprio tempo 

em que a obra foi escrita. Somente para exemplificar a afirmação acima, encontramos nesse 

romance a seguinte passagem: “é sem piedade a mão e sem piedade pode ser um guindaste a 

mão do torturador um ciclone [...] (NOLL, 1980, p. 96).  

Parece-nos também que Noll empresta a seus personagens a voz para expressar um 

pensamento ético sobre o tempo vivido. Vale citar: “o encontro nos olhos entre dois feridos 

pode ser uma decisão de cegos, mas ilumina um raio de ação coagulada que um dia pode 

arrebentar com um sangue mais feroz que as águas de um rio engaiolado, eu digo para o 

homem sem pernas” (NOLL, 1980, p. 184). Em Bandoleiros, não é somente o título que dá a 

leitura do protagonista sem rumo. Há outras imagens insólitas que podem ser lidas:  

      Os gemidos [do sexo] geralmente sonhavam com uma outra vida, onde as pessoas jamais adoecessem. 

Nos meus gemidos costumava ver uma mulher linda saindo do mar em minha direção. Usava um biquíni 

branco. E ela só tinha isso a fazer: sair do mar, vir num misterioso sorriso até mim, e me beijar. Era uma 

mulher que entrava em minha vida para cumprir essa missão. Sair do mar, vir num misterioso sorriso até 

mim, e me beijar (NOLL, 1985, p. 52).  

 

Noll expressa uma denúncia crítica, em suas narrativas, através da violência dos corpos e 

da técnica. Entre escrever uma prosa erótica e deixar uma prosa poética, a escrita é gerada. 

Essas seriam as propostas do autor? Uma escrita que carrega uma energia vital, um erotismo 

dinâmico, que ultrapassa as barreiras da sexualidade ou do encontro de dois corpos nus, para 

desaguar em uma ética literária e política em favor da subjetividade e da alteridade? Nesse 
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trânsito, vamos encontrar também a temática da cidade e do corpo  afetado pelo espaço por 

onde perambula.  

Trata-se do encontro da prosa impura com a pureza da poesia, uma moral da água, da 

revolta do mar do inconsciente expresso no ódio ao tempo e no doce beijo da mulher sonhada, 

a noiva, que também pode ser a literatura. Observa-se uma inversão na imagem já que é a 

mulher quem lhe oferece o beijo.  

Mas há, principalmente, o encontro do texto com o leitor, em uma nova transcendência 

imagética e artística, imagens dinamizadas trazidas por um psiquismo hídrico que afetam 

também o leitor menos experiente. Um afeto em busca de uma nova palavra consciente, um 

artista produtor de cenas criativas com a inserção do sagrado, para melhor entender o mundo, 

o homem e o tempo. 

 

1.3 A imagem ondulante: entre o novo e o sempre igual 

 “A lâmpada livre é linda”. A literatura livre também é linda. “O homem põe e dispõe. 

Depende dele só pertencer-se por inteiro, isto é, manter em estado anárquico o bando cada vez 

mais medonho de seus desejos. A poesia ensina-lhe isso”.
8
A natureza da poesia de Noll não 

está somente na expressão de um eu, mas na forma de expressar de um “tu” que se volta a esse 

“eu” e aos “eus”, na falta, no caratê mental do pensamento, que é a fala do narrador-

personagem e observador do tempo do instante. Eles trazem o vivido e o visto como uma 

imagem ondulante, um momento poético dentro do texto. 

W.J.T Mitchell indaga O que querem as imagens?,
9
 diz: 

     Sempre respondo que elas querem ser beijadas. Mas então surge a questão: o que é um beijo? E a 

resposta é que ele é um gesto de incorporação, de vontade de engolir o outro sem matá-lo – “de comê-lo 

vivo”, como se diz. Então queremos assimilar a imagem a nossos corpos, e elas querem assimilar-nos aos 

                                                 
8
 Cf. André Breton, Manifesto do Surrealismo (1924), p. 7. 

9
 Mitchell é autor da ideia de “imagem viva” e escreveu o artigo What do pictures want? (PORTUGAL & 

MELO, 2009, p. 4). 
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delas. É um caso amoroso correspondido, mas um caso permeado tanto por perigo, violência e agressão, 

quanto por afeição  [grifo nosso] (PORTUGAL & ROCHA, 2009, p. 4). 

As imagens do beijo e do mar na prosa de João Gilberto Noll são recorrentes. São 

imagens do vai-e-vem, do berço que embala o novo, o símbolo da dinâmica da vida. Além 

disso, “o mar é maternal, a água é um leite prodigioso” (BACHELARD, 1997, p. 124).  

Enfim, o pensamento ondulante e o mar são águas – da literatura – em movimento que o 

narrador quer para si e quer que elas surjam sempre em sua mente, seus devaneios, sua 

imaginação mental, seus sonhos e sonos (CHEVALIER, 2009, p. 592).  

 E, Karl Erik conclui ao citar mais um trecho de Rastros de Verão, “tentei olhar cada 

coisa como se antes eu nunca tivesse visto figuras. Como se eu viesse de um mundo todo 

informe, sem contornos fixos” (NOLL, 1989, p. 92).  

Parece-nos que o protagonista de fato reporta-se à necessidade de restituição de uma 

forma nova a partir do sempre-igual. Mesmo que seja, via literatura, diante do mundo 

destituído de contornos, utopia e rumos, do excesso de imagens e das coisas nas vitrines, 

esperando para serem consumidas. Tudo isso causa uma não percepção do mundo ante tanta 

visibilidade. No entanto, discordamos quando o crítico alude que as palavras não encontram 

correspondência em riqueza de detalhes, nem em saturação descritiva.  

A prosa de Noll é composta de uma linguagem concisa e direta, ou seja, o autor 

privilegia o uso do substantivo no lugar do adjetivo. No entanto, é uma escrita rica em 

imagens descritas pela palavra. Acreditamos que há uma riqueza de detalhes sempre nas 

inúmeras dobras e dobras de imagens e no processo ambíguo de construção da imagem que 

Noll traz em cada ficção e oferece para a interpretação do leitor.  

Isso se observa nas palavras seguintes à citação de Karl Erik, em Rastros de Verão. 

Trecho que acreditamos exemplificar a conexão entre a riqueza das imagens descritas, o 

informe e a proposta de um novo projeto estético desse autor gaúcho. Vamos citá-las: 
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      O táxi parou num sinal. Uma mancha preta corria rente a parede e entrou num buraco escavado sob um 

muro. Era a primeira vez que eu via, mas cada imagem tinha alguma coisa que me fisgava no peito, 

qualquer coisa que ainda não era dor mas quase [...] E amanhã? Se o meu pai estava vivo ou não, a quem 

poderia verdadeiramente preocupar se não a ele próprio? E senti como que um grande amor pelo abandono 

de cada um. E eu me sentia bem [...] Tive um sorriso quase envenenado por um rancor antigo. Mas 

assoviei um pedaço da música, e depois disse baixinho: vamos em frente (NOLL, 1990, pp. 92-93). 

 

A imagem da sombra e o “grande amor pelo abandono de cada um” são temas que 

retornam na prosa de Noll, pois atuam como um moto contínuo dentro de cada novo projeto 

ficcional. Os verbos de ação impulsionam o corpo. Os protagonistas são os mesmos: seres 

anônimos; a estratégia de movimentá-los na errância do espaço da cidade também é a mesma; 

os temas são iguais: abandono do homem em um mundo em penumbra. Somente a tática 

organizacional de enredar o mesmo em cada novo livro diferencia-se. 

Baudrillard já atentara sobre o excesso de realidade ao abordar a ilusão vital e o 

assassinato do Real, diz que “não há real sem uma configuração objetiva do discurso”, pois: “a 

realidade é apenas um conceito [...] e todo o sistema de valores conectado com este princípio. 

O Real enquanto tal implica uma origem, um fim, um passado e um futuro, uma cadeia de 

causas e efeitos, uma continuidade e uma racionalidade” (BAUDRILLARD, 2001, p. 69).  

Sobre o milênio ou o suspense do ano 2000, capítulo em que o autor abre com a frase 

“Como podemos saltar sobre nossas sombras se já não temos nenhuma? (2001, p. 39). E, 

depois do primeiro decênio do século XXI, Baudrillard reporta que a necessidade desse 

deslocamento se faz cada vez mais urgente e prioritária. O estudioso acrescenta que:  

a limpeza é a atividade principal deste fim de século [século XX] – a lavagem de uma história suja, de 

dinheiro sujo, da consciência corrupta, do planeta poluído – a lavagem da memória estando 

indissociavelmente ligada à lavagem (higiênica) do meio ambiente ou à limpeza (racial e étnica) das 

populações [grifos nossos] (BAUDRILLARD, 2001, p. 97).  

 

Cabe uma vez mais explicar que a ideia de dissolver, de refazer, a partir do objeto 

dissolvido aponta para a temática do “insuportável”. Um estado de total desamparo do homem 

e de falta de rumo, em que a vida dia-a-dia torna-se um vagar no vazio. O estado de catástrofe 
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global traz para discussão o paradoxo do mundo contemporâneo – “o estado de realidade 

demais, positividade demais, informação demais. Nesse estado de paradoxo, diante de 

fenômenos extremos, não sabemos exatamente o que está mais acontecendo” 

(BAUDRILLARD, 2001, p. 74). 

 Na psicologia material de Bachelard, “é a matéria que comanda a forma” (1997, p. 124). 

No entanto, o “informe” não é o desprovido de forma, mas o “irrepresentável” que tanto o 

abjeto como o sublime dele se aproximam na arte pós-guerra (DIAS, 2008, p. 7).  

É, ainda, sobre a dissolução da subjetividade e a escritura da cidade deixada pelo escritor 

gaúcho, que Karl Erik conclui sua análise: 

  Na literatura contemporânea, a experiência urbana se escreve revelando a lógica estrutural da cidade 

e o caos que brota e se prolifera à margem da ordem. Esse confronto se articula ao nível da subjetividade 

do cidadão, no qual se percebe o limite da liberdade de ação que ele experimenta diante da complexa 

realidade urbana e, simultaneamente, o exercício de uma outra apropriação literária do espaço simbólico 

da cidade através da escrita (SCHOLLHAMMER, 2003, pp. 99-100).   

  

 

Na narrativa contemporânea, a cidade dá mais autenticidade à ficção. Em Ficção 

Brasileira Contemporânea (2009), Karl Erik tece juízo de valor sobre as narrativas dos anos 

1980, acrescenta outra crítica sobre João Gilberto Noll: considera o autor gaúcho “o intérprete 

mais original do sentimento pós-moderno de perda de sentido e de referência”. Afirma, ainda, 

que a escrita de Noll influenciou muitos outros autores contemporâneos dos anos 1990. É 

importante citar o que acentua o crítico: 

Sua narrativa se move sem um centro, não ancorada num narrador autoconsciente; seus personagens se 

encontram em processo de esvaziamento de projetos e de personalidade, em crise de identidade nacional, 

social e sexual, mas sempre à deriva e à procura de pequenas e perversas realizações do desejo  [grifo 

nosso] (SCHOLLHAMMER, 2009,  p. 32).  

   

De fato, na linguagem do autor, imagens se aproximam do um mundo despedaçado, um 

estado de catástrofe que corrobora com a fragmentação do sujeito e dissolução das identidades 

na cidade. Na verdade, essa experiência desemboca em errância e influencia o narrador 
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desiludido de tudo. O dono de um corpo em fúria anuncia: “a única luz é o desejo que se 

acomoda entre nossas pernas” (NOLL, 1980, p. 23). 

 Anjo das ondas (2010) é a última narrativa infanto-juvenil de João Gilberto Noll. Sobre 

essa obra, o crítico Ivan Marques alude a um verso do poeta romântico Álvares de Azevedo 

“As ondas são anjos que dormem no mar”.  Para Ivan, “o personagem deste romance, com seu 

ardor adolescente e seu espírito dilacerado, transbordante de lirismo, poderia mesmo ser 

comparado ao nosso Byron tropical” (Marques apud NOLL, 2010). 

Idelber Avelar, em Alegorias da derrota (2003), diz que em Noll os personagens fazem 

uma viagem ao vazio, pois não carregam nenhuma função salvadora, pedagógica ou vivencial. 

Pelo contrário, não deixam nenhum Bildung, nenhum enriquecimento e “o Bildungsroman em 

suspenso seria uma crônica da dissolução” [...].  

 A subjetividade em dissolução é um viés de leitura para as imagens da obra desse autor. 

Os corpos dos protagonistas são escavados a tal ponto que chega a um momento que, nada 

mais tendo a dizer ou para onde seguir, o narrador os dissolvem ou coagulam suas ações ante o 

choque do mundo interior com o que vê no exterior.  

 Na verdade, João Gilberto Noll é detentor de uma prosa caleidoscópica e cambiante em 

que o leitor tem de estar atendo para as metamorfoses das imagens do mundo, restos e cacos 

de imagens que se renovam a escrita em cada ponto.
10

  

Isso nada difere da conhecida imagem de Heráclito do rio que a cada minuto renova-se, 

modifica-se a cada instante, tal qual o corpo orgânico que em sua natureza evolui e dá ao 

indivíduo a posição de também refazê-lo em sua identidade a cada instante: fluir e evoluir 

                                                 
10

 Paulo Sérgio Rouanet explica que o analista tem importante papel na questão da ordem apontada pela imagem 

do caleidoscópio em Walter Benjamin. Segundo o estudioso, “o analista reproduz esse trabalho intra-psíquico, 

que destrói a ordem e a recria” (1990, p. 35). 
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sempre. Natureza e corpo têm uma relação maior com o universo, uma cosmogonia superior 

em sua evolução (BACHELARD, 1997, pp. 6-13). 

É interessante perceber que a própria crítica literária acerca da obra de Noll, aos poucos 

vai centralizando-se na imagem de deformação, de desintegração, de fluidez da forma. Só que 

em cada obra nasce uma nova forma a partir dos mesmos elementos. 

Se, em Silviano Santiago, encontramos a Nova Palavra como partícipe de uma grafia 

porosa, em Therezinha Barbieri, a palavra de Noll está na “mistura das águas”. Em Idelber 

Avelar, o tônus é a dissolução da subjetividade, em Karl Erik Schollhammer, há um mergulhar 

dos personagens nas experiências circunstanciais e um desembocar na loucura; em Leonor 

Arfuch, o corpo é designado como espaço especular da singularidade do eu e do encontro com 

o outro e, em Ítalo Moriconi, o homem-ilha é o sujeito desengajado, vive no estado de atenção 

distraída, quando as ligações entre o tempo são sempre  fluidas e incertas.  

Muito embora, cante a cidade, Noll diz “a Cidade confere a seus prediletos o nervo mais 

exposto” (1980, p. 189).  O autor quer trazer com esses personagens um sentido para o 

presente, mas esse é um tempo de abundância factual. Tempos paradoxais de inversão de 

valores e de corpos iluminados. A cidade é o melhor exemplo disso: iluminação demais, 

informação demais, individualidade exacerbada e sujeito ilhado.  

 Cabe compreender o sentido que Noll traz para sua literatura, a partir da conversão do 

mundo narrado que inclui o corpo do homem em desconcerto diante do sagrado desde seu 

primeiro romance, revelado olhar a olhar, imagem a imagem, palavra a palavra imbuída na 

ideia de mudança, movimento e dinamismo. A ideia de transformação, de mutação e 

metamorfose é recorrente nas obras de Noll, pois traz o corpo deformado e informe a compor 

uma nova forma de escrita e a palavra mergulhada na ambiguidade da vida.  
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O corpo é o centro, o núcleo, de toda a obra de João Gilberto Noll. O corpo é força 

pulsante, fenômeno, carrega signos que esboça um pensamento, a construção do conjunto da 

obra e de cada narrativa escrita. Nela, o autor deposita as variações de sua imaginação que é 

palavra e potência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

II - ENTRE O SAGRADO E PROFANO: A EXPERIÊNCIA DA CONVERSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “Há uma certa santidade no Noll-escritor”. A Fúria do 

corpo era mais espiritualista, tinha uma recusa ao esbanjamento 

da carne. 
                           João Gilberto Noll, sobre a afirmação de Sérgio Sant‟Anna  

                                                       (aspas). Jornal do Brasil, 2.7.2008. 

 

 

 

 

      Para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas 

águas. Mas também almas são exaladas do úmido. Todas as 

coisas estão em movimento. 
               Heráclito de Eféso, Fragmento 88. 

 

 

 

     Que Afrodite nos abençoe com as alegrias do êxtase sexual, 

com o deleite corpóreo e com a certeza de que em nossa 

natureza erótica tocamos o divino.  
                        Roger J.Woolger, A Deusa Interior 
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II - ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: A EXPERIÊNCIA DA CONVERSÃO 
 

“[...] ainda não sou o ancião que presumo mereço, ainda não galguei por 

inteiro minha submissão ao Tempo, ainda não dobrei o suficiente meus 

joelhos em adoração ao mistério vivo
11

 (NOLL, 1980, p. 11). 

 

 

O tempo é senhor do movimento. Ele é responsável pela contínua transformação e eterna 

busca dos homens. Sobre o tempo, o mendigo-narrador de João Gilberto Noll, nas primeiras 

páginas de A Fúria do corpo (1980), sentenciou as palavras da epígrafe. 

O mistério vivo é a primeira imagem do sagrado nessa obra. Noll traz inúmeras 

oposições e imagens na temática do corpo e do sagrado em desvio no erotismo firmada na 

ação do narrador que ora é errância e ora é coagulação. O amor, o homem em ruína, o eu e o 

outro, a guerra e a festa, a condenação, o desejo de salvação da vida, a fuga da morte e o 

pensamento do narrador, juntos, formam um ilimitado labirinto que, ao final, resume um olhar 

de um condenado pela liberdade do indivíduo. 

A Fúria do corpo é um romance que tem como cenário a cidade do Rio de Janeiro, 

apresenta o amor de dois mendigos anônimos, dois corpos libidinosos em travessia pela cidade 

mendigando pão e água em praça pública nos anos de ditadura militar. Tempos de morte 

causada pelo inimigo invisível e algoz, o Esquadrão da Morte, que promove a errância dos 

protagonistas até o encontro com o Sagrado Silêncio, a luz da conversão.  

Afrodite protagoniza a deusa do amor. Ela é batizada pelo evangelizador, João. Ambos 

são seres revoltosos que carregam palavras fortes, arma capaz de expressar uma visão de 

mundo em favor do homem, da vida e da arte nos idos dos anos 1980.  

Através do erotismo, do sagrado, do profano e do escatológico João Gilberto Noll 

apresenta seus protagonistas vivenciando experiências que resumem a misteriosa dor de viver 

                                                 
11

Etimologicamente “mistério” tem origem no grego: mística, segredo. Remete a verdade de fé, que não se 

explica só pela razão. “Mistério vivo” no romance é a figuração da própria escrita, um corpo pulsante. 
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e a contínua busca do prazer até a transformação final do sujeito quando João Evangelista em 

estado místico profetisa a Nova Palavra. 

A obra pode ser divida em três tempos: o tempo do prazer intenso, da revolta pela dor 

vivenciada na cidade que mais expulsa do que acolhe os protagonistas; o Carnaval, tempo da 

festa, quando o narrador vai aos poucos reconhecendo os limites entre interdição e 

transgressão e a impossibilidade de mudar o mundo, mas de acolher o outro nem que seja pelo 

olhar e aceitar as possibilidades que o mundo pode oferecer e dele tirar proveito. E, por fim, a 

conversão do narrador, quando o eu eleva sua fala, refaz sua voz, suspende a libido e direciona 

a palavra ao sagrado em favor da vida.   

A proposta desta leitura é apresentar a imagem da conversão do sujeito neste primeiro 

romance de João Gilberto Noll a partir do erotismo do sagrado; intermediadas pelo erotismo 

do corpo e a fúria da palavra com prognósticos para um novo tempo na literatura. Duas forças 

dão movimento à narrativa: a palavra e o corpo. Uma estratégia ficcional de que se vale o 

autor para apresentar o homem fragmentado e em fúria, dissolvendo-se em líquidos como 

forma de angariar potência, intensidade para a escrita considerada inusitada pelo crítico 

Silviano Santiago, em razão da perspectiva de construção do narrador e da linguagem. 

A Fúria do corpo carrega a ação em sua dinâmica. Ação, não como elemento da 

narrativa, mas como movimento contínuo, em que as imagens formadas através das palavras 

vão se somando umas as outras, em uma teia de temas que deixa o enredo confuso. 

Precisamente resumido em um choque da ordem de uma violência natural: crucificação da 

vida e santificação da morte. 

O sagrado é um dos aspectos da vida interior do homem, explica Bataille.  Ele dá a vida 

e a rouba, é a fonte donde ela brota, o estuário onde ela se perde. Sobre o sagrado, é bom 

esclarecer que “o tema [...] se presta a mal entendidos. O sagrado, ou seja, „o separado‟ ou 
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„proibido‟, provém da etnografia das religiões. “O sagrado é a forma paradoxal de uma 

separação que une e ao unir forma a comunidade como corpo de crenças práticas. (DIAS, 

2013, pp. 9-10). 

O que interessa, aqui, é como o autor vale-se dos elementos contraditórios: profano e 

sagrado, para engendrar a narrativa. É fato que a questão do sujeito depauperado, mortos-

vivos
12

, do erotismo do coração e dos corpos (o amor e o sexo) e a ação na contemplação e na 

errância dos protagonistas corroboram para a leitura da obra como forças que se aproximam e 

se afastam na composição das imagens. 

Para tanto, partimos do encontro eu-outro, das imagens misturadas do sagrado com o 

erotismo, para demonstrar que essas imagens geram movimento, apontam para formas de 

interdição e de transgressão, a partir de forças positivas e negativas. Revelam-se como um 

choque da ordem em que profanar e santificar nada tem com desvalorizar ou valorizar a vida e 

a morte. Pelo contrário, igualam o profano e o sagrado; o grotesco e o sublime. 

Um mundo de encontros pulsa no desejo de fusão com outro corpo redivivo. Um eu 

silenciado pelo poder, que traz um grito apocalíptico pelo outro. Mesmo quando os 

protagonistas são corpos mendigos, eles afrontam a cidade e promovem a transgressão às 

normas e carregam a expressão da revolta pela condição imposta ao sujeito. O olhar do 

narrador encerra a possível liberdade de existir do indivíduo acima de quaisquer interdições: 

econômica, moral ou social.  

Essas criaturas são seres excluídos, presenciam o abismo, vivem uma estória de amor na 

clausura da dor de ser. Dois tempos de passagem: a guerra da cidade e a festa do Carnaval 

carregam dupla função junto ao mundo real. O primeiro leva-os à transgressão, pois produz 

                                                 
12

 Termo presente na obra de João Gilberto Noll que, segundo a narrativa, são categorias de gente. Ligação que 

se pode apontar com a descrição de Bataille sobre Santa Tereza D‟Avila em suas palavras sobre o êxtase místico 

como “estado de morrer”: Viver mais violentamente, tão violentamente, que ela pode se dizer no limite de 

morrer, mas de uma morte que, exasperando-a, não interrompa a vida (2004, p. 377). 
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um profundo desconcerto na vida já tão desconsertada dos protagonistas; o segundo não é a 

festa da profanação, mas momento de consciência da interdição, clarividência ao encontro da 

redenção e reordenação do mundo narrado: a conversão.  

Depois, tudo se dissolve. Mas o mundo não volta a ser exatamente como era porque o 

leitor acaba ficando com uma sensação de falta em relação a esse homem que mergulha no 

sagrado para salvar-se da captura da morte enquanto sentencia um grito de guerra em forte 

violência erótica e verbal. Eis o mistério labiríntico em A Fúria do corpo.  

 

2.1. A ambiguidade do Um e do Múltiplo 

João Evangelista diz que as naves do Fim transportarão não 

identidades mas o único corpo impregnado do um (NOLL, 1980, p. 

9). 

 

Nada deve ser tomado ao pé da letra, pois a letra mata e o 

espírito dá vida (2 Coríntios 3,6).   
 

 A fusão dos corpos, união visceral pelo erotismo é característica marcante na obra de 

Noll. Em A Fúria do corpo, esse elemento aparece com a ideia da imagem do indivíduo 

falando, blasfemando em nome do coletivo. Expõe esse homem uma vida condenada, cuja 

palavra e o erotismo dos corpos na cidade emergem como união de forças, energia vital. 

O sagrado aqui é atingido com revolta, mas assume a força do dizer. O romance expressa 

uma experiência de afetamento dos corpos que ora é fraqueza; ora agonia próxima da morte. 

Isso não caracteriza atonia, pelo contrário, mas energia que é expulsa no erotismo e na 

exuberância do grito: “Geme nos céus o miserável deus dos homens. E aqui na Terra – ouço 

gritar lá embaixo uma voz misteriosa que grita estamos vingados [...]” (NOLL, 1980, p. 67). 

A literatura de Noll assume uma função política diante da crise do sujeito na 

multifacetada rede de significados que é a cultura. Narrar é um jogo ilimitado de imagens de 
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resistência. Uma proximidade da estética com a ética pelo direito do homem e da vida, mas 

também como celebração do humano. 

Noll funde o sagrado ao inenarrável quando afirma que o Éden de cada um é 

intransferível. No século XXI, o homem perdeu seus heróis e somente cultua seu deserto 

interior e singularidades da vida.  

Os conflitos reprimidos dão origem à dor psíquica, a psique, em que encontramos a 

anima demasiado débil e o animus hipercrítico. E, ambos em desequilíbrio. Deparamo-nos 

com a falta de alegria de viver das pessoas, mais suicídios, solidão, abandono, pânico,  medo 

até de ter medo e ausência do sentido da vida.  

A tragédia é coletiva e a intimidade, a individualidade não mais singulariza o sujeito, 

mas dá lugar à individuação. Este termo define o indivíduo autoimpulsionado, aquele que salta 

sob o abismo das impossibilidades todos os dias. Sim porque “o abismo da individualidade 

como fatalidade e a individualidade como capacidade realista e prática de afirmação está 

aumentando”. A sociedade e a cultura são um sistema. Os heróis no cotidiano são seres 

humanos comuns, não-heróicos (BAUMAN, 2005, p. 44). 

O narrador-mendigo tem função soberana nesta obra: bolinar a chave do Reino, caso de 

extrema possibilidade. Ele é capaz de dar utilidade a sua palavra, traz a sua fala como arma 

para o tempo de calúnias. O autor semeia um novo reinado, segundo Silviano Santiago, Nas 

Malhas da Letra (2002), reporta-se aos escritores da época. Àqueles que configuram uma 

“família espiritual e artística”, aos Irmãos do Reino, aos que apontam com coragem e ousadia 

as mazelas da sociedade e do mundo pelo questionamento da fé em acolher os esquecidos.  

Os pares antitéticos um e múltiplo; profano e sagrado; vida e morte se dão a esse fim, já 

que, esses e outros pares dão a cosmovisão da condição humana. Como sempre, o espírito 

humano está exposto a surpreendentes injunções desde que se encontre a coesão na 
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diversidade, pois “há profunda cumplicidade entre a lei e a violação da lei ou entre o sagrado e 

a violação do sagrado”. Isso faz parte do jogo. (BATAILLE, 2004, p. 22). 

Em A Fúria do corpo, os protagonistas foram resgatados do universo mítico e bíblico: 

Afrodite, a deusa do amor, nome providencial de quem nada se pode exigir por se tratar de 

uma divindade e João Evangelista, um santo, anunciador da nova palavra. Noll diz que o nome 

deixa rastro, carrega culpa. Apesar de pouquíssimos, possivelmente esta é a razão do autor 

buscar na tradição os nomes para seus romances. Ressignifica-os. Insere-os na escritura do 

presente através da narrativa da falta de amor ao outro, da cegueira e da surdez do mundo para 

o ser humano. Na verdade, ilumina aquilo que-se-quer-negar. 

 Aparentemente, no entanto, ambos são nomes que carregam uma força motora capaz de 

levar o indivíduo a vingar pela palavra a dor existencial através dos prazeres corporais, 

sangrando como chaga aberta.  Diz o narrador: 

Mas me fere aceitar que não escondo de mim nem de vós (quem sois?... e sois?) o meu trajeto cheio de 

recuos, paradas, síncopes, acelerações, anseios fora do ar, admito ser extravio às vezes, inexistente até, 

quem sabe existente mas já morto. Recorro às ruínas de um espelho que encontro pelo chão (NOLL, 1980, 

pp. 10-11). 
 

Enquanto o protagonista extraviado depara-se sempre com o espelho para reafirmar sua 

identidade avulsa, ataca o sagrado, endurece a escrita, dissolve os corpos no gozo erótico, 

ilumina o pensamento na presença do líquido. Entre o informe e a forma, explodem dor e 

humores sexuais e cloacais já que são corpos secos, duros, sujos, sedentos e famintos na 

cidade sobre o calor escaldante do verão carioca.  

O próprio texto apresentado na página do livro se mostra em fragmentos como as 

personagens do romance em dissolução, pois há interrupção, um vazio a ser lido como uma 

representação do pensamento do narrador, uma expressão da falta, da cesura, do estilhaçado, 

da ordem reticente que abarca a vida dessas criaturas. Assim, o verbo divino puxa a linguagem 
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que também é vazio, mas desfia movimento, ato e desolação, impossibilidade, tristeza e dor. 

Eis o mistério vivo em ação. 

Existo, mas dissolvido, magro, doente, só. [Afrodite] puxa e puxa o meu grito até que eu gozo e me 

extermino.  

............................................................................................................................................................... 

Sou agora este homem da raça, meu contorno civil é novamente parte da massa humana, não tenho os 

rigores das ambições sou saciado como quem retorna à Casa e se amolece com gole d‟água [espaço 

pontilhado reproduzido da obra] (NOLL, 1980, p. 54; 161). 

  

 As criaturas de Noll desconhecem qualquer título de cidadania. A eles não são dados o 

poder de gerir bens, não têm casa, dinheiro ou até mesmo força de trabalho. O corpo é roteiro, 

é mercadoria, destino e saída como sustento físico e moral. Reino de dor e de prazer. A cidade 

é um ambiente fétido e moralmente capaz de corromper o cidadão. 

 A ideia do puro e do impuro também traduz essa leitura e aproxima o sagrado do corpo 

condenado. O corpo integra a experiência do autor para a significação. Os pés fincam a 

errância; às mãos dele são glorificadas, ajudam Afrodite a lembrar a escrita, mas saem vazias 

ao final da narrativa. Sinal de devoção à arte e ao sagrado reverte-se em instrumento para a 

escrita literária; os olhos pela contemplação reafirmam a dor e a ferida e salvam esses bichos 

desgarrados pelo desejo sexual e encontro com o mesmo, o igual. 

O corpo é sagrado para esse narrador. Assim como a palavra – literatura – é o esplendor 

da miséria vivida. Afrodite é o ser adorado, a amada que explode em dejetos e líquidos 

menstruais iluminadores de toda a escrita, pois “o sol vem do interior das profundas águas de 

Afrodite recendendo a terra [...] sobre Afrodite, vivo a epopéia de um primata”. Mas ela é 

quem contém A Fúria do corpo do outro nos braços. Por isso um dos momentos de harmonia 

viva desse narrador é quando adora de joelhos a amada. 

 O homem é ausência e perdas; solidão e abandono. Narra sua sina entre lembrar e 

esquecer. Evoca a memória, transforma pela palavra a dor em um sopro imperceptível, um ar 

sagrado de sobrevida possível de ser resumido na fórmula: literatura mais erotismo é igual a 



52 

 

um grito de guerra transmutado em palavra renascida, um eco divino depois do encontro da 

carta do eu com o sorriso do homem sem pernas (ANEXO I). 

Noll coloca sobre suas criaturas múltiplos disfarces. Dependendo de cada passagem do 

romance, Afrodite vai sendo denominada diferentemente. Anjo, redentora, salvadora dos 

povos, princesa beatificada, rainha decaída, guerrilheira intergalática, triste figura, dama suíça, 

justiceira, patética, sensata, sectária, radical, alheia da vida, encanto medieval, deusa da 

celebração dos sujos e apogeu do outro. Até a principal imagem captada: “Início e fim de 

todas as coisas”. Afrodite resume a razão de ser. É o centro da vida desse narrador. É a 

mulher, a musa, a cidade, a linguagem e a vida. 

Nesse romance, o narrador idoso carrega seu pensamento questionador e sabedoria nas 

palavras. Ele serve de guia para a leitura e deixa valiosos e amargos aforismos no caminho da 

errância pela cidade: “Doía a vida doía. Mas era vida” (NOLL, 1980, p. 33). 

 É fato que, o reino que Noll insere nesta obra carrega formas mendigas e depauperadas, 

mas não míopes. Em algumas passagens a obra empurra o leitor à reflexão:  

em uma vida se esconde a função de todos os homens, sem ela, por mais ignorada, os homens não teriam 

vindo até aqui mesmo que cheguem com todas as dores e desamparos, mesmo que ignorem esta pequena 

vida os homens no fundo de si trazem a certeza de que vivem  para ela, para que ela possa um dia viver na 

plenitude e arrancar os cabelos da ignorância, e se faça luz para todos (NOLL, 1980, p. 180). 

 

 

A vida é em A Fúria do corpo a razão da ação desses seres do nada. Ela engendra a 

presença do outro, a superação da agonia, a razão de ser dos protagonistas, porém, também 

desfaz o que ela mesma organiza. O narrador conhece essa realidade: “com a gente tudo 

acontece muito rápido, um turbilhão de coisas que parece inverídico... somos trucidados e 

estamos prontos pra outra no meio do Carnaval” (NOLL, 1980, p. 104). 

 Eis o abandono desses seres que Noll impregna a linguagem com forte negatividade. 

Mas há outro sentido nas entrelinhas. O velho dá força e ilumina o pensamento do narrador, as 
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coisas são soberanas; o menino é pureza; o corpo maculado; a memória é único lugar possível 

de beleza e oração. A metáfora do menino circula nas narrativas do autor. 

 No avesso da fala desses protagonistas, o leitor depara-se com a esperança de um mundo 

melhor. Alude o narrador que essa fala é uma ameaça “porque pode-se entrar nela como num 

barco e se perder a paisagem”. Logo, a fala ou a negação funde a existência desses seres à 

existência de tudo, o encontro deles com o mundo, como no modelo: “Lavar ou não-lavar”. A 

velha dúvida shakesperiana. Não-lavar traz o elemento negativo da expressão a afirmar, posto 

que não anule a potência da ação de lavar, porém, produz uma nova criação pela negação do 

ato (NOLL, 1980, p. 67; 188). 

 Lavar e se aproximar do elemento água, do disforme no líquido nada mais são do que 

fonte de vida, renovação e meio de purificação. Aqui a chuva purifica os protagonistas, mas 

traz à lembrança a excreção, que é o êxtase da vida desses mendigos. A guerra vivida na 

cidade e o embate pelo sustento desses protagonistas arrastam a dissolução dos corpos: 

 como eu gostaria de ser romântico, te digo palavras de amor verossímeis [...] meu amor já nem sei quem é 

você meu amor, já nem sei se você é você ou ela, sei que quando anoitece me dá um líquido por dentro 

como se escorresse em direção a você amor meu ... (NOLL, 1980, p. 74). 

  

 Por isso, ser ou não-ser, negar ou afirmar aqui é fazer presente o ausente. É sempre  um  

embate entre a essência e a existência porque a essência pode ser sombria, mas a existência é 

potência duplicada em resistência.  

 No movimento entre os contrários, o leitor depara-se com oscilações aparentemente sem 

solução. Noll faz questão de apontar sua narrativa para o “entre”, para os opostos: vida e 

morte; ser ou não-ser. Trata-se de uma experiência com a linguagem em que afirmar e negar; 

presença e ausência; excesso e falta expressam verdades e desmente a própria verdade. Entre 

esses polos, o sentido brilha nas brechas e por diferentes caminhos.  
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 O narrador se desconhece, mas reconhece ser Afrodite o eu do mundo. Por valorizar 

demasiadamente a vida, ele acredita que o amor fermentará um novo tempo. Estes seres 

desregrados desafiam a lei em cada esquina: o poder soberano. Não há normas que 

disciplinem esses corpos, pois a lei maior é a da sobrevivência na selva urbana. A palavra 

disciplina aparece na narrativa ligada às feições do mendigo, como as de um primata. Uma 

feição comum dos corpos barbados, sujos, maltrapilhos e fracos que habitam as cidades. 

 Qual é a regra para esse corpo? “Bobeou comigo dançou no ato”. O homem-fera 

defende-se pela animalidade, pois os algozes invisíveis estão à espreita em cada esquina.  

Permanecer é tudo o que ele pretende, embora afronte o sistema.  

 Agamben (2007) explicita a ideia de Reino, no tempo profano, a partir das criaturas que 

intitula de “ajudantes” na literatura de Kafka. Essas criaturas são guias, são os desejos mais 

inconfessáveis. E, reinar não significa satisfazer. Significa que o insatisfeito é que permanece.  

 Mesmo em sua bestialidade, os protagonistas de Noll contemplam com lucidez o 

insuportável: “os feridos e mutilados podem se olhar nos olhos com o brilho da insurreição, os 

infelizes são os que ainda podem, eu digo para o homem sem pernas”. Isso porque “o encontro 

nos olhos entre dois feridos pode ser uma decisão de cegos mas ilumina um raio de ação 

coagulada” (NOLL, 1980, pp. 184-185). 

 Esse gesto iluminado do narrador, que deseja olhar e ser olhado pelo outro, ser 

considerado, ser alguém e, não, ninguém, traz a redenção dos seus atos, atualiza as condições 

de ação e reação, pois ser ilhado na cidade é para os protagonistas uma condenação. E, resistir 

às pressões dilaceradoras é tudo o que lhes resta. 

 Caillois acentua que “o indivíduo isolado, saído da dualidade elementar é um ser 

perdido, um errante. Ele não constitui uma unidade, mas o destroço desirmanado de uma 
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totalidade viva. Todo o um é sentido como o complemento de um outro” (1950, p. 84). 

Afrodite e Evangelista se completam e convivem em identidade profunda na cidade.  

Noll considera bonomia a simplicidade do homem sem pernas. O narrador diz aquilo 

que faz o outro sorrir e cantar, sem pudor pela boca arruinada. Ele acentua para o homem que 

o reino é deste mundo, mundo da falta e também do indivíduo “sem”, que é afetado, afeta e 

quer receber afeto. O homem sem pernas cospe nos pés do narrador errante em sinal de 

desapego de sua própria dor, quando a ele falta o próprio membro de locomoção. 

Aqui, o sujeito transforma-se da perversão à conversão; a protagonista evolui de deusa 

do amor à besta-fera do apocalipse e à santa. O narrador sem nome ilumina o sorriso do 

homem sem pernas. Mas as vozes de apenas dois personagens reverberam a eterna busca de 

um “em si mesmo” através do encontro e da dissolução. 

A literatura é pulsão de vida carregada por Eros. “Estou verificando aqui pela primeira 

vez que aquela vaca ali é feliz”. Afrodite responde: “(...) me arrebato toda com o calor da vida 

(...) me jogo inteira no rio, me morro em suas águas, sou muda e analfabeta, não sou mais que 

este corpo ensangüentado (...) sujo a água do rio com a minha natureza e não peço nada além 

dessa voragem” (NOLL, 1980, p. 185-188).   

É preciso compreender as imagens, citações, provérbios, paródias dos cânticos do 

sagrado, as coisas, os símbolos e toda a linguagem híbrida desse romance a fundo, como 

partes isoladas que apontam para o sentido do todo. Como diz os versos de Maiakosvki (1893-

1930) na epígrafe do romance: Em mim/ a anatomia se transtornou: /eu sou inteiro um coração 

/que ruge em toda parte. O narrador resume o todo ou todos em um: “as naves do Fim 

transportarão o único corpo impregnado do um” (NOLL, 1980, p. 9). 

Como o poeta e artista russo, que pretendeu aliar a forma revolucionária de sua poesia a 

um conteúdo de renovação social, Noll aponta sua escrita para o homem da falta. Ele precisa 
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fundir-se ao outro porque o que vale não é identidade, sexo, raça, cor, passado, futuro ou nada. 

Esta é uma mensagem do Um e do múltiplo. Um enredo que puxa a força do indivíduo em 

prol do coletivo. No fim, só importa o Homem. 

 

2.2. Erotismo: interdição e transgressão 

      Tudo está presente no encontro da experiência interior do 

erotismo (BATAILLE, 2004, p. 162). 

 

    A única disciplina é me manter em zero absoluto, sou quase nada 

além da morte [...] (NOLL, 1980, p. 70). 

 

O erotismo é afirmação da vida. O corpo é o objeto que o erotismo coloca em jogo. Falar 

em transgressão é pensar em infração, desordem e liberdade. Por sua vez, pensar em interdição 

é ressaltar o proibido e o inalcançável.  A ambiguidade do bendito e do maldito liga o erotismo 

do corpo ao sagrado e ao profano. A literatura é comunicação e o corpo tornou-se significante 

nas escritas dos anos 1980 em diante. 

A Fúria do corpo reafirma o tempo presente de incertezas, enfoca as dificuldades de 

apreender o contemporâneo. Carrega um tempo nauseabundo, tempo de agonia expelida com 

furor pelo corpo no arrombamento do outro e das estruturas sociais, transgride para mostrar-se 

vivo diante dos interditos. 

As criaturas abandonadas negam sua solidão na fusão com o corpo do outro ou a 

afirmam ao reverberar violentamente seu ódio contra tudo que lhes empurra para o abismo. O 

que se pode chamar de “ódio dos danados” (BATAILLE, 2007, p. 188). 

No fim, o próprio amor de Evangelista e Afrodite que havia traçado a transgressão leva 

ao contínuo pelo descontínuo, à coesão pela dissolução que é potência, do isolamento à fusão 

com seus iguais. A trajetória da obra é cumprida com a nova palavra do narrador, mistério 

divino e o Amor a todos. 
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Encerrada a narrativa, descobre-se quão difícil foi acompanhar a teia de imagens 

formadoras do sentido. Seguir o estado do sujeito ilhado em seu abismo interior e, ao mesmo 

tempo, livre na cidade, avultado em sua cidadania. Entre esses dois polos os protagonistas no 

limite de si mesmos e em cada situação levam a uma tensão na obra que se pode afirmar que 

todos os contornos de leitura são muito perecíveis.  

O erotismo é movimento próximo do proibido, do sagrado e também da morte. O 

erotismo está na dor, no tempo, no interior vago do eu, do outro, do mundo, da vida. Tudo isso 

corrobora para ampliar a chaga que Afrodite, em contínuo processo de descontinuidade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

carrega em seu corpo. A grande ferida é o sexo que sangra continuamente.  

Para Bataille, “o erotismo se articula em torno de dois movimentos opostos: a busca de 

continuidade dos seres humanos e a tentativa de permanência além de um movimento fugaz 

versus o caráter mortal dos indivíduos, sua impossibilidade de superar a morte”. Roger 

Caillois, em O Homem e o sagrado, traça a ambiguidade do sagrado entre o puro e o impuro e 

forças de coesão e dissolução (BRANCO, 1984, p. 10). 

O erotismo aproxima seres descontínuos e promove a certeza da continuidade de duas 

formas. Como isso ocorre? Primeiramente, após profunda angústia de morte que acomete o ser 

depois do ato sexual, surge o prazer e a sensação de vida; segundo na reprodução sexuada dos 

humanos quando um ser gera outro ser, anunciando a continuidade da espécie. 

O erotismo aproxima-se do campo da violação, da transgressão e da interdição, da vida e 

da morte. O campo do erotismo é o campo da violência, é o da transgressão das regras da 

interdição. É o campo do contraditório. Isso se coaduna com uma possível leitura na obra de 

Noll.  

Em A Fúria do corpo, o movimento é duplo: falta e excesso; privação e doação. Isso por 

que ao mesmo tempo em que há uma carência e falta de encontro com o outro na cidade, há 
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entrega dos protagonistas. O gesto e a palavra produzem sentido. O erotismo anima o âmago 

do ser, os seres depauperados, na narrativa de Noll, encontram vida e se organizam pela 

crueldade da cidade através do erotismo, em um duplo e contínuo movimento: ora se refazem; 

ora se dissolvem após o ato de amar.  

Aqui cabe o uso da expressão Felix culpa ou falta feliz, que para Bataille (2007), resume 

a cegueira do cristianismo para a transgressão da lei no sacrifício da crucificação. Para as 

personagens de A Fúria do corpo, exibir a nudez do corpo sujo em praça pública nada tem de 

transgressão porque maior é a cegueira da cidade perante a eles. Não se trata de um distúrbio 

sexual ou doença, mas uma autoexacerbação sexual com fins a autoafirmação social.  

Noll cita em sua obra que existem seres programados, dando a entender ao leitor que o 

protagonista e Afrodite resistem eroticamente, independente de qualquer previsibilidade. O 

“programado” é o esperado que cumpre regras e disciplinas. No romance estes seres sem 

qualquer programação vivem à margem das regras. Há uma dissolução da identidade e o corpo 

se desfaz em líquidos e em excrementos. Isso reforça o pensamento do lixo humano, o 

excedente de mercadoria inútil, o resíduo que sem possibilidade de reciclar é preciso 

exterminar colocar para fora. Por isso, o sentimento dos limites é sempre um golpe para esses 

protagonistas, é a crise do ser nada. 

Hoje, nesse momento, em que percebo que lembrar é assegurar de alguma forma a vida, embora não 

deva, não queira, lembrar não, compreendo enfim que vale a pena ter vindo até aqui e que estar vivo é 

uma espécie de rebelião contra essa sina de se ir vivendo  como quem puxa o fantasma que nos extenua 

(NOLL, 1980, p. 12).  

 

O erotismo é uma experiência complexa de entendimento. Ele é fusão, mas permite que 

o homem através dele vá além de si mesmo e se encontre no outro. Os animais não percebem 

essa experiência interior a partir do encontro com os corpos e da busca contínua pelo objeto de 

desejo. O proibido é o cerne do erotismo. Essencialmente o campo do erotismo é o da 
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violação. Profanar a vida é uma violência neste romance. Mas o próprio narrador reconhece 

que “nada é mais obsceno do que a vida” (NOLL, 1980, p. 111). 

 São formas de transgressão em A Fúria do corpo: a guerra vivida na cidade, festa 

(Carnaval), o sacrifício, o erotismo dos corpos e a vida; são formas de interdição no romance: 

o trabalho, os excrementos, o cadáver, a morte, o aniquilamento, a queda, o horror e a náusea. 

Assim nasce a escrita “ainda disforme, traços agudos” até no ato de o protagonista 

ensinar à Afrodite, desmemoriada, a reaprender a escrever, transgredindo a ideia de mendigos 

inúteis. O narrador se disfarça de pastor de letras. Seu pensamento tem valia para a narrativa 

ao guiar a mão dela na escrita: “A ilha inaugura o indivíduo, a ilha ilude o indivíduo,” ou 

ainda, “o táxi do exército tem luxo; lixo” (NOLL, 1980, p. 90; 97). 

Qual o primeiro medo e a última inquietação desses seres? O primeiro medo é sempre o 

do rótulo, da identificação do ser. As “criaturas do acaso”, como Noll as denomina, carregam 

seus objetos do desejo. O narrador é um homem comum, mas quer ser artista. Ele não almeja 

para si nenhuma identidade, quer livremente falar pelos outros. Mas placidamente diz ter sido 

consagrado a João Evangelista. A última e verdadeira inquietação é o êxtase perpétuo: a 

morte. Eles temem a fixidez, a queda. Abandono e solidão servem de razão para intensificar a 

vigília na cidade.  

Por outro lado, esses corpos para fugirem da morte, que, no avesso, ressalta muito mais 

o valor da vida, expelem uma divina energia. O gozo incessante aproxima a experiência da 

morte. Isso produz a conversão dos seres. O avesso do esperado, pois essa mudança em A 

Fúria do corpo ocorre durante o Carnaval, festa profana. A absolvição da própria dor amplia a 

visão do narrador. O ponto de chegada é a consciência dele que conta uma realidade sem 

remédio e a frase que repete em toda obra como algo inesquecível. 
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O interdito e a transgressão são dois polos em que o erotismo se intervém. Na proibição 

ou interdito está o mundo do trabalho, a identidade, a preservação da vida e a fuga da 

descontinuidade. O erotismo é também uma possibilidade humana para sentir que a vida pulsa 

em um corpo, quando a resistência de fora é vencida pela quebra de algo no interior do ser, 

algo que lhe dá a consciência de dilacerar a si mesmo. 

Aqui o narrador teme a morte, anuncia seu horror e repugnância contra o odor ante a 

prometida coisificação: “a desintegração da vida tem um cheiro insuportável, e depois haveria 

ainda a desfiguração do corpo, e eu começava a temer até a paralisação diante de um possível 

quadro de morte...” (NOLL, 1980, p. 71). 

Percebe-se que o temor da paralisação faz com que o protagonista cada vez mais 

pratique a errância como forma de fuga e sustentação da vida. O movimento, a ação e o 

erotismo dão um quê de fugacidade na obra de Noll. É uma “sanha diabólica” que ele entrega 

a fortes personagens. Sobre seus homens avulsos, o autor pondera: 

não faz muito tempo de que me dei conta de que há uma personagem unificada em todos os livros. Menos 

nos contos, pois nesses cada um é alguém... Mas nos romances, para falar em termos políticos e 

econômicos, é sempre esse homem desqualificado para o mercado. [...] Ele sempre tem um rabo preso, 

uma culpa muito grande [grifo nosso] (MACIEL, 2008, p. 94). 

 

Os protagonistas de Noll carregam a culpa de quê?  Reclamam da perda de algo que o 

mundo lhes confisca: “rogaríamos sem cessar por misericórdia até que nos transfigurássemos 

no esplendor da santidade ou na desgraça da culpa”. Esse homem se  culpa por todos os 

fracassados. Assim, “indagando [sua consciência] sem resposta ia reconhecendo a face 

informe da aventura chamada interior” (NOLL, 1980, pp. 12; 139).  

A sensação de “altíssima pobreza” – termo usado por Agamben – aumenta a fraqueza do 

homem em A Fúria do corpo. Diante da morte, o narrador usa o cadáver para indagações. Não 

se apazigua pelo rito do luto, mas se preocupa em não se igualar ao morto. “Será que amamos 
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o morto? Amamos o morto ou a morte, quando a vida é sem solução. Ou choramos pela 

brutalidade da nossa condição?” (NOLL, 1980, p.172). 

Profanar com raça os pulmões do morto sem o menor respeito pelo morto, sujar a sua 

morte com a mesquinhez do ódio, denunciar a mesquinhez da vida faz parte da brutalidade e 

violência nesta obra. A revolta está na base dos desejos insatisfeitos desses seres. Agamben 

(2007) ressalta que profanar não é desrespeitar o que é sagrado. Mas colocar o que foi 

excluído em uso. No romance, a liberdade da vida é o desejado.   

Em A Fúria do corpo, a fala e o corpo são instrumentos usados desmedidamente para 

recuperar a perda diante do mundo. O mantra dos protagonistas é amar e resistir, pois eles 

vivem uma guerra na cidade. Trata-se de uma luta ética, pelo outro e pela liberdade de ser.  

Se há piedade, compaixão pelo velho, pela criança, pela mulher amada desorientada na 

cidade é porque o desperdício do humano e a conspiração das coisas assustam.  Na sociedade 

líquido moderna, o homem e o lixo disputam lugar na cidade. “Dois grandes desafios que a 

vida líquida precisa enfrentar e resolver é a remoção do lixo e a ameaça de ser jogado no lixo” 

(BAUMAN, 2007, p. 17).   

O útil e o inútil podem fazer parte desta discussão e aqui estão atrelados à sobrevivência 

e à vida. Afrodite e o mendigo fazem amor no terreno baldio. “O homem deseja ficar na 

Cidade, que um dia” – quebra na linearidade da narrativa –  “mesmo que a Cidade o tenha 

despedaçado, aliás, a Cidade geralmente confere aos  seus prediletos o nervo mais exposto, 

mesmo que os engula feito fera eles são o mapa arqueológico em que Ela lerá a sua salvação” 

[maiúscula do autor] (NOLL, 1980, p. 189). 

O ritmo da prosa de Noll com repetições e quebras encena o próprio pensamento do 

narrador. A fragmentação do homem é também visualizada na narrativa. O autor valoriza a 

Cidade em sua inicial maiúscula e usa o pronome pessoal como uma entidade superior.  
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Bataille acentua que a sexualidade transbordante diminui a aptidão para o trabalho. No 

mundo capitalista selvagem do “deus dinheiro”, criticado em A Fúria do corpo, Afrodite 

trabalha só por prazer. A palavra prazer aponta a ambiguidade: o prazer do sexo e não para 

satisfação pessoal ou provento próprio? Porque aqui o corpo gera sustento e a alimentação 

depende da solidariedade alheia. 

Apesar de se tratar de corpos secos e famintos, dependem da solidariedade humana ou 

da transgressão às regras do bom convívio na sociedade para o alimento e o sustento. Roubam 

os turistas, prostituem-se, bebem, cheiram e acabam até presos pela polícia. 

O fato é que poucas vezes esse narrador fala de produção e trabalho a não ser quando 

descreve a necessidade de ele e Afrodite prostituírem-se para comer. Sobre ela, ele pondera 

que, aos poucos, “tem conseguido clientes cada vez mais abjetos.” E, acentua que “há ouro no 

cativeiro [dela], e que é nesse cativeiro que ele quer redimir o mundo dos pecados”. O 

cativeiro é as entranhas afogueadas da mulher. Ela vai enlouquecendo, envelhecendo e não 

sabe mais escrever (NOLL, 1980, p. 62).  

Ele indaga como poderia ser-lhe útil. Na primeira noite, Afrodite responde que já não 

tinha “a menor complacência para com a utilidade. Agora só almejava a inutilidade. Tanto que 

já tinha sido despedida da boate e agora trabalhava só por prazer”. Na madrugada seguinte, 

Afrodite chora quando ele lhe faz a mesma pergunta, e ela responde: “o útil lhe dava nojo, 

queria o ato que apagasse o passado e o futuro” (NOLL, 1980, pp. 62-63). 

Esses personagens têm consciência de que são mercadorias do mundo dos abastados e 

que o corpo sujo e maltrapilho é prazer para eles e outros mendigos. Outra imagem ambígua 

aparece cercando o verbo usar. Descreve o narrador durante o Carnaval um uivo de dor da 

bicha que a torna feia, mesquinha e miserável. Ele nota quando um rapaz escreve na bunda da 

bicha: “O Brasil está sendo USA-do” (NOLL, 1980, p. 121). 
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Nesse trecho vai um pouco do humor e de crítica. O autor mistura real e realidade. 

Talvez quisesse deixar uma crítica ao salto da inflação ocorrido na economia brasileira no 

final dos anos 70, em face da crise mundial do petróleo, que trouxe desemprego e queda no 

desenvolvimento. Sobre o trabalho, o narrador reconhece: “Eu nunca tinha sido puto nesse 

sentido mais ortodoxo da palavra. Puto, ter dado o buraco que tinha em troca de grana, o 

comprador fez do meu rabo o que bem entendeu”.  

Por fim, reconhece que o trabalho está cada vez mais difícil na cidade. Denuncia a 

desvalorização do campo. Mas não deixa de desdenhar ferozmente a situação:  o comércio é 

assim, eu estar ali era trabalho [...] entre estar em um escritório com ponto batido quatro vezes 

ao dia e dar o cu não havia dúvida: dar o cu; o cu legítimo, não o cu figurado e sordidamente 

eufemístico, que damos pela vida afora até morrer (NOLL, 1980, p. 76). 

Importa acentuar que João Gilberto Noll coloca na voz do narrador uma possível defesa 

contra leituras avessas feitas da sua escrita. E, vai sinalizando caminhos: 

Freud diria do alto do seu altar fixação anal, mas eu não me sentia naquele apartamento da Delfim 

Moreira com outra fixação além dos três mil cruzeiros pra comer, dividir alguns pratos com Afrodite, 

então foder, foder foder do jeito que fosse com a carne do mundo, carne doente, desenganada o que fosse, 

e que se recebesse o dinheiro que fosse, esse dinheiro reclamado por todos pela boca da inflação (NOLL, 

1980, p. 76).  
 

  

Assim, o narrador vê-se como desenganado na cidade, sabe que está tudo interditado aos 

seus desejos. Blasfema contra o mundo e o sagrado. Mas mostra que a aflição dos mendigos, a 

fraqueza e a letargia pode se transformar em energia. 

Eis o que ele lê no espelho de um banheiro de um hotel barato: “CADA VEZ QUE 

UMA PICA ENTRE EM MIM SINTO QUE A ALMA EXISTE”. Outra frase ele repete em 

vários trechos da obra, em letras garrafais, como um grito inesquecível: “NÃO HÁ REMÉDIO 

QUANDO OS SENTIDOS SUPERAM A REALIDADE PORQUE A REALIDADE ESTÁ 

CONDENADA” (NOLL, 1980, p. 40;104). 
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É importante acentuar que a violência organiza a continuidade desses seres na 

transgressão. E, se o “cristianismo fez desse mundo real o prolongamento de todas as almas 

descontínuas, ele povoou o céu e o inferno de multidões condenadas juntamente com Deus à 

descontinuidade eterna de cada ser isolado” (BATAILLE, 2004, p. 187). 

Da mesma forma, quer sejam anjos ou demônios “eleitos e danados”. Todos “tornaram-

se fragmentos imperecíveis”, divididos para sempre e arbitrariamente diferentes uns dos 

outros. Eles buscam a totalidade do ser e precisam juntar-se sempre. No entanto, o narrador 

reconhece seu estado e não carece nenhum cuidado com a questão moral porque “as rédeas da 

dignidade não eram menos sórdidas nem mais castas” (NOLL, 1980, p. 77). 

Essa é a ordem do mundo no romance. A escrita fundada no universo simbólico e 

espiritual. Porque “o pensamento simbólico procede não pela redução do múltiplo ao uno, mas 

sim pela desintegração do uno em múltiplo”. Isso só é possível na transformação produzida 

pela ambiguidade, pela repetição, pela intensidade, pelos cacos de linguagem da tradição, que 

apontam para uma série interminável de significados múltiplos. Um jogo centrado nas dobras 

das imagens que desembocam na leitura para várias direções e vários sentidos (CHEVALIER, 

2009, p. 15). 

 Parece confuso. Noll desafia o leitor a pensar o conceito de narrativa não mais como 

uma história linear nascida do imaginário, noção historicamente determinada de literatura.  O 

mundo é confuso reconhece o narrador. Mas essa pode ter sido a intenção do autor, valer-se da 

paródia bíblica como forma de mistério: “confundir e tornar duravelmente indiscernível o 

umbral que separa o sagrado e o profano, o amor e a sexualidade e o sublime e o ínfimo” 

(AGAMBEN, 2007, p. 42).  

 O narrador indaga: “praonde se vai seu mundo?” Mas “o mundo não responde, ninguém 

responde, apenas se gira, se gira e eu jogo as três notas de mil para o alto e festejamos o deus 
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dinheiro que pousa no chão numa leveza e elegância que só nos irradia leveza e elegância”. 

Eles giram como a galinha que assa na vitrine (NOLL, 1980, p. 77).  

Assim, “a linguagem inchada e dura” transformada em uma “grafia porosa” pela 

inserção do erotismo vai transformando a fala do convertido (SANTIAGO, 2002, p. 77). 

Faltando pouco para o fim da obra, o narrador anuncia que o ódio que lhe sobra doará aos 

infelizes. Aos poucos, acalma sua revolta. Principalmente, durante o Carnaval, quando ocorre 

o início da conversão do sujeito. Em relação ao erotismo e à morte pode-se dizer que: 

quer se trate do erotismo puro (do amor-paixão) ou da sensualidade dos corpos, a intensidade é maior na 

medida em que transparecem a destruição, a morte do ser. [...] O tormento do amor desencarnado é tanto 

mais simbólico da verdade última do amor quanto a morte daqueles que une os aproxima e os fere 

(BATAILLE, 1987, p. 9).  

 

“Amar é pouco quando as coisas estão ruindo”. Para esse narrador, sequer o amor é 

suficiente, pois sabe que cada um é cativeiro de si mesmo. O amor de dois faltosos torna-se 

útil ao mundo narrado e para se pensar a cidade como restrição do indivíduo. Porque os 

tempos são outros. Para a literatura não mais basta “que desembuchem [...] uma rala ração 

enfeitada” (NOLL, 1980, p. 59). 

Para esses protagonistas, o sexo e o olhar iluminam tudo o que possa ser paralisado: 

Afrodite olha e torna ele forte novamente. Mas isso não basta. No início da obra, ele apenas se 

esvaziava sem mérito, apático na própria dissolução. Depois, ele “faz um sorriso pro outro, e 

fala que a vida é assim mesmo pro outro” (NOLL, 1980, p. 61). 

Noll mostra o mundo de hoje, fagocitado, engolido autofagicamente pela velocidade do 

tempo e pela busca incessante da construção do eu. Apresenta a ressignificação do espaço e do 

tempo, como território da inquietude e da peregrinação, na infrutífera busca do relacionamento 

humano dissolvido no mundo. Desvela o homem, em seu limite de suportabilidade, entre o 

público e o privado, o local e o global, desejos e vontades, buscando um sentido para a vida, 
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numa concreta e angustiante realidade produzida pelo momento, sobrevivendo entre a sina e o 

destino, mas em pleno desatino. Há, também, um traço político na escrita do autor.  

Narrar é navegar, diz Noll. Narrar é proclamar a revolta contra o mundo em movimento 

de coesão e dissolução e, também, de transgressão. O narrador sabe que o prazer mantém a 

vida no seu corpo e no outro, embora o êxtase erótico seja sempre agonia e uma pequena 

morte em cada gozo. O narrador diz que Afrodite lambe a excreção da vida. 

O fato é que sem a interdição não há como se conceber a guerra. 

2.3. A conversão pela convulsão transbordante 

[...] havia uma penumbra na minha alma e com ela construiria 

sortilégios dos mais variados sabores (NOLL, 1980, pp. 162-163). 

 

         In spiritualibus affectionibus carnalis fluxus liquorem maculantur.
13

 

São Boaventura  (BATAILLE, 2004, p. 354) 

 

A Fúria do corpo é um corpo erótico em movimento furioso. Mas é também um excesso 

transbordante da (des)ordenação dos corpos. Não há sadismo nessa narrativa, embora seja um 

ato sádico fazer questão de narrar a penúria da vida. Neste romance, a literatura é uma arma, 

pois o narrador da impossibilidade clama por um antídoto, uma “volúpia possível”, remédio 

capaz de alterar a realidade diante do homem perdido.  

O movimento e a ação neste romance promovem energia, que contagia os corpos e o 

discurso. Essa é a razão por que a repetição e a intensidade das imagens intermediadas pelo 

corpo produzem variadas leituras. O corpo é a saída. Diz o narrador: “E cada encontro nos 

lembrava que o único roteiro é o corpo. O corpo” (NOLL, 1980, p. 19). 

A repetição na linguagem acentua as imagens. Noll intensifica-as ao extremo. E, o 

excesso – alude Bataille – ilumina o sentido do movimento. Por outro lado, a intensidade 

                                                 
13

 “Nas coisas espirituais, o afeto da carne libera um fluxo, um líquido balsâmico.” 
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sobressai, pois o autor trabalha com imagens variadas de sensações e afetos, transformando os 

próprios valores em movimento.  

A Fúria do corpo traz a conversão do corpo de mistério vivo, em palavra literária, 

através da apropriação do verbo divino. Crucificação e santificação são expressões do sagrado 

que o autor assimila da tradição, para inseri-las em um novo sentido, em sua prosa 

contemporânea híbrida. Neste romance, o corpo do sujeito explode vida, dessublima o desejo 

recalcado, perfaz um contínuo movimento vital para a salvação de um si mesmo e do outro. O 

sagrado torna-se meio de expressão: “[...] a dor apocalíptica é o que me salva aqui neste meu 

reino subjugado”. Mais uma vez o repouso é ilusório e o narrador clama pela liberdade 

individual (NOLL, 1980, p. 170).  

É importante ressaltar que o narrador pautou a descrição do seu pensamento, 

entremeando a semântica do sagrado desde a primeira linha do romance. Em A Fúria do corpo 

termos como santificação, profanação, batismo, confissão, pecado, perdão, culpa e tantas 

outras referências ao sagrado são redimensionados anarquicamente. O narrador é um alguém 

que teve rápida passagem pelo seminário, na adolescência, quando recitava poemas diante da 

cruz. História que ele conta após o Carnaval enquanto retarda a conversão. 

 Mas como se dá a conversão do sujeito de desregrado à criatura não lesada, que se vale 

do sagrado, como meio de enganar a morte? 

A conversão é um processo de transformação que passa pela experiência interior do 

sujeito, pelo corpo e pela palavra. Ele tem início na “insubordinação absoluta ao nada” e finda 

na confissão da doçura de Afrodite quando ele, sem reação, abraça o mundo e a ela e 

continuam a caminhada em direção a seus iguais com inusitado alento. 

 Passa o indivíduo por três estágios na obra: “Ninguém”, “pessoa” até reconhecer-se 

como “criatura”. Trata-se de uma trajetória da nulidade dos seres em condenação ao encontro 
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da utilidade do ser com o sagrado: um renascimento espiritual pela palavra e pelo corpo. Mas 

há alguma crença nessa transformação? 

 Por mais que esse narrador se mostrasse embrutecido e revoltado contra seus algozes 

invisíveis, contra o tempo e sua condição depauperada, ao final ele crê na paz com humildade. 

Demonstra emoção diante dos instantes de harmonia viva, fala da esperança e da 

solidariedade, que nele passou a habitar, ao compactuar com seus irmãos fracassados. 

 Falar em praça pública na cidade era um espetáculo para esses seres de gloriosa 

ressurreição. Isso porque “o palco é a rua”, diz Noll. Nesses momentos especiais, Afrodite 

carregava uma retórica flamejante. A palavra era eterna celebração. Ela sentencia entrega do 

narrador sem a revolta do início da narrativa: “a afronta do tirano não prevalecerá então amém, 

amém respondem em uníssono os fiéis do espetáculo” (NOLL, 1980, p. 106; 190).  

 Noll ressignifica o momento da festa nesta narrativa. O Carnaval, não mais como fuga 

do tempo de condenação. Porém, como um rito, passagem, momento de purificação. Eles 

intitulam-se como “embusteiros da verdade”. “Mentira ou verdade é uma questão secular, mas 

injusta para com o nosso Carnaval, saibam, pois que aderimos incondicionalmente à teologia 

da libertação embora não tenhamos a crença em qualquer Revelação” (NOLL, 1980, p. 108).  

 Os protagonistas se entocam em um banheiro, comparado à cabine de torturas do 

inferno, onde a descarga emperrada, a merda e as moscas avolumavam-se. Entram para se 

lavar, purificar o corpo e o sexo antes da festa. Terminada a higiene, os mendigos estão limpos 

e refeitos e de mãos dadas saem para o Carnaval. Refazer o corpo e lavar a alma era preciso. 

 No primeiro dia de Carnaval, o narrador diz crê na Revelação porque esta palavra quer 

dizer receber tudo de mão beijada. Muito embora, Afrodite continue revelando-se em estado 

de graça a favor do Amor em seus discursos.  
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 Entre avanços e recuos a história segue. Esse narrador sabe que ele não é um “eleito” por 

isso precisa mostrar-se seguro de sua força diante do soberano absoluto. Na primeira imagem 

de sua libertação, ele ainda blasfema contra o poder do Criador: 

deus é um miserável escondido no esconderijo dos fracos e covardes e nós dois eu e minha esposa 

Afrodite somos fortes e corajosos que quando acordamos de manhã duvidamos de nossas mazelas e nos 

libertamos de nossas mazelas porque ficar na miserável teia do verbo divino, teologar em cima da miséria 

dos homens e da miséria divina criada pela miséria humana é uma puta infração contra a Natureza já tão 

atormentada pela miséria perpetrada contra ela [...] [grifo nosso] (NOLL, 1980, p. 108-109).  

  

A palavra “miséria” é repetida seis vezes. O narrador mais do que revelar uma estratégia 

de superar suas mazelas, revela sua própria natureza faltosa. 

Tudo isso são estratégias ficcionais em que o autor vai engendrando a “experiência 

mística”. Este estado se encontra mais próximo da verdade nos indivíduos que carregam a 

solidão e o abandono. E, a literatura é discurso que aproxima o mundo e a vida; usa o real e a 

realidade, a verossimilhança como elementos na sua construção.  

A relação entre literatura, liberdade do indivíduo isolado e experiência mística ou estado 

místico funciona como um sistema de pensamento. A literatura torna-se um perigo, tal qual a 

transgressão moral, pois além de não poder assumir o papel de ordenar a necessidade coletiva, 

a literatura pode dizer tudo que outro tipo de discurso não sustentaria. Aquilo que se aproxima 

da literatura não é o conteúdo da religião, mas do misticismo, “que é no limite um aspecto 

quase a-social” (BATAILLE, 1998, p. 18). 

O protagonista quer viver a teologia da libertação no Copacabana Palace. No início da 

obra, ele diz escrever o Tratado do Sono. A tendência de resumir a imagem múltipla do 

mundo, na qual situa a existência individual num movimento imediato (sono ou liberdade), é 

uma forma de busca de coerência. Isso porque a fuga pelo sono ou a intensidade da liberdade 

excede a incoerência do mundo. 
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Assim, depois de assaltar a carteira de um turista americano, os dois protagonistas sujos 

e maltrapilhos adentram o hotel como se estivessem fantasiados e vão viver a libertação do 

corpo entre o lixo de seus corpos e o luxo no encontro com um casal: a suíça e o romano. E, 

estavam fantasiados, só que com a roupa do dia-a-dia. 

Usam a cama do casal americano, mas apenas para uma carícia miúda, segundo o 

narrador, “o chamego não depende da xota molhada nem da pica hasteada”. Eles vivem uma 

“séria crise de abstenção”, preparação para a ressurreição, pois esperam ainda pelo 

renascimento da carne (NOLL, 1980, p. 111).   

No segundo dia do Carnaval, os corações angustiados e enfermos dos protagonistas vão 

se recompondo aos poucos. O cenário escolhido para tal transformação é a floresta da Tijuca 

para onde levam os turistas do hotel. Afirma o narrador sobre a necessidade de Afrodite 

encarnar definitivamente seu papel de justiceira na vanguarda da luta dos oprimidos. Só assim 

ela encontrará seu êxtase triunfal. 

O triunfo é algo recebido com aclamação. Assim, Afrodite chega ao final da narrativa. 

Ela passa a assumir a missão de “guerrilheira urbana destemida”. No rádio do carro, a 

prostituta tira a ópera de Tristão e Isolda da estação, que a rádio MEC continua a tocar, 

esquecendo-se de que é Carnaval. Ela sintoniza em uma estação que toca “caminhando e 

cantando e seguindo a canção somos todos irmãos braços dados ou não”. Pra não dizer que 

não falei de flores é uma canção de Geraldo Vandré. Um fragmento do tempo unido à 

narrativa inspira a caminhada desses mendigos próximos à conversão.  

Eles encontram o mar, símbolo da dinâmica da vida. Afrodite dilata o olhar dentro do 

mar, ele ouve o mar e respira: “Tenho a paz: não quero mais, não espero a herança prometida 

em papel-bíblia [...] a carreira da vida é um constante assombro quando nos vemos assim de 

repente frente ao Mar a sós com ele e nos perguntamos” (NOLL, 1980, p. 125). 
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Várias indagações o narrador faz diante do mar. As últimas dizem do seu estado de 

espera: “a mentira resiste?  A mentira existe? O estado de injustiça em que padece os homens 

serve a quê? Há sentido à espera? Por quais vias se trilha a transformação do corpo e da alma? 

Há sentido? O dia virá?”  

Ele reverencia o mar inclinando-se e entra com roupa e tudo. Das águas vem ao seu 

encontro uma mãe-preta-de-santo toda de branco e lhe diz: “tu transforma em ouro o que tua 

mão toca, Iemanjá te abençoa, tua cruz seja leve, o Deus te acompanha, essa flô são tua, 

devolve elas a Iemanjá” [grifo nosso] (NOLL, 1980, p. 126). 

A narrativa define o deus de cada um na presença do artigo antes do substantivo. Isso 

parece confirmar a ideia de que não há uma preocupação de ligar o uso sagrado com qualquer 

religião, mas usar esses elementos como artifício discursivo para a prosa. A palavra também é 

transformada pelo escritor, em literatura. Lembramos que Noll está iniciando sua caminhada 

como homem de letras, sua primeira narrativa longa. 

No terceiro dia de Carnaval, a simbologia do número três é usada várias vezes na 

narrativa. Ele descobre que Afrodite está prenhe. Mas depois, ela some das vistas dele por um 

tempo e, a gravidez de Afrodite só retorna na imagem dos fetos dentro dos vidros no armário. 

Faz a Anunciação de que ela concebeu do Espírito Santo e que geraram vida em pleno 

Carnaval. “O banquete da vida está servido”, anuncia o narrador.  

O banquete tanto é a gravidez de Afrodite como é ela carregada de braços abertos em 

forma de cruz. Nessa passagem, o narrador cita a santa ceia. Um corpo crucificado e oferecido 

como pão sagrado, convertido em literatura, ao leitor. 

Deparam-se com três bichas representantes das três raças fotografadas por um alemão 

intranquilo: o índio, o português e o negro. Afrodite olha três instrumentos: o Sol, a Enxada e 

a Cruz. O Sol seca a semente, a Enxada revolve a terra e na Cruz ela escreverá “SALVA O 
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TEU CORPO”. Ele é cercado por três pessoas vestidas de preto. O cerco das mortalhas tenta 

de novo imprimir um ódio nele que absolutamente não tem mais [maiúsculas do autor]. 

(NOLL, 1980, p. 124-126). 

Mas as três mortalhas se dissolvem como outras imagens vão se dissolvendo, para dar 

lugar a outras mais frescas. Até que um gesto pode ser firmado como o início exato da 

conversão do narrador. Na rua parado mudo com “olhar vítreo”, diz: “Olho o céu e noto que a 

imensidão nunca teve nada a ver com isso (NOLL, 1980, p. 126-127). 

A palavra céu tem parentesco com a palavra inferno, assim como, imensidão com 

infinito. O uso do pronome “isso” remete a condição do narrador, a imensidão do vazio do 

corpo preenchido com o sexo como droga, obsessão, para o sustento da vida. Isso nada tem a 

ver com o céu, como imagem sagrada ou com o infinito que cerca o eterno.  

Mais adiante ele continua a dar sinais de mudança. “Afrodite é a deusa da celebração 

dos sujos, Afrodite me vê agora mais próximo e convida a que eu participe da festa ao bezerro 

de ouro que é ela”. A expressão “bezerro de ouro” aponta a ideia de um falso ídolo, falso deus. 

É o deus dos bens materiais substituto do deus do espírito. Na tradição judaico-cristã, o termo 

simboliza “a tentação sempre renovada de divinizar os desejos materiais, sejam eles a riqueza, 

o prazer ou o poder” (CHEVALIER, 2009, p. 131). 

O autor “desespiritualiza o discurso da religião”, como alude Silviano Santiago, 

principalmente quando parodia
14

 em várias passagens o canto ritual. Aqui faz a aclamação ao 

Carnaval e ao “fingimento do encanto” e à própria literatura. O coro final está na boca de 

todos os passantes ironicamente em ritmo de marchinha de carnaval: “[...] santo santo santo é 

o nome de todas as bobagens e de todas as mentiras” (NOLL, 1980, p. 127). 

                                                 
14

 A paródia pode ser definida não pelo conceito de “paródia séria”, mas como uma “Rapsódia invertida, que 

transpõe o sentido para o ridículo, trocando as palavras [...] e mantém marcas das características canônicas da 

paródia: a dependência de um modelo preexistente, que de sério é transformado em cômico, e a conservação de 

elementos formais que são inseridos conteúdos novos e incongruentes” (AGAMBEN, 2007, p. 38). 
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Os protagonistas reúnem seus iguais, na marcha dos desgarrados, vão se purificando, 

expurgando literalmente suas dores. Mas encontram provações pelo caminho.  

Na rua encontram um ser. Trata-se de um ser todo enigma, mas também hermafrodita. A 

mão do narrador quer pegar, esmurrar, dissolver e apagar o ser, que era sua própria imagem. 

Ele é o seu igual que se perdeu e travou relação com o perdido. Por isso, torna-se um guia para 

a salvação desses mendigos. Mas a voz troveja sua ira, chama a atenção para seu nojo e como 

ele vê o mundo, as coisas, as pessoas e até as crenças: 

como comer num mundo tão nojento, olhem como as pessoas são feias, sujas, maltratadas, imundas, 

feridas que não cicatrizam [...] me vem à boca o gosto imundo do mundo que nem a refeição mais 

saborosa pode matar essa plasta nojenta que envolve todas as coisas pessoas crenças [...] Eu não quero 

sobreviver a esse fedor que vem de tudo, a náusea é a única coisa viva que ainda quero sentir dentro de 

mim [...] o Rio esse país que chamam Brasil é um convite perene às moscas e só; dizendo isso o ser caiu 

de cabeça no asfalto e vomitou um amarelo ralo” (NOLL, 1980, p. 131-132). 

 

É preciso expulsar o Mal, a fraqueza e o desgaste vivido. O horror faz parte desta 

narrativa. O encontro é uma provação. Em outros momentos, o narrador continuaria o discurso 

do ser. No entanto, ele agora sugere à Afrodite que voltem ao Carnaval.  

No terceiro e último dia, Terça-feira Gorda, o narrador embarca na fuga pelo sono, no 

sonho e no esquecimento. Diz que ao sonhar evita se ver enredado às variantes do tempo que 

mais o suplicia. Na verdade, todos esses acontecimentos acabam sendo passagens do martírio, 

que o narrador e sua amada vão carregando na cidade, antes da redenção. Aqui entre Natal, 

Carnaval e Quaresma não há qualquer contraste, os acontecimentos se misturam no tempo e 

no espaço narrado. 

São passagens, na escrita, que geram crítica em cima do texto da tradição cristã. Porque 

pode ser uma violência verbal, mas recomenda uma análise proveniente de um sentimento 

positivo. Faz-nos lembrar a fluidez contemporânea. A figura do homo-sacer, a vida líquida e 

nua. Seres humanos despercebidos nas calçadas das cidades. Não há qualquer incômodo 
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naquele estado de emergência. Trata-se da banalidade ante a dignidade da vida e da condição 

do humano no século XXI. 

Apesar de a literatura ser um ofício de engendrar mentiras e encantos, não há dúvida de 

que há verdade nas brechas a serem cavadas em cada narrativa. Aqui, o ajuntamento, a fusão, 

a mistura, a combinação. E, ao mesmo tempo, a alusão de temas e de imagens variadas gera 

uma prosa híbrida e heterogênea. Escrita atual para a leitura do tempo de agora em que o 

sujeito e a barbárie na cidade são inseparáveis, porém, implacáveis. O narrador faz questão de 

acentuar: “As ideias não são feitas para expressão, mas existem em estado sólido e são tão 

assimiladas como o alimento pelo organismo” (NOLL, 1980, p. 134). 

“A memória é morada de frações que se bastam como o todo”, diz o narrador. As ideias 

não são assimiladas. Mas precisam ser assimiladas pelos leitores. Os tempos são outros.  

O narrador reconhece que amou com brutalidade, que ressurgiu a cada esquina como um 

Lázaro disfarçado pelas pequenas ruínas, quedas, martírios e suplício. Agora se encontrou com 

o eterno. “Os meus despojos, portanto já não aguardam o que esperar: jazem no triunfo da 

derrota: em cada pedaço destruído do [meu] corpo eu permaneço em mim (em tudo), intacto” 

(NOLL, 1980, p. 135). 

Não são somente as coisas, mas a palavra e o corpo também renascem e ressuscitam ante 

a força ambígua do sagrado. Ambos ganham potência nesta narrativa em conversão. Apesar da 

vida livre, que tinham na cidade, os protagonistas carregam as correntes do sofrimento e da 

dor em clausura interior. Por isso, antes da conversão, fazem “a ronda purificatória”.  

Trata-se de uma conversão pela penitência e privação vivida – não durante a Quaresma, 

mas no Carnaval – que quer dizer “adeus à carne” ou o termo latino carne vale. Imolar e 

esmolar como mortos-vivos na cidade, levam essas vidas turbulentas e dissolutas para a 

conversão. Reorganizam o Éden pessoal no jardim de imagens da obra.  
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A grande crítica captada em A Fúria do corpo é que o sagrado não dá conta daqueles 

seres que estão à margem do mundo. Resgatar a potência da vida é urgente no mundo do 

capital. O narrador indagou isso de um padre que encontrou pelo caminho: 

     Pergunto pra ganhar tempo o que Deus faz com os penados, ele pergunta se me refiro aos penados 

vivos ou mortos, respondo aos mortos, ah para esses não há remissão, Deus dá chances infinitas aos vivos, 

os penados mortos já se entrevaram de tal modo no Mal que a única coisa que os justifica é a pena e mais 

nada (NOLL, 1980, p. 178). 

     

Para salvar do abandono o homem, a saída está na derradeira mensagem de um Eu para 

Afrodite. A carta anexada a essa pesquisa foi encontrada pelo narrador no bolso do soldado 

morto com “os olhos abertos com a feição dolorosa de insuportável, mas eleita resistência” 

(NOLL, 1980, p. 180-182). (ANEXO I). 

Mais adiante, o narrador anuncia que a redenção está próxima. Ele precisa sacrificar-se 

um pouco mais. Por isso mais ação e dinamismo. Ele corre pela cidade, se arranha, foge das 

buzinas, do grande ruído da máquina, desvia dos transeuntes apalermados, reconhece que 

Afrodite existe porque ela é todas as mulheres do mundo. Depois do corpo imolado reconhece, 

com o coração extenuado e o sorriso de adoração para amada, que já se encontra em outro 

estado, nada [nele mais] se movimenta, está em êxtase espiritual. 

Ao final, ele está faminto, ausência de trabalho da digestão e excesso de pensamento. 

Sabe, porém, que para “tudo há remédio, que nem os mortos poderão se sentir perdido 

enquanto restar uma falange ou um cabelo”. Isto é, nada está perdido enquanto existir o corpo. 

Eis o tripé em que o autor fincou sua obra: o sujeito desamparado carrega um erotismo 

exacerbado para salvação do homem. O corpo em ação e as palavras úteis ao mundo. Porque a 

dor é de todos (NOLL, 1980, p. 183).  

A conversão do sujeito é um apelo à vida. Para esses protagonistas, a dinâmica da vida 

traz uma ambivalência, um estado transitório entre a incerteza da realidade informe e a certeza 
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do fim, pois o fim pode tender para o bem ou o mal. Por isso, a morte é mais forte do que a 

vida para esses condenados. A dissolução do corpo e do eu em A Fúria do corpo amplia um 

grito apocalíptico pelo assombro da vida.  

“Amor não é ostentação para quem não recebe amor, nem para o que se furta a ele, amor 

é pobreza vivida de prodígios [...]”. A palavra do convertido está impregnada de inédita força.  

Ele reforça o poder da palavra, mas não as que enfeitam o discurso como os adjetivos, 

mas aquela “que tenha submergido na merda e destilado finos licores”. Afrodite, imbuída no 

Sagrado Silêncio, não mais emite palavras, mas sons que fundem sua existência a existência 

de tudo e conduzem à eterna celebração (NOLL, 1980, p. 185). 

Mas o que celebram para a eternidade Afrodite e João Evangelista após a conversão? 

Eles celebram o corpo vivo, a fala como mistério divino e doação erótica; adoração à 

vida como mistério vivo; a palavra útil ao mundo enquanto literatura; o amor na miséria e o 

alívio do calvário, um renascimento pela água do mar, da chuva ou da fonte. Esse narrador 

chafurdou no lodo da impotência, mas se o fez foi para criar um novo corpo textual e elevar 

sua penúria e escassez a inéditas rotas. 
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III - ENTRE A REALIDADE E A FICÇÃO: A POÉTICA DO INSTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O MISSIONÁRIO 

[...] Encostou sem querer no botão da descarga. Atordoante a 

energia das águas. Paralisante a teimosia da enxurrada. O 

terror se avultava em oferenda à sua nova missão. Se 

conseguisse voltar àquele ponto já brumoso de distância... Lá, 

onde nem poderia mais se radicar... De pé contraiu-se todo para 

se manter coeso ali. Na névoa da ducha, divisou uns lábios 

sussurrando o que lhe pareceu um nome precioso, impreciso, em 

botão! Talvez... 
      João Gilberto Noll, Mínimos, múltiplos, comuns, 2003, p. 397.

15
 

 

 

 

      As sequências, em forma de espiral ou de boneca russa (...), 

essas seriações da percepção se equilibrando entre a realidade e 

a ficção [em MMC], determinam o fluxo e o ritmo da escrita [de 

João Gilberto Noll], reajustando-a sempre ao instantâneo. 
                                                                        Marcel Vejmelka, MMC: A ordem do mundo segundo JGN, 2009, p. 129. 

 

 

 

 

      Para as almas, morrer é transformar-se em água; para a 

água, morrer é transformar-se em terra. Da terra, contudo, 

forma-se a água, e da água a alma. 
                                                               Heráclito de Eixo, Fragmento 86. 
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 Caracterizado em O MUNDO, A GEOGRAFIA, RIO GRANDE DO SUL, conto O Missionário 
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III - ENTRE A REALIDADE E A FICÇÃO: A POÉTICA DO INSTANTE 
 

      Se tudo viesse dali, com certeza teríamos mais sossego, estaríamos enfim 

contando alguma história para a criança que via nesse ponto ínfimo, entre a 

mesa e a poltrona, uma nervura luminosa, se bem que fugidia, ao ponto de se 

apagar... 

         João Gilberto Noll, 2003, p. 30.
 16

 

 

          Cada poeta é um pulsar no rio da linguagem. 

         Octávio Paz, O Arco e a lira, 2012, p. 13. 

 

 

 

No mundo ficcional contemporâneo de grandes autores, alguns tópicos são recorrentes 

na literatura atual: a identidade em crise, um extremo intimismo que se projeta sobre a 

estrutura narrativa, apontando para uma literatura limite produzida entre a suspensão do fluxo 

narrativo e a necessidade de narrar, entre a realidade e o tempo, cancelando os limites entre o 

mundo descrito e as distorções interiores dos narradores. Este é o caso de João Gilberto Noll. 

 Este capítulo da pesquisa objetiva ler Mínimos, múltiplos, comuns (2003) – antologia de 

contos do autor transformada em um romance mínimo construído a partir da arquitetura da 

Criação do mundo – para a sustentação da ideia de que entre o fazer e o dizer do autor há um 

movimento criativo de dissolução do eu, do mundo e da forma literária apresentada nesta obra 

como uma poética do instante. 

 

3.1 O mundo mínimo e múltiplo 

 

 Conforme a epígrafe, o mundo de Mínimos, múltiplos, comuns tem sua gênese em um 

ponto ínfimo, uma nervura luminosa, que são cada conto na sequência da obra em um fluxo 

contínuo de imagens, falas, gestos, cenas até comporem o todo, um romance mínimo. São 

desses pequenos espaços que vazam energia. Os instantes ficcionais são breves instantes 
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 Caracterizado em GÊNESE, O NADA, NADAS, conto Quimeras. 
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poéticos iluminados. O conto mínimo somado a tantos outros se expande e amplia a dimensão 

do todo multifacetado. 

 Marcelo Pen acompanhou as publicações desses contos na Folha de São Paulo. Depois 

de os contos realocados na obra literária, o crítico afirmou que “quando olhamos novamente 

esses fios narrativos do alto do plano cósmico elaborado „a posteriori‟ pelo autor, 

experimentamos uma espécie de vertigem. É como se víssemos espalhados cintilando, em 

torno de um abismo escuro” (PEN, 2003, s/p). 

“O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado. Com efeito, o homem 

conseguiu abreviar até a narrativa”, disse Walter Benjamin, sobre a o nascimento da short 

story. Em Mínimos, Múltiplos, Comuns, Noll exemplifica e ratifica plenamente esse 

pensamento, ao publicar um painel minimalista da Criação, com microrrelatos denominados 

de “instantes ficcionais” (BENJAMIN, 1994, p. 206). 

 No artigo Mínimos, múltiplos, comuns – a ordem do mundo segundo João Gilberto Noll 

– Marcel Vejmelka faz uma detalhada demonstração como o Brasil, país que até 2009, não 

possuía “tradição marcada ou até solidificada de micronarrativa ou de outras formas narrativas 

curtas ou mínimas, começava naquele momento a apresentar “evoluções mais recentes, 

orientadas consciente ou explicitamente pelos modelos hispânicos ou estadunidenses do 

microrrelato ou da micro-fiction” (VEJMELJA, 2009, p. 127). 

 Esse estudo, publicado na Revista Ibero-Americana, tem como temática a micro-ficção 

de João Gilberto Noll, posto que, segundo Marcel Vejmelka, “apesar de suas dimensões 

impressionantes, essa antologia [Mínimos, múltiplos, comuns] ainda é um projeto individual, 

que conseguiu dar visibilidade e um acento concreto – no e para além do Brasil – a esse 

gênero de presença ainda esporádica” (VEJMELKA, 2009, p. 128). 

O pesquisador faz uma crítica da ordem do mundo das micronarrativas de Noll, explica 
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de que forma ela se afasta do modelo da micro-ficcion estadunidense e, envereda pelo modelo 

hispânico. Demonstra, também, como a escrita de Noll chega à totalidade de formas mínimas 

multiplicadas em “um jogo com os níveis que explora de forma complexa o espaço 

literalmente configurado”, através de impulsos na escrita, repetições, alternâncias entre 

redução e extensão de totalidades (VEJMELKA, 2009, p. 140). 

 João Gilberto Noll caracteriza seus textos “como romances, inteiros, minúsculos” e 

“como milimétricos surtos ficcionais”  ou de “[...] microcontos poemáticos em que [...] 

suspende por agudos momentos o fluxo normal de uma narrativa, a princípio mais extensa e 

que parece correr pelo livro todo”. Vejmelka observa que as entrevistas de Noll foram 

importantes para sua pesquisa. Isso porque o autor faz referência ao crítico latino-americano 

Octavio Paz, para caracterizar seu projeto estético, a partir da descrição sobre A consagração 

do instante  (BRASIL, 2006, s/p).   

 Assim, Noll estabelece conscientemente uma forma de evitar a forte tradição da 

influencia estadunidense e opta pela área hispânica do Prata. Há uma referência dupla para o 

projeto de Noll: “a poesia como condensação do instante e, no sentido proposto por Octavio 

Paz, como „consagração‟ e isolamento do fluxo do tempo secular e histórico, o qual Noll 

combina com sua poética da percepção repentinamente interrompida ou imposta da realidade” 

(VEJMELKA, 2009, p. 131). 

 Na citação seguinte, Octavio Paz escreve sobre o instante privilegiado da revelação 

poética como fruto da suspensão do tempo,  conforme se referiu Noll: 

 [...] o tempo cronológico [...] sofre uma mudança decisiva: para de fluir, deixa de ser sucessão, instante 

que vem depois e antes de outros instantes idênticos, e se transforma em começo de outra coisa. O poema 

traça uma linha que separa da corrente temporal [...] nesse aqui e nesse agora começa algo: um amor, um 

ato heróico, uma visão da divindade, um momentâneo assombro diante daquela árvore ou diante da testa 

de Diana, lisa como uma muralha polida. Esse instante é ungido com uma luz especial: ele foi consagrado 

pela poesia, no melhor sentido da palavra consagração (PAZ, 2012, p. 193).  
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 A compreensão da obra dada pelo autor é capturada pelo crítico. Uma compreensão que 

atravessa a inspiração e une-se à corporalidade da língua, tema central na escrita de Noll. O 

corpo é significante e se reveste de um caráter de anúncio e denúncia. A escrita corpórea de 

Noll pressupõe a materialidade da vida em constante sensação de mal-estar, como se fosse um 

corpo a superar o insuportável e o interdito. 

 Vejmelka define a escrita de Noll: “A literatura é para ele „quase que uma arte espacial, 

plástica, em que convivam numa só sentença a sua negação e afirmação, o tempo passado, 

presente e futuro, etc., etc.‟” (2009, p. 131). 

 

3.2 A fronteira entre o múltiplo e o comum 

 Quanto à questão do espaço na narrativa, pode-se dizer que nos fragmentos de Mínimos, 

múltiplos, comuns, na medida em que o leitor vai vencendo cada conto, observa-se que mais 

reduzida fica a condição da criatura e do mundo narrado. A situação é paradoxal, posto que o 

que se espera é o contrário.  

 Entendido dessa maneira, “o espaço poético abre um espaço entre realidade e ficção, 

aberto para todos os lados em termos espaciais e temporais, para incorporar a experiência 

vivida que o precede e o sucede para reatá-la a si própria na sua totalidade, sem nunca 

paralisar-se”. O conto abaixo exemplifica um dinamismo sempre presente na escrita do autor, 

sempre algo a se apagar e a reacender no momento seguinte em movimentos que são contidos 

e desenvolvidos em diferentes dimensões (VEJMELKA, 2009, p. 131). 

O HOMEM VAGO  

Bateram na porta. Abri. Ninguém. Alguém a me assustar. Depois não sei mais o que fiz. Se voltei ao ponto 

anterior, se inventei outra ocupação, ou se apenas percebi que o dia chegava ao seu limite e que só me 

restava ir para a cama, dormir. Ir à janela e escutar o farfalho não era bem um consolo, mas me sintonizava 

como outro lado da voz, compreende? Enquanto tirava a camisa ouvi um assobio a se apagar. 

“Ditirambo!” Sim, escutei uma palavra em brasa. Agora um dia claro. Faltava saber se o claro da manhã 

ou da tarde. Isso nem mesmo os doutores da luz a tentaram adivinhar [grifos nossos] (NOLL, 2003, p. 

34).
17
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 Categorizado em GÊNESE, O NADA, NINGUÉNS, conto O Homem vago. 
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 As palavras “ponto” e “limite” repetem-se sempre na escrita mínima de Noll. Elas 

ratificam a insustentável incerteza do presente. Esta marca pode ser lida no instante preciso, 

em que o autor promove a expansão ou redução das imagens. Trata-se de uma imaginação 

ativa, um imaginário vivo. Mas isso não redunda em uma forma isolada. Pelo contrário, “todos 

os instantes estão na ordem do Absoluto, constituem partes perfeitas e inalienáveis do Todo e 

resultam não em uma, mas na Unidade essencial” (CARELLI, 2003, p. 22). 

 Quanto à ampliação simbólico-temática da totalidade dos textos de Mínimos, múltiplos, 

comuns, a partir da condensação linguístico-espacial de cada texto individual, Marcel 

Vejmelka estruturou um quadro, que achamos por bem reproduzir no anexo dessa pesquisa 

(2009, p. 132). (ANEXO II). 

 Em Sobre a lógica essencial da edição, Noll traz a entropia para explicar a circularidade 

da narrativa: “O Retorno é entrópico” (2003, p. 23). Entropia e simetria são características da 

arte minimalista. Ambas atuam na lógica desse arcabouço literário, que apresenta cada conto 

como um bang iluminado, pequenos flashes, como relâmpagos ou microrrelatos. O fenômeno 

big-bang está ligado nesse projeto à ideia de conexão, união e “ordenação sistemática”; à 

explosão, à iluminação, e “ao universo em extensão infinita”. (VEJMELKA, 2009, p. 132). 

 Mínimos, múltiplos, comuns tem a representação geométrica da forma círculo – uma 

mandala – como símbolo da criação e do mundo, energia e movimento. Este símbolo exerce 

uma dupla função: conservar a ordem psíquica do mundo ou do sujeito, se ela já existe ou 

restabelecê-la, se ela desapareceu. Aqui, exprime a dinâmica relação entre o homem e o 

cosmos, unidos, em uma fração do instante, no conto Cilada. Em um átimo de tempo, o 

homem intempestivamente é sugado pelo centro do objeto místico (NOLL, 2003, p. 473).    

Entre os contos de Mínimos, há movimentos circulares do fim para o início da obra, no 

retorno das temáticas e das imagens. A espiral que se manifesta na aparição desse movimento  
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se aproxima da emanação, extensão, desenvolvimento, continuidade cíclica sempre em 

progresso. Existe também uma simetria entre os textos, quando os últimos explicam o sentido 

dos primeiros, complementando a leitura. 

Noll “faz surgir nesse livro espaços e níveis hierarquizados [...] desenvolve a sua 

extensão em uma categorização de vários sub-níveis” e a multiplicação de significados e 

efeitos através da exposição em conjunto de várias pinturas individuais – mínimas na sua 

elaboração em cores e formas uma constelação dentro do grande vazio. A estrutura do sistema 

volta: 

a concretizar cada vez mais a coesão temática dos respectivos grupos de textos, dando-lhe moldura e 

nome. [...] Desse modo se manifesta a respectiva especificidade de cada „constelação‟ desde o nível 

superior de ordenação até cada texto mínimo. Todas essas linhagens articulam, ao mesmo tempo, o 

mecanismo global da interligação e do entrelaçamento de todos os elementos. Esta relação fundamental é 

outro aspecto da lógica fractal de Mínimos, múltiplos, comuns. Nesta tensão e dualidade é que Wagner 

Carelli percebe abrir-se a ilimitação no território da escrita e [...] Unidade – com maiúscula – a que 

aspiram todos e cada um dos relatos (VEJMELKA, 2009, p. 134).  

 

Essa é a lógica de Mínimos: “uma constelação dentro do grande vazio”, uma lacuna 

essencial, que reflete e é reflexo da própria criatura em ferida. Eis a Nata do instante: “Siga-

me até o centro nervoso deste instante, este mesmo, banal, eu sei, e já” “Ai!”
 18

, eu respondia. 

Um enfermeiro me cobria agora. Desconfiei ser o lençol do terraço. Murmurei que eu estava 

pronto para segui-lo. Lembro de um entorpecimento. Que não deu tempo de me preparar para 

depois. Depois? (NOLL, 2003, p. 349). 

Observa-se nesse texto a voz da criatura entre aspas e um convite. Noll apresenta as 

dores do homem contemporâneo. O centro do conto, o centro do instante narrativo e poético, o 

centro do sujeito é algo perturbador para esse homem vazio. Há questionamentos, busca de 

saídas e caminhos e sombras na encruzilhada do tempo. As falas desse homem fazem sentido 
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 Categorizado em AS CRIATURAS, OS CONVALESCENTES, NOS HOSPITAIS, conto A Nata do instante. 
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no decorrer da leitura – os momentos de encadeamento vão se repetindo em todos os níveis 

hierárquicos da obra (ANEXO II). 

Ao falar da ausência de um si mesmo na escrita, Noll escreve sobre a realidade do 

mundo. A mente desse homem e seu corpo se acham em igual condição. Ele é um 

desmemoriado, que carrega uma lacuna essencial interior, expressa na linguagem. A condição 

de descentralizado do mundo e de si mesmo também é espelhada no texto. E, no jogo entre a 

prosa e a poesia, a obra trata de temas que atingem o humano em seu individual: a escassez, a 

decadência material e espiritual, ausência de sentido de mundo, desfazimento do sujeito e 

degradação das inscrições e instituições.  

Nessa nesga de tempo, o instante é congelado pela conflagração do olhar para tornar 

visível o objeto da escrita. O lençol impulsiona a próxima imagem para realimentar a ideia 

iniciada no conto: “Lembro de um entorpecimento que não deu tempo de me preparar para 

depois. Depois?” Depois de mais uma suspensão só no próximo conto, quando a escrita 

apresenta imagens oníricas, abstrações, ambivalências, recuos e silêncios para narrar o 

desencantamento do homem contemporâneo (NOLL, 2003, p. 349).
19

 

Assim, em cada fragmento se lê o todo. Mas também se evidencia em cada microrrelato 

uma ordem, configurada através de linhas diferenciais, em entrelaçamento contínuo, quando 

“todas as narrativas apresentam esse mesmo movimento, repetindo 338 vezes o ciclo proposto 

da Criação, num diálogo óbvio e metalingüístico com a criação artística” (Faccioli apud 

VEJMELKA, 2009, p. 135). 

Impulso e expansão são duas forças que geram a estrutura hierarquizada de Mínimos. 

                                                 
19

 “Viveu de esguelha. Até chegar perto da velhice, quando veio a história. Para ouvi-la, eu como que me subtraía 

do ambiente e feito pasta me misturava a essa parva lenda. Pois o homem cansou-se de si e pelas ruas começou a 

bradar o desencanto” (NOLL, 2003, p. 350). Categorizado em AS CRIATURAS, OS CONVALESCENTES, NOS 

HOSPITAIS, conto Anatomias.  
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Como o leitor pode chegar a um sentido nesta obra? Primeiramente, através da leitura 

sequencial de cada conto. Depois do último para o primeiro conto, quando há uma 

coincidência de imagens em direção contrária e recíproca. É fato que, pela complexidade da 

arquitetura do mundo, esse projeto estético de João Gilberto Noll – atinge pelo mínimo o 

múltiplo ou pelo comum, o singular – é o que melhor representa o que se pode chamar de a 

construção da forma pela deformação: 

O impulso bidirecional da condensação e expansão infinita através da repetição multiplicada, contido 

na imagem do „big bang‟, finalmente faz com que a condensação extrema do texto mínimo concreto 

contenha ao mesmo tempo a extensão máxima da moldura significativa desse projeto literário, ou seja, que 

a expansão espácio-estrutural da ordem textual possa, por sua vez, realizar o gesto de redução absoluta. A 

ordem do mundo e de todo ser, simbolizada no quadro e na analogia com a Criação, não é resultado dos 

textos individuais reciprocamente relacionados ou de uma síntese de sua totalidade, mas desenvolve o seu 

significado completo na direção contrária, através de sua variação por cada texto mínimo (VEJMELKA, 

2009, p. 135).  

  

 No que diz respeito à repetição multiplicada, existe uma ordem desordenada nesse 

mundo, em cada bloco ou ilhas, que ao mesmo tempo em que o autor encerra cada conto. Esse 

relato não se fecha porque junta-se a outros, dentro da mesma categorização, capaz de 

contribuir para a relação de múltiplos significados, os quais reproduzirão “no seu interior de 

forma auto semelhante às dimensões externas do „mundo‟ ao seu redor” (VEJMELKA, 2009, 

pp. 136-137). 

 O autor insere cinco partes na estruturação de Mínimos, múltiplos, comuns: GÊNESE, 

OS ELEMENTOS, AS CRIATURAS, O MUNDO e O RETORNO.  

 Em GÊNESE estão O Nada, O Verbo, Fusões e Metamorfoses e A Desmemoria. 

Segundo a lógica da criação, GÊNESE trata do Nada que a tudo precede (as criaturas e o 

mundo); do Verbo que o sucede como manifestação primordial. Nesse segmento, a língua e a 

palavra aparecerão nos microcontos.  

Em Fusões e metamorfoses, os corpos dissolvem-se em espaços enlameados, querem 

apoderar-se do próprio contorno ou evadir-se em sua magra dimensão. Essa criatura busca 
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reavivar a imagem líquida como energia e força vindas das vísceras do mundo. No conto 

Fusão, lê-se: “cobria-o inteiro com o líquido que dessa vez parecia dissolvê-lo no barro da 

fronteira”. Sempre o limite, a fronteira e a fluidez. (NOLL, 2003, p. 59).  

Mais adiante, em Os Petrificados, encontram-se as ruínas, o crepúsculo, o desfazimento 

do corpo em fóssil, célebres fantasmas, olhar mortificado, uma ânsia de ser coisa, de ser 

natureza-morta ou de ser estátua. Algo parecido com a mudez marmórea. A mudez é uma 

tendência desse mundo que é criação e destruição, ou melhor, destruição criativa. Não é a 

mudez marmórea que a impede de comunicar-se; mas o inverso, ou seja, é a sua incapacidade 

de comunicar-se que torna essa pessoa cada vez mais fria e muda.   

No segmento Os Volatizados, estão corpos em estágio de desaparecimento, extenuados. 

Eles animalizam-se, querem ser feras. O que se observa é que entre o primeiro e o último 

segmento, sobretudo, o corpo das criaturas se transforma, afetado pelos embates do mundo, 

valoriza o interior porque dentro a matéria é viva, reage aos encontros através da excreção, do 

vômito, da náusea, da secreção, ou seja, reage ao imobilismo e, assim, purifica-se e continua. 

 Os Camaleônicos apontam para a desmemoria desse sujeito e a cegueira do mundo do 

capital selvagem. Noll reduz e camufla esse homem, mas ele não pode ficar escondido. Ele 

volta em todas as suas escritas, a gritar pelo homem da margem, o Ninguém, o excluído do 

mundo social:  

Manchas fazem os personagens. Alguns borrões parecem se beijar [...] Sua memória hoje apropria-se 

sozinha e sovina dos registros. Aliás, tudo. As mãos dele lembram cortinas se desfazendo em teias. A nota 

de dinheiro, verdadeira enguia. [...] E quando se senta e olha o mar escuro e poderoso ele não passa de uma 

pincelada tremulante. Já quase submersa no vasto céu da paisagem. (NOLL, 2003, p. 70-71).
20

 

 

 Na pluralização dos títulos, a obra se “vislumbra o processo de aniquilação ou 

desumanização contrária à Criação” (VEJMELKA, 2009, p. 137).   
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 Captados em FUSÕES E METAMORFOSES, OS CAMALEÔNICOS, conto A sessão e Cinemascope. 
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 O primeiro conto inicia com um eu questionando o mundo: “Como posso sofrer porque 

as coisas pararam?” Depois, ele mesmo dá um sentido para sua indagação: “Elas andavam tão 

estouvadas!”. No decorrer da fala, o sujeito começa a narrar objetivamente, mas descreve o 

mundo como um Tecido penumbroso: “Tudo se aquietou, é noite, o mundo vive pra dentro, 

cegando-se ao sol do sonho.” Esse eu deixa claro que descreve um momento de paralisação, 

apagado diante do sonho, sombrio em penumbra (NOLL, 2003, p. 29).  

 Depois, o narrador direciona a leitura, descortina uma urgência pessoal diante do mundo 

descrito: “Preciso um pouco desse conteúdo inóspito, ermo como um quase-nada.” E, antes 

mesmo que o leitor possa tirar qualquer conclusão sobre esse estado petrificado do sujeito, o 

próprio narrador anuncia com veemência: “Não, não é morte, é uma espécie de lacuna 

essencial, sem a aparência eterna do mármore [que seria a derradeira finitude] ou, por outro 

lado, sem as inscrições carcomidas” (NOLL, 2003, p. 29). 

 Observa-se na GÊNESE dessa criação uma lacuna, que tanto pode pertencer ao interior 

do eu, como um mundo vazio de propostas diante do tempo em que narra. Tempos de homens 

vazios, desatinados ante o valor dado às coisas, tempos paradoxais de excesso de inumano e 

penúria de afeto. Um tempo sufocado pelo desequilíbrio do próprio sistema capitalista e pelas 

exclusões sociais diante das catástrofes que o mundo enfrenta globalmente. 

 O próprio narrador reconhece que há saídas, pois “pode-se respirar também na 

contravida”. O dinamismo na escrita de Noll nega o estado atual das coisas, nega o estado do 

homem paralisado e engessado em muitas atitudes. A ideia de contravida nessa descrição 

contraria o que se pode pensar na relação dual vida versus morte para vida versus quase-morte, 

ou seja, “quase-nada”, que é a síntese desse mundo sombrio.  

 Há uma experiência, na trajetória desse mundo, que o homem considera experimentação 

ou provação. Nesse conto, ele ainda anuncia como continuar: “Depois então a gente volta para 
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o velho ritmo; aí já não nos reconheceremos ao espelho explícito, tamanha a qualidade desse 

tecido penumbroso que provamos” (NOLL, 2003, p. 29). 

 Na segunda parte, OS ELEMENTOS compõem a natureza desse mundo: Água, Ar, 

Fogo e Terra. Depois da forma apresentada segue a composição do mundo. Os Elementos 

carregam a linguagem dos arquétipos e dos símbolos, um modo singular de criação.  

 “No próximo nível inferior, contudo, a divisão já parte para categorias muito particulares 

como MERGULHOS na água, NEBLINA, no ar ou TERRENOS na terra”. A Água é o 

primeiro elemento que a estrutura minimalista de Noll considera. Ela é o refrigério da sede, 

traz o anuviamento da paralisia cerebral, a cura da vertigem dentro da gruta e reaviva a falta de 

ânimo do narrador (VEJMELKA, 2009, p. 137).  

 Diante da água, o pensamento desse homem, um descampado que parecia não acabar, 

através das descrições do mundo interior e exterior, faz a unção da criatura com o universo. O 

riacho limpinho ficava no caroço do ermo onde o mergulho se dá: o ermo interior. Depois de 

mergulhar se mostra um homem em estado de espera. Mas sem qualquer esperança de 

clarificar seu mundo, apesar de ser uma criatura depositária de confiança no mundo.  

 João Gilberto Noll traz nesses contos uma única criatura com a mente em revolução. Às 

vezes diante das coisas e de seus próprios gestos, esse homem se define, questiona-se e 

revolta-se pelas circunstâncias da vida.  

 Através de uma única voz vai compondo a escrita. “Realmente, era uma exagerada 

reserva de fé em apenas uma criatura, ele, de composição tão sucinta, quase um fiapo, como 

qualquer outra pessoa, aliás, se comparada àquela paisagem ali, por onde corria um rio 

prateado – esse sim à espera da lua para se azular” (NOLL, 2003, p. 111). 

 Às vezes, esse homem sequer sabe se as águas, a qual encontra pelo caminho, eram do 

mar, de um rio, lagoa ou riachão. Mas, diante da Água, ele se recolhe para a imprecisão. Ele 
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mergulha no vinho e no charco e parece afundar. Esse homem tem o corpo, a pele e a roupa 

compostos da matéria do subterrâneo do mundo: “Sentiu o limo do fundo – vestiria esse 

veludo para se matar” (NOLL, 2003, p. 114). 

 Enfim, diante da Água, essa criatura revela sua genealogia e experiência, desnuda a 

natureza desmemoriada do seu pensamento e mergulha no sagrado (vinho), bebida associada 

ao sangue, à poção da vida e à imortalidade.  

 A água é o elemento da vida, águas nutrientes, líquidos férteis e protetores. Nessas 

narrativas a matéria se mistura com a terra no charco e na vestimenta dessa criatura, que 

também se metamorfoseia em Bispo da Madrugada ou Pontífice da Periferia. Ou, ainda, 

torna-se fator de união do homem ao mundo sagrado e de dissolução através do vômito abjeto 

(NOLL, 2003, pp. 216; 474). 

 O eixo de construção dos contos em Mínimos, múltiplos, comuns pode ser resumido 

nesses dois títulos. Elementos abstratos com secretos; elevados e baixos, díspares e similares 

são unidos e separados na mesma arqueologia da composição em cruzamentos que geram uma 

multiplicidade de imagens. Por exemplo, em “bispo e periferia; pontífice e madrugada”. Essa 

composição encerra um quiasma, na visão benjaminiana, pois tanto bispo está para pontífice, 

assim como, periferia está para madrugada é quase uma passagem (MISSAC, 1998, p. 119). 

 Nesses contos, a criatura apura os sentidos e as sensações, amplia o voo do 

desprendimento: impossível desejo de preencher o próprio vazio. A noite inspira-lhe 

devaneios sobre os lençóis, pois libera o fluxo de energia para a escrita. O irromper nesse 

conto é um desligamento da ideia do pensamento, uma dissipação que promove o êxtase da 

união do sombrio à claridade. Forças antagônicas são conectadas: coesão e dissolução. 

 O vento vem e rarefaz as imagens e até o próprio vento: “O vento já se esfarelava em 

forma de chuvisco”. Mas que também, como a água, unge com dinamismo a prosa poética de 
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Mínimos, múltiplos, comuns: “O telefone tocava. A campainha. E de novo à noite, o vento, 

tudo sem parar...” (NOLL, 2003, pp. 122-124). 

 O Fogo está em três subtítulos: Chamas, Sol e Calor. Pode-se resumir a dissolução, 

nesse capítulo, pela ideia do calor no corpo: “O calor veio pelas pernas. Foi subindo até sair da 

boca num vômito mais que súbito, voraz.” O Fogo é também brasa. A brasa na língua e a 

ardência no esôfago e o ímpeto na explosão da escrita. 

 Essa criatura acende velas em um esconderijo, quer queimar “o excesso de coisas e 

também quase se jogar na fogueira”. O sol é uma circunferência diabólica que ele observa no 

horizonte. Ele pensa em morrer, mas é um gesto quase concretizado. Essa criatura tenta se 

jogar do alto de uma sacada, porém, desiste e resolve voltar ao recinto. Nesse momento ele 

ressalta: “Eva dormia”. O nome ficcional pertence a qualquer mulher, mas a simbologia da 

Criação é única da nudez dos corpos e do momento infernal do encontro. Eva é a criatura da 

fusão, a mulher e a carne: “O céu preparava-se, cada vez mais chumbo. No trovão, 

estremecemos juntos. Já despidos que estávamos de novo”. (NOLL, 2003, p. 132). 

 Terra traz na abertura do capítulo a imagem de falésias. Terras altas e em sulcos. Dois 

subtítulos estão nesse segmento: Covas e Terrenos. Em Covas, o autor reservou três contos: 

Aparição, Atalho e Resíduo insone. E, em Terrenos, mais três contos: Folguedos, Silvestre e 

Gleba. O homem, ao ver uma cova, reconhece ser apenas um buraco e que essas imagens não 

devem lhe trazer inquietação por lembrar a morte. Mas esse narrador sofre vertigens, está 

sempre em queda. Às vezes, ele sente rolar e uma densa porção de terra cai na sua traquéia 

rompendo o seu gemido. Rompendo seu mínimo ai. (ANEXO III). 

 A ideia aqui é avessa já que a terra não provoca abafamento, mas rompimento do som. O 

elemento Terra torna-se alicerce e ponto de partida para que ele possa gritar sua dor, passar a 

questionar sobre as coisas, a vergonha do mundo e a morte.  
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 Essa criatura traz consigo uma adversidade tem sede de afeto e de encontro e, pede um 

lugar para plantar. Narra sobre folguedos e euforia ao encontrar umas terras sem dono. 

Ajoelha-se diante da cerca de arames em farpas. Lembra um campo de concentração e vê o 

terreno pedregoso. Acha ser merecedor das terras. Depois se refere às palavras “trêmulas e 

murchas”, talvez como plantas (NOLL, 2003, p. 148). 

 O limite, as fronteiras aparecem sempre no espaço cênico das obras de Noll quando o 

autor apresenta a dissolução da criatura ou provoca uma suspensão da escrita pelo uso das 

reticências. Trata-se de um “movimento transgressor” que pode ser assim explicado: 

     Nesse romance mínimo surge um movimento transgressor de fronteiras da escrita e do escritor, que já 

não tem ponto de partida ou de chegada. Somente o autor, enquanto alusão às suas dimensões biográficas 

e reais inserida na sua própria escrita, ainda pode tentar satisfazer um desejo insaciável, porém claramente 

marcado nessa sua impossibilidade: o de finalmente voltar e chegar ao ponto de partida da sua viagem 

(VEJMELKA, 2009, p. 139). 

  

Não se pode exatamente se pautar na palavra do autor para uma análise literária. O texto 

é o único caminho. Mas, recentemente, Noll foi indagado como ele vê o homem e o século 

XXI. Ele responde que vê “sim, certa fragilidade humana por aí. Parece que o processo de 

individuação se perdeu no meio do caminho, para a vantagem de um jogo social que é de todo 

mundo e de ninguém” Na mesma resposta, o autor conclui com uma inserção sobre a arte 

contemporânea:  

        A memória é cada vez mais rarefeita, como as lembranças meio desorientadas (...) como se 

vivêssemos em colapsos neurológicos (...) A literatura não pode deixar de refletir esse estado, por isso a 

impressão que causam algumas narrativas atuais – de que estão meio truncadas, pelo menos intrincadas 

[grifo nosso] (CASTELLO, 2013, p. 216). 

 

A palavra “reflexão” nessa entrevista apresenta o compromisso do autor em cada novo 

projeto estético. Mínimos, múltiplos, comuns exemplifica esse fazer. “Não há „abstração‟ da 

forma; há um aprofundamento abissal do sentido através, literalmente, „não por meio‟ da 

forma (CARELLI, 2003, p. 22). 
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 Nos contos, em que resume AS CRIATURAS, o corpo será descrito primeiramente pela 

sua composição física: O Porte, O Organismo, As Mãos, A Boca, A Língua, O Púbis e Os 

olhos. Trata-se de uma forma gigante, imensa, avesso aos movimentos, sem ânimo, um 

organismo com uma genética extraviada, desmemoriado, porque os lapsos o condenam. Um 

corpo ferido, que carrega uma cicatriz nas mãos, embora esteja sempre a refazer-se. É possível 

explicitar melhor esse longo e extenso conjunto que é O Corpo através da lógica da criação: 

     [A narrativa] parte de uma extensa definição dos Corpos, que se mostram Despidos; depois unidos 

carnalmente como Amantes; unidos perante a lei e a sociedade em Casamentos; construídos em Famílias; 

gerando Crianças; repartindo espaço e destino com os Animais; vagando e povoando o mundo como 

Andarilhos; penando a pobreza e a solidão como Excluídos; rebelando-se contra tal ordem das coisas 

como Revoltosos; batendo-se em lutas mortais como Gladiadores; tratando de escapar à fúria dos 

vencedores como Fugitivos. Os corpos são Feridos e cobrem-se de cicatrizes; recuperam-se ou não como 

Convalescentes, e colocam-se à parte do mundo e das coisas, viventes de outro plano, como Artistas 

(NOLL, 2003, p. 23).  

 

Sobre o destino desse corpo, que carrega a impossibilidade de retornar a uma realidade 

mais adequada de outros tempos, em Mínimos, múltiplos, comuns, esse homem 

conscientemente sabe que não sobreviveria ao que lhe estava reservado. Mas não aceita o 

suicídio ou morte. Tanto que Noll traz os doentes, os corpos em ruínas, feridos, mutilados para 

o interior do texto e também traz os convalescentes curados pela energia da água: “E, deixou-

se ficar na tempestade convalescendo, mais e mais...” (NOLL, 2003, pp. 313; 341). 

 Os Artistas dizem envelhecer sem a arte, os poetas veem (...) a sua inspiração acabar e 

denunciam cada vez mais a ausência da poesia nas livrarias. O retrato de Walt Whitman 

atualiza a literatura no tempo, uma vez que aqui germina em pequenos grãos ou fragmentos a 

literatura convulsiva que celebrou o poeta. A semente ou o pólen da salvação é o palco. Ele é 

altar e centro do mundo. O artista é o homem “áspero do vento” que procura proteção nesse 

centro. Seus dedos, suas mãos, sangram e carregam uma cicatriz que, às vezes, se ilumina 

deixando fluir a letra nua: 
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A LETRA NUA 

[...] Pois, pouco antes de iniciar a tarde de autógrafos que não houve, notei certa mendiga a se banhar nua 

num pequeno lago da praça. Sim, debaixo de um copioso cântaro carregado por uma vestal de pedra. Era a 

minha primeira mulher nua [Afrodite, em A Fúria do corpo, 1980]. Meses depois, abandonei o seminário 

(NOLL, 2003, p. 176).
21

 

  

 Vejmelka (2009, p. 139) alude em seu estudo que “ainda antes desses movimentos 

[biográficos] se iniciarem conscientemente, eles já começaram, mesmo que se limitem ao 

surgimento mental de variações de uma biografia, onde um escritor se lembra que talvez 

pudesse ter-se tornado cantor” ou seminarista: 

PORTO ALEGRE 

Vapores do frio saíam de minha boca. Abri o portão maldizendo o ruído do cascalho que eu deveria 

percorrer ao me dirigir para a primeira aula de canto. A mão gelada, quando bati na porta, emitiu uma dor 

de osso desencapado. Uma criança negra abriu. Perfilei-me ao lado do piano. E a professora? Eu só via 

uma quantidade impressionante de frascos de remédios sobre a mesa. Escutei uma tosse. E ela então 

apareceu num robe que me deixava entrever uma brancura extremada, a cicatriz rosada, parecendo 

recente, no peito que eu diria levemente arfante. Lembro que tonteei, fulminantemente incrédulo diante do 

meu destino de cantor (NOLL, 2003, p. 367).
22

 

 

 Depois O MUNDO. Nele, o autor inseriu A Geografia, Os Horizontes, As Plantas, Os 

Reflexos e O Sistema. Aqui os lugares são nomeados: Califórnia, Europa, Rio Grande do Sul, 

Rio de Janeiro, Santa Catarina e Outros Brasis. Em Os Horizontes, as criaturas se tornam 

mais contemplativas através de dois espaços: Das janelas e Das Margens; As plantas 

resumem-se em Canteiros e Pétalas, elas contracenam como protagonistas. Encontramos 

ainda, nessa extensa obra de Noll, títulos como Reflexos e um Sistema aqui com uma 

característica muito específica (NOLL, 2003, p. 23).  

 Nesse segmento, o emaranhado do pensamento era um sinal da loucura que atormentava 

essa criatura. Ele sofre vertigens e perambula da Califórnia à Europa e a Outros Brasis. Pode-

se observar que a errância do sujeito, mais a contemplação do mundo exterior, ambas 

                                                 
21

 Caracterizado em AS CRIATURAS, OS DESPIDOS, SÓS, conto A Letra nua. 
22

 Caracterizado em AS CRIATURAS, OS ARTISTAS, OS MÚSICOS, conto Porto Alegre.   
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divididas com o pensamento sobre o mundo interior redundam no Sistema do mundo em 

Mínimos: uma ordem reticente. 

 Por fim, O RETORNO. Nessa chave estão Os Mortos e Os Deuses. “O Retorno é 

entrópico, o fim do universo e a volta à origem que a desmemoria perdeu”. Entre Os Mortos, 

estão a Morte, Os Cadáveres e Os Enterros; Os Deuses são expressos pelos Profanos, 

divididos em três micronarrativas: A Deusa da Ausência, divindade ambígua, entidade 

consagrada pela criatura de Noll.  

 O nome dessa deusa profana provém da criatura da falta, da carência de tudo e plenitude 

de nadas; Um Cara de Zeus e Cilada, quando o homem se vê renascido, depois de ser sugado 

pelo centro da mandala. Em Seculares estão entre outros: A Filha do Pai e o Sono Flagelado. 

Um Cara de Zeus. A troca da letra Z pela D. Apresenta a crucificação da criatura no 

centro de cada instante e, também, um apelo pela individualidade ao deus do Olimpo, deus de 

todos os deuses, senhor supremo do universo. A ideia de plural inviabiliza a simbologia do 

Um, única divindade, para a qual se realiza toda a vida. Diz a criatura: “eu ia pedindo a Zeus 

que me transportasse, o mais depressa possível, para longe do cara que se apossara de mim” 

(NOLL, 2003, p. 472). 

  O destino é a ordem do eterno retorno do mesmo, mas na ideia do novo. A morte não 

significava repouso, além do tempo cíclico, recomeço perpétuo, dentro do ciclo. Por que ao 

iniciar a obra nada muda é somente uma estratégia ficcional, que deixa uma semente de utopia 

na literatura de Noll.  

 Além da negatividade em Mínimos, múltiplos, comuns a temática da morte está inserida 

como renascimento do homem e do mundo. A morte configura a negação da vida, da 

identidade desse homem. Por isso ele quer ser outro, pede “o repouso infinito de morto” a 

quem chama João ou Mortinho da Silva (NOLL, 2003, pp. 457-466). 
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João Gilberto Noll, através de seus narradores anônimos ou duplos do autor, acentua que 

narrar é relatar a “experiência da agonia”. Seus protagonistas relatam experiências singulares e 

vivem em “estado de morte”: “Cansara de anotar datas apodrecidas nos bolsos. O mutismo 

dele só atraía laços natimortos. Mas agora seu fio de corpo vergava, golpeando seu 

isolamento”, nos diz um deles (NOLL, 2003, p. 125).   

Havia um rudimento qualquer, puxando o ânimo dessa criatura. Algo entre a poeira e o 

sal; entre a morte e a vida. Mas, às vezes, a mesma ideia de morte reanima o mundo vazio 

desse homem.  

A simbologia do sal está ligada à conservação, a manter-se vivo. Em Nave, o homem 

ainda acredita em um momento singular de oração ou pedido. A morte é o que mais teme as 

criaturas da impossibilidade na literatura-limite de Noll: 

entrei na igreja e me postei na frente da imagem. Pus-me a mexer afoitamente os lábios, mãos recolhidas 

sob o queixo. A ruminar um silêncio cuja barra era o rendado do murmúrio [...] Da rua veio um estrondo. 

Gritaria. E o vago colapso que nos levou a sentar no banco carcomido por cupim (NOLL, 2003, p. 477).  

 

 O último conto marca o retorno. O homem se encontra agora em estado criança, quieto, 

paralisado, a ouvir as orações matutinas, como no início da obra. Dorme e sonha “com uns 

parasitas em mentes flageladas”.  

 Essas orações, segundo narra, são as mais intensas “porque nelas podia alisar a pele do 

Verbo”. Eis a palavra depois de ter-se doado a esse mundo sombrio. O Ele que chega ao final 

e que volta para a despedida sequer corpo mais tem. É, apenas, uma mancha sucinta que parte 

para sua morna mansidão (NOLL, 2003, p. 478). 

3.3 Comum: o ritual, a poética e o tempo  

 Em O Arco e a lira, Octavio Paz descreve a poesia e a história como “lugar de 

encarnação da palavra poética”. Em Mínimos, o indivíduo e o coletivo se entrecruzam, assim 

como o local e o global (2012, p. 191-203).  
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 Noll escreve, em nome do homem comum, do homem do tempo. E, a poesia nesta obra 

foi considerada até um haicai da criação ou hipotexto. Mas importa ressaltar que “há poesia na 

abordagem temática e no lirismo quase métrico da linguagem”, que se oferece como uma 

ferramenta da escrita, a serviço dos relatos “como romances integrais, reduzidos a um mínimo 

enunciado formal” (CARELLI, 2003, p. 20). 

 Esta composição se assemelha a um jogo de muitas peças, mas nada está colocado por 

acaso. Pelo contrário, as muitas imagens em dobras, em repetições diferenciadas, em cada 

conto, dão complexidade e profundidade à linguagem. O leitor aos poucos vai intuindo neste 

universo uma história, em que o homem do tempo não se petrifica. Pelo contrário, dá vazão à 

criatividade artística, a uma nova forma mínima no fazer. Porém, máxima no dizer ante os 

poderes libertadores da linguagem que, somente, a literatura oferece. 

 Trata-se de uma poética do instante, travada pelo leitor, em um Percurso desbussolado, 

como anunciou a crítica em outro romance do autor, Hotel Atlântico (1995): “É na linguagem 

desmetaforizada, seca, cortante, que se percebem as demolições físicas e psíquicas do 

personagem-narrador. Palavra despoetizada, a prosa de Noll joga o leitor numa estrada com 

buracos e encruzilhadas, chão de pedras onde, em vez de deslizar, tropeça aos solavancos” 

(BARBIERI, 1995, p. 9).  

 Voltando à narrativa, após a travessia do pórtico e de toda a obra observa-se que esse 

homem encontra-se renascido. O mundo narrado pode ser considerado um rito de passagem 

capaz de fundar conhecimento, propiciar a transformação necessária ao eu-poético e preencher 

esse vazio referenciado como lacuna essencial, no primeiro fragmento. 

 Na verdade, o que não se pode deixar de dizer é que, onde há morte, há também vida.  

Essa ambiguidade expressa o paradoxo do tempo, na imagem deste homem excluído do 

mundo social e consagrado ao instante poético. Uma realidade – que precisa ser aceita como 



97 

 

retrato do mundo contemporâneo – em que o poder exerce soberania sobre os excluídos. Mas 

estes relutam para não permanecerem escondidos e silenciados. Afinal, os subalternos querem 

deixar seu grito, mais do que falar.  

A essência da compreensão dessa criatura está na afirmação múltipla e pluralista. A 

compreensão do mundo em Mínimos, múltiplos, comuns pode ser definida como a busca do 

reconhecimento sobre a realidade. Busca do centro em múltiplos instantes, busca do encontro 

do homem com ele mesmo, busca de efetivar sua presença no cerne desse mundo plural. 

Busca de energia humana, que liga o homem ao cosmos, a unidade ao todo e liga, também, as 

inúmeras explosões da matéria. 

Uma luta entre prosa e poesia, um duelo entre escrita e forma, um corpo-palavra em 

exaustão, um encontro com a poesia, onde tudo pode ser transmutado e somado à arqueologia 

da própria obra, no conceito do corpo das criaturas, na descrição do mundo em erosão, dos 

horizontes perdidos no instante, do verbo carcomido e o homem a gemer na margem.  

Mas essa criatura resiste pelo olhar e pela errância, enquanto o corpo vai se diluindo, 

depois da transformação de espectro, mancha informe, homem comum desmemoriado, bispo 

da madrugada, para aproximar-se de um si mesmo autoral, como escritor, como Pontífice da 

periferia, como poeta a escrever no muro entre os quintais: “língua e perdição” e retornar no 

estado criança (NOLL, 2003, p. 167). 

Isso permite liberar potência na escrita. O olhar desses andarilhos penetra em 

desordenado movimento espacial e mental. Eles são arrastados por encruzilhadas, abismos e 

labirintos através do instante e querem romper a qualquer custo os limites da visão, que 

desvela o insuportável. Além disso, aproxima a poesia da prosa, que aqui é um exercício 

profundo da experiência com a linguagem. 
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 A escrita reduzida e, ao mesmo tempo, a extensão dos fragmentos em Mínimos é 

impulsionada de arranque em arranque, de suspensão em suspensão, de dissolução em 

dissolução. Assim, o autor parece elevar ao máximo as possibilidades de leitura desses 

instantes. O fato é que “os arranques, os surtos delirantes e amnésicos parecem acontecer em 

séries, provocando-se ou desviando-se mutuamente” (VEJMELKA, 2009, p. 129).  

Essa característica traz marcas visíveis na semântica dos romances, no que tange ao 

corpo das personagens sempre em dissolução, explosão e liberação do abjeto para deixar fluir 

a energia do mundo interior do sujeito e a dar vazão ao duelo entre pensar e narrar. 

TEINADOR DE ALMAS 

[...] A alguns passos, o porto se esvai. Só eu percebo que o mar se adensa em volta. Os dois inermes diante 

das cicatrizes não mais que adivinhadas. Disfarço o chiado de algum empedernido inverno no meu peito. 

Sou duro exemplar. Antes que o barco também se dissolva, a pomba prateada do Divino desprega-se de 

um golpe da bandeira da proa e entra esfomeada pelo roxo do raio. Antes que minha mão se desmanche, 

faço o sinal da regra entre os dois gladiadores, já esquecidos da luta. Agora, um segundo raio esclarece a 

minha posição, ali, sim, de treinador de almas [grifos nossos] (NOLL, 2003, p. 293).
23

 

 

Esse homem retorna sempre em cada nova narrativa de Noll. Ele acolhe seu próprio 

abandono e a indiferença do mundo e do outro; está só e sem envolvimento afetivo familiar; é 

um ser isolado que carrega uma ferida no corpo, na mente e na alma.  

 Vejmelka não explora a aproximação de Noll com a temática do sagrado, nem cita o 

ritual como gesto recorrente em Mínimos, múltiplos, comuns já que seu propósito é fazer uma 

crítica da composição das micronarrativas do autor. Mas fala do impulso na escrita e, pode-se 

captar a mesma citação para se pensar a importância do ritual nessa escrita: 

 São momentos decisivos esses, que percorrem toda a obra de Noll, quando o protagonista se vê de 

repente às voltas com a sua natureza primitivamente sexual, com o olhar enigmático e desafiador da 

criança, ou com as próprias fontes da linguagem humana. Em todos esses reencontros, ele é obrigado a 

ensaiar, como se pela primeira vez, o gesto que o instaura enquanto ser humano, num ritual litúrgico, para 

citar um termo invocado freqüentemente por Noll, de revitalização e regeneração do significado das coisas 

(Treece apud VEJMELKA, 2009, p. 140).  

 

                                                 
23

 Caracterizado em AS CRIATURAS, OS GLADIADORES, OS DUELISTAS, conto Treinador de almas. 
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Sobre a valorização do ritual litúrgico e do gesto na linguagem, em entrevista, o próprio 

autor já revelou essa particularidade de sua escrita. Além disso, observa-se uma performance 

teatral nas obras de João Gilberto Noll. 

Mínimos, múltiplos, comuns é uma obra batizada pelo narrador em uma pia batismal. O 

conto A filha do pai traz a ideia do pai, que tem o poder soberano da narração. E, a filha é a 

própria escrita, o objeto narrado. A característica “do sempre-igual” repete-se em Noll. Essa 

criatura é o mesmo João, o Evangelista, que batizou Afrodite em A Fúria do corpo (1980), 

primeiro romance do autor. O batismo enquanto rito é um símbolo de purificação. Nascimento 

e morte se fundem. A narração acaba e a obra nasce (NOLL, 2003, p. 466).  

O Retorno tem por finalidade, nesta longa narrativa, livrar o homem do abismo e, 

também, salvar o mito do escritor, que busca esvaziar-se, morrer interiormente em cada 

escrita. Exaurir energias, renascer em cada novo trabalho, renascer a esperança para não 

desistir em busca de outros mundos para narrar e eternizar sua arte.  

Essa obra se aproxima da era da fluidez, quando o homem e o tempo estão no mesmo 

fluxo da instantaneidade, na correnteza do instante-já. Noll quer interromper o instante, 

consagrá-lo, paralisá-lo e eternizá-lo em forma de escrita.  

Entre o movimento de fazer e desfazer, como poeta sensível às dores do mundo, Noll 

traz a complexa realidade do mundo contemporâneo desenvolvimentista na corda bamba entre 

a civilização e a barbárie, quando já não se possui mais o domínio sobre as coisas, o espelho 

está rachado, a escrita rasurada, as relações esgarçadas, as coisas muito iluminadas e o homem 

com olhar saturado, desencantado de si mesmo e atolado no imobilismo. Essa escrita aproxima 

realidade e ficção, revolve a palavra-vida ou a palavra-corpo, o corpo-significante e o ver-e-

viver ou o viver-vendo (NOLL, 2003, p. 461).  
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 Uma arte que traz o dinamismo da palavra e da alma em ação costuradas, tecidas ou 

repetidas sempre pela salvação do corpo e da palavra. Literatura capaz de romper limites, em 

um mundo sem viva vibração, porque as palavras desgastadas encontram-se esvaziadas de 

potência, para tirar o homem da intolerância e da indiferença em que se encontra mergulhado. 
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IV – ENTRE O CORPO E A PALAVRA: TEATRALIDADES DA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

... o performer é um louco. [...] Porém não é nossa intenção a 

exaltação da insanidade. Estamos chamando a atenção para 

uma realidade que os filósofos e poetas conhecem bem: uma 

obra se torna interessante quando une duas palavras ou idéias 

que nunca foram colocadas juntas. O discurso resultante é 

próximo do delírio e, também, da verdade que é sempre 

delirante. O delírio e a performance são fenômenos 

estreitamente relacionados. A arte não tem nenhuma relação 

com o “bom senso” ou com o “senso comum”; para dizer com 

todas as letras: a arte não tem nenhuma relação com o sentido. 
                                                                     Jorge Glusberg. A arte da performance, 2011, p. 124. 

 

 

       Entre o meu mundo de fora e o de dentro surgia aos poucos 

uma dolorosa rarefação. Precisava, no entanto, me manter nesse 

centro hoje diluído, indefinido, impreciso, misturado, para não 

me bandear definitivamente ou só para o fora, ou só para o 

dentro. A expansão desordenada do dentro poderia virar 

metástase, criando o império da deformidade, da loucura pura e 

simples. Ia então me apegando a pequenas coisas do lado de 

fora para não me afogar em minhas próprias águas. 
                                                                   João Gilberto Noll, Acenos e afagos, 2008, p. 169. 

    

 

     O máximo que o mundo pode oferecer ao homem são acenos 

de um paraíso perdido, acenos que tornam ainda mais trágica e 

absurda a existência humana. 
               Gerd Bornheim, O sentido e a máscara, 2007, p. 90. 
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IV – ENTRE O CORPO E A PALAVRA: TEATRALIDADES DA ESCRITA 

 
       Por que me quereis levar-me a toda parte, ó iletrados? Não escrevo para vós, 

mas para quem me pode compreender. Um, para mim, vale cem mil, e a multidão, 

nada.  Heráclito 

 

            A mão nos botões não é um gesto menos nobre do que o da mão sobre a Bíblia. 

Ambas tocam num fetiche, seja o botão, seja a Bíblia, para dar início aos trabalhos 

de realimentar nossa fome infinita. 

 João Gilberto Noll, Acenos e afagos, 2008, p. 39. 

 

João Gilberto Noll desenvolve uma arte plural em sua escrita. Por isso, não se pode 

falar em teatralidade da escrita, tão aproximada da imagem e da palavra literária, mas em 

teatralidade(s), nem só em performance, porém em performance(s). Para esse autor, o corpo é 

o roteiro da cena, encena a vida entre a palavra e o gesto; a essência e a aparência; o rastro e a 

memória em múltiplas atuações na linguagem: palco aberto em cada romance.  

A proposta deste capítulo é pesquisar a teatralidade em Acenos e afagos (2008). A 

leitura parte da performance do corpo atuante, no jogo cênico, como ator e espaço de 

experimentação e da linguagem, na qual traz a dissolução do personagem monofônico para o 

“ser cambiante” (duas vozes: o masculino e o feminino) na fronteira entre pares opostos entre 

eles: o erotismo e o sagrado. 

 Acenos e afagos é um romance com muitos episódios ou histórias. Embora não se trate 

de uma narrativa de aventura ou biográfica ou teatro, a forma apresenta sutis ligações 

estruturais com esses discursos, em plena desfiguração e hibridismo dos gêneros literários, 

após o século XX.  

 Isso porque ao incluir farto material de vida dissolvido, em tantos acontecimentos 

representados, bem como sua apresentação, a partir de oposições, entre as quais o corpo e o 

mundo acenam em uma comunicação artística fruída com várias significações. 

 O narrador-personagem inicia, rememorando, no presente, uma marca do passado. Trata-

se de um encontro sexual entre dois colegas de escola, após uma briga no corredor de um 
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edifício a que chama “luta teatral”. O narrador-escritor ao mesmo tempo em que soma novas 

imagens à narrativa, apresenta outras histórias de sua biografia sexual. Este episódio encerra 

“uma situação que só poderia ter sido vivida porque se desgarrara da história principal”, diz 

ele. Depois desse rito inicial, o homem torna-se um faminto: vício e pensamento fixados no 

encontro com outros corpos e no sexo (NOLL, 2008, p. 19). 

 Possivelmente, a luta corporal com o colega de infância tenha sido o primeiro flash de 

lembrança do passado desse homem, agora, idoso. Nesse episódio, ele conta que tinha mais de 

quarenta cadernos com relatos de seus encontros sexuais: “cada contato assanhado”. Segundo 

o protagonista-escritor, João Imaculado, a partir desse registro poderia recompor a memória, 

pois teria matéria suficiente para narrar diferentes etapas de sua epopéia libidinal. 

 Em inúmeras passagens, ele lamenta o excesso de acenos e falta de afago ao homem. Por 

isso, o toque, o contágio, o encontro e a fusão estão no romance a serviço do tempo presente, 

em que o corpo gera pensamento e grita por socorro. Ressalta o narrador: “tocamos para 

aprender a dar ao corpo o seu melhor” (NOLL, 2008, p. 10-13). 

 O próximo episódio é o do casamento. Apesar desse marido e pai tentar cumprir com seu 

papel para com sua mulher em casa, não esquece a luta corporal de infância e continua a 

buscar nos espaços de multidão, onde há sempre um corpo de prontidão, mais encontros 

libidinais, quer sejam no banheiro do shopping, no cubículo fétido de um bar, em uma casa de 

massagem ou na fazendola da família com um peão ou uma cabra.  

 Nesses momentos de frágeis certezas e insatisfação pessoal, o corpo ordena e dita 

direções. O olhar desejoso sempre desbravador dos detalhes seja para com o corpo do colega 

do seminário, da prima virgem, do pai do amigo do filho ou mesmo para o próprio filho. São 

encontros furtivos em que, ao final, o abandono estilhaça ainda mais o interior desse homem 
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depois de cada ato sexual, ampliando a sensação de rejeição e de deserto. Mais acenos. Fato 

que o faz caracterizar a si mesmo como homem usual. Pleno em afagos. 

 Até que, depois de uma desavença com um michê, leva uma surra e vai parar em um 

hospital. É visitado pela mulher, pelo filho e pelo colega de infância do seu primeiro e 

inesquecível encontro corporal, agora um engenheiro. Este de passagem por Porto Alegre em 

uma atividade secreta e sob o comando de um submarino alemão. No decorrer da narrativa, o 

leitor fica sabendo que o negócio se trata de tráfico pesado de drogas. 

 Reconhece no hospital ter aumentado seu “apreço pela construção insular do corpo”. 

Súbito sente a mão do engenheiro sobre a sua. Ele passa a querer preservar o sentimento do 

passado comum entre os dois e entrega-se em servidão à carne do outro. Tudo isso são 

pensamentos do narrador. Até suspensão da narrativa em reticências. O cenário muda. Passa 

para a casa onde os dois se escondem na floresta. “Os ruídos dos animais da floresta me 

intrigavam...” A cena volta para dentro da casa: Diante da mesa ele pergunta pela mulher e o 

filho (NOLL, 2008, p. 75; 82).  

 Conta-lhe o engenheiro, que depois de recém-enterrado, violou a sepultura dele e raptou 

o cadáver. E, em uma operação boca a boca, o ressuscitou. Episódio providencial para o 

protagonista que, agora, morto para a família, se entrega em servidão e com paixão ao corpo 

daquele que ele alude ser o eterno e grande amor de sua vida.    

 Nesse trecho do romance, João Gilberto Noll faz a grande virada da narrativa, ao 

transformar um corpo masculino em um corpo imaginário feminino. O narrador, em solilóquio 

com seu próprio pensamento, é alguém que segue os impulsos libidinais do corpo, cura seu 

instinto famélico (fome) de sexo, quer atuar como mulher do engenheiro. Vai desbravar novas 

aventuras e curar seu fracasso, como homem usual, em agradecimento à sua salvação. 
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O fato é que esse corpo-masculino, aos poucos vai vociferando a sensação de ser 

mulher. Ele sofre mutações, com o propósito oculto de ter mais uma história para narrar. Ele 

mostra que queria mesmo era “ser a mulher que o seu homem sonhava”. Abre-se, assim, uma 

nova fenda na história (NOLL, 2008, p. 81).  

O narrador é um homem na encruzilhada entre a maturidade e a velhice que acena para a 

ruína das coisas em seu entorno, para a dor e a solidão interior. Ele segue o engenheiro desde a 

sociedade sodomita do submarino, até o planalto central do país, uma casa afastada na floresta, 

onde o traficante transaciona sua mercadoria. Espaço escondido e propício em que o corpo se 

aproxima do ideal aparente de ser-mulher depois dos mênstruos escorrendo pelas pernas. A 

transa(ção) é uma troca e o vício/a droga, o sexo. 

No entanto, o engenheiro é morto pelo segurança e João Imaculado – nome identificado 

somente ao final do romance – foge para a mata com o assassino. Como forasteiro faz uma 

travessia sacrificial através da natureza hostil. Reconhece [que seu] “corpo como um todo era 

um órgão genital”. Ele alude narrar o apocalipse do corpo, valoriza a vida porque, para ele, a 

única dramaturgia possível é a do ritmo do coração uma vez que não existe vida para além da 

biografia (NOLL, 2008, p. 195; 200). 

No espaço simbólico da floresta, o protagonista também acaba caçado pelo próprio 

segurança. Antes, no entanto, faminto de alimento e de sexo, ele transa com o segurança e 

sente tesão ao lado do cadáver do marido. Ocorre um reencontro, quando os corpos “fundiram-

se ambos assassinados”. Seu filho, agora reaparece mentalmente, na imagem mitológica de um 

grande lobo da floresta, e se apossa do seu corpo. Um, dois, três tiros e um aparente aceno. A 

narrativa vai encerrando-se. Ele, por um fio, em estado hipnótico, mantém um raciocínio 

defunto em funcionamento quase em apagamento total. 
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E, numa espécie de agonia ou coma mental somente com os sentidos em funcionamento, 

escuta o som das vísceras do solo, recebe em uma clareira da mata a luz perolada da lua cheia. 

Dessa iluminação advém um leite, que escorre do céu da boca. Ele compara a abertura à 

abóbada celeste, em cujo bojo pássaros errantes circulavam. Bastou, então, abrir a boca e 

deixar os pássaros voar a céu aberto.  

Em Acenos e afagos a única voz é do narrador-escritor. Ele capta a fluidez dos sentidos e 

a inconstância do tempo: “Ah, as banais inconstâncias do percurso imaginário lúbrico”. Uma 

frase digna de sinopse teatral (NOLL, 2008, p. 43). 

Esse homem apaga-se e se transforma enquanto sujeito-masculino para fortalecer o 

corpo pela fusão. Uma experiência oscilante entre celebrar e sustar sua própria dissolução. Só 

assim, desenvolve uma maneira real de escavar mais afagos e menos acenos, uma nova 

realidade capaz de ser fixada em escrita através do erotismo. 

Noll vale-se de forças antagônicas, para ampliar as imagens em sua intensa escrita, ou 

seja, dissolução e coesão (segundo a leitura do erotismo em Roger Caillois); continuidade e 

descontinuidade (segundo Bataille) que estão em Mínimos e também em Acenos e afagos. 

Forças essas reveladas, na narrativa, através da ambiguidade e metáfora do gozo erótico: 

O gozo mesmo vem da contenção, desse momento avaro em que você engole o seu objeto de prazer e 

finge encarcerá-lo como um tesouro [o corpo]. É quando, de fato, você possui o amante. Já a distensão se 

confunde com um descanso brevíssimo, com o afastamento instantâneo do objeto carnal do outro, com o 

ato de preparar o fôlego para o grande lance que logo se desfaz para sempre [grifos nossos] (NOLL, 2008, 

p. 139).   

 

Acenos e afagos é uma experiência literária no limite, na fronteira entre arte e vida. Na 

superfície, o erotismo e o obsceno; no avesso, a linguagem, o singularíssimo para este 

narrador. Limite que apresenta “o sexo intermediado entre o gozo e a negação”, como força 

para suprir o estado de precariedade do homem.  
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4.1 Performances do corpo e a imagem no camarim 

[...] anunciando uma alvissareira formatação. Eu estudava uma coreografia anterior à 

concupiscência dos corpos. Viajaria nessa onda, para passar na prova oficial da castidade. Provável 

que, quando o coração se põe a perder, sejam invocadas as lendas inefáveis. 

João Gilberto Noll, Acenos e afagos, p. 174. 

 

Existe uma interconexão entre literariedade e teatralidade que o próprio narrador de 

Acenos e afagos define como performance de sua fala. Ele é um tradutor da mulher. A escrita 

é orgia literária, epopéia libidinal, biografia sexual ou teatro latente. Na confluência entre o 

literário e o cênico, no trânsito entre amor e sexo, o narrador vai definindo seu discurso como 

um “ritual de iniciação ao transe” ou fruto de pensamentos melodramáticos.  

A teatralidade e a linguagem cinematográfica marcam a obra de João Gilberto Noll na 

confluência com outras linguagens. O corpo encarcerado entre o gesto e a imagem; entre o 

pensamento vivo e a escrita. Esta encerra a transmutação de um único ator com o uso de duas 

máscaras em cena. O mundo torna-se o palco; o discurso, único argumento; o corpo é de um 

escritor performer, o homem no centro da ação. A experiência da escrita transforma-se em um 

teatro experimental, em que é possível escavar marcas teatrais, até no implícito do texto. 

Teatralidade é uma maneira singular da enunciação teatral que tem a corporeidade como 

linguagem. No entretempo de duas guerras, Artaud chamou essa arte múltipla, que tem tudo o 

que a vida dissimula e é capaz de expressar, de teatro da crueldade. Para o autor de O teatro e 

a peste (1933), o duplo do teatro é a vida.  

Ele descreveu a cena não como algo fechado no espaço do palco. Mas como necessidade 

de a linguagem romper com o texto e centrar-se no contexto, “buscando a metafísica da 

palavra, do gesto e da expressão, uma espécie de criação total, onde o homem possa assumir 

sua posição entre o sonho e a realidade” (GLUSBERG, 2011, p. 22).  

Para Roland Barthes, teatralidade é o teatro menos o texto, uma espessura de signos e de 

sensações que se edifica no palco, a partir do argumento escrito. É aquela espécie de 
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percepções ecumênicas dos artifícios sensuais, gestos, tons, distâncias, substâncias, luzes, que 

submerge o texto sob a plenitude de sua linguagem exterior (BIDENT, 2013). 

Existe uma teatralidade em todas as narrativas de Noll. Isso se observa em A Fúria do 

corpo (1980) como nos contos de Mínimos, múltiplos, comuns (2003) e em Acenos e afagos 

(2008). No primeiro, evangelização e conversão; em Mínimos, um ritual místico e em Acenos, 

uma performance corporal dentro de um teatro latente: uma conversão do ser-masculino em 

ser-feminino. Palavras como cena, coreografia, melodrama, cenário, apoteose, roteiro, 

espetáculo e quadro estão neste e em outros romances. 

Vários títulos foram dados pela crítica acadêmica ao texto cênico-literário de Noll: 

Teatro de fuga, Teatro minimal, Teatro bio-semântico, Teatro de fraturas, Teatro de fronteiras. 

É possível acrescentar Teatro apocalíptico. Características que ratificam a posição do narrador 

em fuga de si mesmo ante as fraturas que o mundo lhe causa; a prosa mínima, labiríntica, na 

fronteira, em que a vida e a subjetividade são signos a serem decifrados. E, o apocalipse do 

corpo uma situação catastrófica e desesperadora. O objeto artístico mais uma vez próximo ao 

sagrado (CAVALCANTE, 2013). 

 O estudo da teatralidade a performance, o hapenning ou a bodyart podem ser assim 

interpretados: a obra passa a ser acontecimento ou construção cênica. As imagens do 

inconsciente, o ilogismo surrealista, a experiência fragmentada do sujeito e a evolução da 

linguagem contribuíram para os estudos da performance como forma artística.  

Performance é o conjunto de fatos que compreende, hoje em dia, a palavra recepção. 

Zumthor (2007) relaciona-a ao momento decisivo em que todos os elementos cristalizam em 

uma e para uma percepção sensorial. Para Glusberg, é a arte do discurso corporal, em que este 

é um signo aberto, que comunica e convida a recepção a pensar. 
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A performance é um novo modo de comunicação, que usa o corpo como matéria-prima, 

embora essa escrita não se reduza apenas à exploração das capacidades biofísicas do corpo. 

Mas incorpora outros aspectos individuais, sociais ou políticos. 

O princípio básico da performance é transformar o artista na sua própria obra, ou 

melhor, em sujeito e objeto de sua arte (GLUSBERG, 2011, p. 43). 

Nesse romance “o corpo se encarregava de dizer”. O corpo desnuda-se na cena-escrita, 

fica responsável pela exposição do eu, pela experiência mínima diante de fraturas, fluidez, 

incertezas e falta de densidade do mundo contemporâneo em crise. Este narrador-ator tem o 

movimento da vida sufocado, quer fixar uma nova identidade porque o fluxo da existência 

assim lhe exige, ante a inquietação do caos cotidiano (NOLL, 2008, p. 38). 

Além do corpo, a errância geográfica, o gesto teatral, a eleição de outros espaços 

narrativos (consciência) são alguns elementos que se repetem nesses e em outros romances do 

autor. No entanto, o mesmo não gera imobilismo ou falta de criatividade.  

Pelo contrário, o investimento, em novas formas de dizer e de abarcar o corpo junto às 

coisas e ao mundo, faz de João Gilberto Noll um autor que utiliza a performance como recurso 

de expressão de uma realidade, ele desafia o limite da representação na busca de efeitos 

inovadores e criativos para sua escrita-choque. 

É fato que toda conversão implica em ruptura, ranhura, dissolução do que foi antes para 

uma nova apresentação a partir do mesmo. Mas essa é uma relação dinâmica e mutável que se 

dá no diálogo entre o eu e o outro; entre o tempo passado e o presente. O ser-feminino que 

acena é o outro do ser-masculino de afagos. Assim se pode pensar esse romance, no jogo da 

linguagem, de vozes e de signos móveis que dão abertura à combinação e não fechamento. 

 Como se dá a aproximação desse processo criativo na literatura? 
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Esse processo de construção na arte literária soma o corpo (o gesto, o comportamento) 

mais o contexto e a palavra (voz do narrador ou personagens). Dessa forma a voz do 

romancista é representada por seus narradores em um espaço fictício. Ou seja, ele “transpõe 

sua mensagem para uma materialização determinada; o poeta e o romancista recorrem às suas 

imagens verbais escrevendo-as” (GLUSBERG, 2011, p. 46). 

O personagem de Acenos e afagos é o homem que vai operar essa transformação do 

corpo através da mutação da natureza do seu gênero sexual. Mesmo que essa metamorfose 

seja mental e gestual, como se observa no romance, no fim todas as coisas começam e se 

encerram nele mesmo. O meio de que se vale para narrá-las é que faz dele um performer. 

O performer é um operador de transformações entre inumeráveis códigos móveis e um 

conjunto de mensagens compostas por signos. Ele recupera elementos de valor no cotidiano 

para a produção de novos elementos. O poder da arte da performance está centrado no seu 

desempenho e na eficácia de seu papel. 

João Gilberto Noll elege seu duplo, João Imaculado, um performer. Enquanto narrador-

escritor, em angústia mental, espera um novo corpo ora indecifrável para começar a história: 

“Quem será que está para baixar? [...]. Aqui dentro ela [face] evolui e me concede o seu 

encanto obsceno e singularíssimo. É quando compreendo que, sem me dar conta, gozei com a 

aparição da imagem fugidia” (NOLL, 2008, p. 39). O narrador tem consciência que começa a 

experimentar uma experiência viva:  

preciso fechar os olhos para poder baixar a carne diáfana, mental que me salvará da solidez na cama 

diária. Quem sabe um corpo inédito baixe hoje em meu imaginário? Quem será que está para baixar? [...] 

Antes de receber as linhas dos contornos desse visitante, me adianto mergulhando de vez a aparição na 

retaguarda das retinas. Assim eu a protejo sobretudo de mim mesmo. Não há mal em tentar incubá-la atrás 

da pálpebra... (NOLL, 2008, p. 39). 

 

Na voz do narrador-escritor, o caos se faz perceptível: solidão e crise pessoal. Jorge 

Glusberg, estudioso do discurso do corpo na contemporaneidade, descreveu o que chama de 
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“grau zero da performance”. Diz que “os semiólogos se referem a esse processo onde a 

ausência de uma coisa se torna significativa como o „grau zero‟”. Esse processo envolve 

silêncio, solidão, mutilações, incisões ou ausência de elementos reais, contudo, a ausência 

evoca a presença e sempre se carrega do sentido [...] evoca uma infinita variedade de 

significações que se referem a uma variedade de objetos (2011, p. 82-83). 

É preciso atentar que o erotismo e a solidão, bem como o corpo-aparição, que aqui se 

aproxima dos elementos do sagrado, alçando a ressignificação através das repetições e o 

insólito (elemento a ser apresentado mais adiante como parte do processo performático), na 

obra de Noll, além de temáticas ou estratégias de escrita, integram um sistema estrutural de 

signos, que são a essência da arte da performance. 

“O circuito sagrado é muito importante em Noll quando a coisa bíblica se junta ao 

escatológico e ao pornográfico”, afirmou a diretora Celina Sodré, que promoveu a reescritura 

de A Fúria do corpo para o teatro em Nossa Senhora de Copacabana, a partir do método das 

ações físicas de Stanislávski (CAVALCANTE, 2013, p. 25). 

O sagrado não está em primeiro plano de Acenos, como no romance inicial do autor. As 

imagens bíblicas unem-se ao grotesco e ao erotismo, enquanto performance sexual, para 

converter o objeto artístico através do gesto teatral na imagem do social: “história de gala da 

população”. A ficção das coisas enredava o narrador
24

 a ponto de não poder dela se 

desvencilhar (NOLL, 2008, p. 54). 

Os gritos apocalípticos de A Fúria do corpo agora são menos intensos e carregam a 

eterna insatisfação da finitude e da luta do escritor “por uma autoria”. As ladainhas e as 

                                                 
24

 Diz o performer: “Talvez tenha deixado em meu corpo um entorpecimento próprio de coisas milenares, como a 

pedra, o cascalho, o tronco, a areia, a tumba e as sombras verminosas. Se a morte fosse isso, me dava por 

satisfeito [...] Só um pouco mais, aspirei a dizer em meio ao colossal silêncio apócrifo, onde ninguém mais lutava 

por alguma autoria (NOLL, 2008, p. 202). 
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orações, na beira do abismo de Mínimos, assumem “uma modalidade elitista de orgia” entre “o 

obsceno e o singularíssimo” e a matéria da escrita é a fisicalidade do corpo. 

“Cada vez vejo mais a literatura como teatralidade”, relatou João Gilberto Noll. 

Portanto, sua escrita totalmente livre dos padrões condicionados se mostra em constante 

reinvenção. Sobre sua forma de dizer, ele acrescenta: 

[Vejo a literatura] não como evento, não apenas como espelho das questões sociais mais imediatas, 

mas que ela traga o leitor para um horizonte ritualístico, um horizonte litúrgico. Que ele realmente sinta 

sua pulsação naquele momento, que ele presentifique a questão humana que é aquilo que ele traz dentro de 

si como uma porção humana e tal, que ele presentifique ao máximo. É como se ele fosse no palco e 

participasse junto com o ator, cada vez se integrasse mais pela voz, pela questão do ator. Não é a toa que 

meus últimos livros tratam de atores, de protagonistas, que são homens ligados ao teatro. Porque eu ando 

muito preocupado com essa questão da liturgia, do ritual (MACIEL, 2008, p. 100).  

 

 

Na arte performática de Noll, a transfiguração/a ressignificação e a transcendência são 

estratégias ficcionais. Em inúmeras passagens de seus romances, ele dissolve uma imagem 

para num ímpeto dar lugar a outra. Só que essa nova imagem é uma transfiguração da anterior.  

Em Acenos e afagos, na dobra da escrita, lê-se: “Essa imagem à meia luz se diluiu para 

nunca mais voltar. Era de alguém preciso?” (NOLL, 2008, p. 40). 

Na era do paradoxo, os contrários estão nos textos literários. Eles se atraem e se 

complementam. Trata-se de uma forma de desenvolver o pensamento pela própria origem do 

teatro. Dioniso é o deus do abraço ébrio e da fusão. Apolo é o deus da distância e da lucidez. 

Eis a duplicidade do teatro com a união do mundo telúrico-demoníaco e o mundo olímpico de 

Apolo, o mundo da natureza e do espírito. Nesse sentido o teatro representa exemplarmente o 

presente e o ser dúplice, que é o ser humano (ROSENFELD, 1973, pp. 38; 40). 

Noll encena também um “platonismo vicioso”, como o próprio narrador anuncia. E, o 

homem no palco entre dois sexos, dois mundos: o ser e o parecer. Isso coincide com as ações 

do performer quando “a essência e a aparência surgem, assim, delineados com nitidez” 

(GLUSBERG, 2011, p. 124). 
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O protagonista de Acenos e afagos é um homem, que atua num “corpo adensado no 

extravio”, no apagamento com a “consciência corporal tumultuada”. Sua performance é 

denominada como uma “transmutação ao reverso” (homem-mulher-homem). O narrador tem 

“gana das fabulações” e seu verdadeiro intento para ter o que narrar é “foder com todos os 

homens do mundo e com meia dúzia de mulheres...” (NOLL, 2008, p. 18).  

A metamorfose é um fenômeno fundamental do teatro. Máscaras e borrões na escrita 

teatral e homoerótica de Noll são recorrentes. O narrador busca por sua identidade. Finge ser o 

outro para aceitar sua nova condição. Isso é sair de si para chegar a si mesmo.  

Nada mais do que deformar o igual que não é o mesmo, dissolver, fundir, duplicar para 

dar forma ao novo. Aqui o corpo é um signo semiótico, o uso da metamorfose se aproxima da 

ideia de Noll pelo diálogo entre a vida e a razão de ser da literatura. Sobre a matéria desta 

pesquisa: a dissolução no dizer e fazer de Noll, José Castello releu recentemente Lorde 

(Francis, 2004, reedição Record, 2014). O crítico acentua que: 

Aos poucos, o personagem original se decompõe, se fragmenta, abrindo caminho para outro homem, 

que ele mesmo desconhece. [...] diante do cenário em fragmentos pelo qual transita. Tornando-se outro, 

ele se transforma em objeto. Objeto de que? Da ficção, que avança sobre o terreno e ocupa os espaços. A 

própria linguagem, ele experimenta, está em decomposição. Já não há nada conhecido, e todas as garantias 

estão desfeitas. [...]. Abre-se um abismo, e esse abismo é a própria ficção [grifo nosso] (CASTELLO, 

2014, p. 5). 

 

Enfim, em Acenos e afagos, o corpo natural se dissolve e simbolicamente desnuda-se 

como signo: “Ali [era] como quem dissesse: enfim chegou a nossa hora [...] e o corpo todo 

vira sedução e você quer morrer se o ato não vingar” (NOLL, 2008, p. 23). 

Para Antonin Artaud, o corpo tem uma vitalidade não orgânica, é um corpo afetivo, 

intensivo, anarquista que só comporta os limites. Em Noll, o corpo está ligado à dor, ao prazer 

e à criação. Um corpo que recebe os embates do mundo exterior e espelha o interior. Conhecer 

as cadeias do corpo e as emoções viscerais nessa escrita importa em aceitar o jogo do êxtase 

mágico da criação artística.  
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Após a quase morte, os traços físicos do narrador vão ganhando uma máscara feminina. 

O mais importante, porém, é que o deslocamento da subjetividade não traz pertencimento, 

nem qualquer influência do público no privado para a identidade desse ser avulso e em trânsito 

como homem multiuso, homem usual: 

Sou o homem usual, aquele que não atira à queima-roupa nem é capaz de aliviar a carga de ninguém. 

Um homem que não deixa marcas. [...]. Eu, um homem usual como tantos, não trarei paraísos nem 

pesares. Sou o anônimo, alguém que pode desaparecer de pronto sem deixar lembranças (NOLL, 2008, p. 

59-60). 

 

O homem usual é aquele que contará suas aventuras e desventuras libidinais, tendo o 

corpo performático, em intensiva ação e força de desejo, mas sem poupar o leitor. “Não trarei 

paraísos nem pesares”. Ele usa outros corpos, que passam em sua vida, para preencher o caos 

interior. O desejo inconsciente desse narrador é obter tudo o que considera impossível. Por 

isso, narra no presente ações pretéritas, “como se” algo fosse realizar. Seria “um homem que 

funcionaria como esposa dentro de casa” (NOLL, 2008, p. 95). 

Esse homem perfaz, portanto, a fuga da decrepitude sexual pela valorização da unidade. 

O CORPO. O homem multiuso se transforma na aparência do feminino no homem integral. A 

realidade social do corpo, enquanto objeto, é a essência do teatro literário de Noll nesse 

romance, cuja criação e linguagem são um grito pelo Homem. 

4.1.1 O insólito na performance 
      

      O vazio se encolhia todo quando eu o tocava com a palavra. É próprio 

dele não se empolgar com a linguagem. O vazio só sabia se fazer representar 

no armário da cozinha: no objeto multiuso, mais detalhadamente, no vibrador 

preguiçoso, metido nas sombras, aparentemente sem pressa de sair dali 

(NOLL, 2008, p. 170). 

 

 

A recepção da performance exige do leitor uma apropriação da polivalência semântica; 

razão porque esse discurso do corpo é também chamado de arte de sistemas ou arte 

experimental. O corpo passa a ser um discurso suscetível de decodificação e interpretação, um 
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objeto artístico que encerra “n” imagens, evoca uma variedade de significações, que se 

referem a uma variedade de objetos. Ler as imagens em ininterruptas dobras, a partir de cada 

objeto, torna-se um desafio para o leitor em Noll. 

Em Acenos e afagos, a imagem também está à espera de atuar no palco teatral: “A 

imagem se aprontava para entrar como que a postos no seu camarim. Ela tinha vida 

independente do imaginário de quem a convocara. Por mais autonomia que a figura mental 

tivesse conquistado, a fonte inegável desse delírio em forma de volúpia era uma lacuna da 

minha própria alma” (NOLL, 2008, p. 33). 

A ideia de origem ou fonte do delírio demonstra que o narrador tem consciência da 

lacuna que traz no corpo e na alma (epígrafes). É essa falta que faz com que este homem se 

desnude entre o masculino e o feminino e o vazio interior é preenchido pela escrita. 

Nesse romance, a palavra e as coisas têm alma e organicidade expandidas em novas 

significações do objeto artístico. O submarino do engenheiro, amor de infância do 

protagonista, enquanto máquina de guerra na narrativa recebe vários epítetos orgânicos 

passíveis de serem transferidos ao corpo textual ou ao corpo do ator em cena: “imponente 

bicho aquático”, “vísceras marinhas”, “câmara enorme e subaquática", “embarcação de 

prazeres interditados” propícia para “deleites carnais inventivos” – um espaço “sodomita” 

submerso no qual acontece ações espúrias do mundo aberto (NOLL, 2008, p. 25-27). 

Entre o dizer e o fazer em expansão e continuidade, o ser corporificado em Noll detona 

simbólica e ficcionalmente novas alternativas de leitura. Este é analisado como matéria 

significante, logrando significados múltiplos que se interligam em contextos artificiais onde o 

acaso e o inesperado surgem a todo instante. 
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Nesta reflexão, cabe um parêntese, para explicar a evolução da interpretação do signo, 

até chegar ao que se chama intra-semiose e intersemiose com exemplificação no romance de 

João Gilberto Noll. 

A Hermenêutica antiga reconhecia a dinâmica unitária da criação. Fazia um trabalho de 

interpretação em que se partia de um texto (objeto artístico) e se encaminhava para uma 

reflexão sobre a essência humana.        

 Na Hermenêutica fenomenológica atual, o sujeito é um agente atuante na disposição do 

pensamento. E, a obra literária vige na tensão entre língua e linguagem. A obra é um signo 

aberto em que tanto as formas verbais e não-verbais (capa, ilustrações ou imagens), o dito e o 

não-dito são cabíveis de recepção pelo leitor, co-autor de cada texto que recepciona e promove 

o sentido.    

 A crítica semiológica considera que o texto é uma semiose, isto é, um processo de 

significação aberto, já que faz a percepção e relata os diferentes planos de expressão (a forma) 

e o conteúdo do objeto artístico. 

 Jorge Glusberg, em A arte da performance, trata o corpo enquanto objeto artístico. E, 

segundo o teórico “as performances abrem novos panoramas para a concepção do corpo como 

matéria significante, logrando significados múltiplos que se interligam em contextos 

artificiais” (2011, p. 90; 92). Este teórico distingue a leitura da performance, a partir de dois 

aspectos distintos: intra-semiose e intersemiose. 

 Na intra-semiose um objeto artístico promove várias significações. As relações vão se 

estabelecer entre signos pertencentes à mesma sequência. Por exemplo: a arte verbal (como a 

literatura) vai ser vista e criticada dentro da própria literatura, mesma sequência e diferentes 

significações.        
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 Na intersemiose, um objeto artístico promove várias significações e as relações vão se 

estabelecer entre signos pertencentes a várias sequências, ou seja, trata-se de uma 

interpretação de um sistema de signos para outro. Por exemplo: da arte verbal para a música, 

cinema, pintura ou teatro. No caso Noll, da literatura, arte verbal, para o teatro, arte gestual.     

 Concluindo, “considerando-se as relações diferentes que ligam diferentes performances 

o processo intra-semiótico se transforma num processo intersemiótico: este é o ponto onde 

podemos achar o denominador comum da transformação dos objetos [no caso da presente 

pesquisa, o corpo] em signos” (GLUSBERG, 2011, p. 76). 

 Transportando esta teoria para a pesquisa ora em curso, em Acenos e afagos (2008, p. 

187), em um interregno da narrativa, o narrador expressa: “Se fosse para continuar nesse 

impasse agudo de não sei o quê elevado ao infinito preferia...”.  

 O narrador anuncia para o leitor que narrar no tempo presente é também um impasse 

agudo no que se refere à questão da construção do objeto artístico, quanto à necessidade de 

somar imagens e significações em vários contextos e direções (conclusão nossa), uma vez que, 

a própria ideia de construção do objeto é explicitada abertamente na narrativa como “não sei o 

quê” elevado ao infinito. Isso aponta para imagens em infinitas significações do objeto. Fato 

verdadeiramente observado na escrita labiríntica do autor.   

Fechando o parêntese, acrescentamos que o insólito é um importante recurso de 

expressão da performance. Em Acenos e Afagos, a via de transgressão a que se apega o autor 

em fundir ou transformar ou converter o corpo masculino em feminino, em signo através da 

expressão mental, gestual e comportamental do narrador tem a capacidade de estranhamento, 

de choque e afeto no leitor.   

Ao expor considerações sobre o plano retórico no discurso do corpo, Jorge Glusberg 

afirma que o problema da recepção na arte performática exige um espectador iniciado. Por se 
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tratar de uma arte experimental a “ruptura que ela causa poderá desaguar em desconcerto ou 

indiferença ou até temor ou repulsa”.   

O mesmo aconteceu com outras expressões de vanguarda. “No caso particular da 

performance [...] seus avanços vão se propagando a partir da compreensão de seu público 

iniciado, até atingir um grau de perfeição diante do qual o espectador/leitor desinformado vai 

sentir uma sensação de estranhamento” (GLUSBERG, 2011, p. 61). 

O fenômeno da transmutação do corpo masculino em feminino, em Acenos e afagos, 

visto a partir da dicotomia entre homossociabilidade e heterossexualidade, poderia ser 

amplamente explorado como inúmeras obras de Noll têm sido lidas. Outros estudiosos 

afirmam que o que se pode observar é como nossa visão comum de sexo e gênero não 

funciona em Acenos e afagos.  

Por outro lado, a vontade de imprecisão dos narradores, “na esteira dos estudos de 

gêneros mais recentes reforçam a necessidade de desconstruir identidades ao invés de reforçá-

las, a homoafetividade poderia dar conta de relações que não buscam definições que as 

institucionalizem, mas uma abertura para novas formas de vida” (VIDAL, 2007). 

Em entrevista, João Gilberto Noll indagado sobre a temática do incesto em A Máquina 

de ser (contos), o autor explica sua atração pelo tema e confessa não saber o que releva da sua 

própria vida ao escolher cenas assim. O escritor acrescentou: “Na minha literatura meio sem 

querer, costumo acessar insólitas figurações carnais. Talvez esteja aí um dos meus últimos 

pendores para a juventude. Ou um dos primeiros pendores da velhice?” (TRIGO, 2014). 

Nesse romance, a “relação homoerótica dá sequência ao projeto literário de 

questionamento da linguagem e dos limites da prosa-ficcional” do autor. Em artigo sobre o 

insólito, na “ficção cíclica de João Gilberto Noll”, a partir da leitura de Acenos e afagos. Lê-se 

a “insólita luta homoerótica ocorrida na infância do protagonista”, alude que “o narrador é 
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amiúde surpreendido pelos acontecimentos”, acrescenta à impotência do engenheiro, amante 

do narrador como “mais um fenômeno insólito” (COSTA, 2010, p.6). 

Esta leitura é importante porque ratifica a característica do discurso do corpo, enquanto 

questionamento dos limites da linguagem. No entanto, banalizar as repetições de imagens 

somadas ao acaso e ao inesperado como uma “prosa circular” reduz a leitura do romance, uma 

vez que a escrita de Noll já foi caracterizada como “esquizóide”. E, na verdade, a vida e a 

verdade do mundo passam pelo acaso e pelo inesperado. A Natureza é o lugar do caos, dos 

grandes sustos, das incoerências e também do imprevisível.  

Noll foge aos modelos e às submissões, busca nova autoria em cada narrativa. Sua prosa 

em movimento, “trajeto cheio de recuos, paradas, síncopes, acelerações, anseios fora do ar e 

extravio às vezes” através das imagens inconstantes e móveis usa o recurso do insólito para 

ampliar as significações do objeto artístico (NOLL, 1980, p. 10). 

Essa estratégia de escrita pode ser comprovada em um momento de interregno e busca 

de nova imagem para baixar do imaginário, quando o narrador assevera: “Se fosse para 

continuar nesse impasse agudo de não sei o quê elevado ao infinito, preferia voltar para a 

cama com o segurança e provar mais uma vez o meu crescendo de gula pubiana” [grifos 

nossos] (NOLL, 2008, p. 187).  (ANEXO IV). 

Aproximações, analogias, transposições, reversões: o diálogo entre as diversas formas de 

arte tende a se estreitar ainda mais hoje, em que tudo se apresenta híbrido, sem fronteiras 

delimitadas e plurissensorial. O insólito aqui se aproxima da crise dos conceitos na literatura
25

 

questiona-se não só a fixidez dos gêneros literários como o próprio estatuto da ficcionalidade. 

                                                 
25

 A principal mudança é a crise de conceitos como os de verdade, objetividade e até consenso, conforme relatou 

Hans Ulrich Gumbrech (1998, p. 163). 
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Não se trata do insólito clássico atrelado ao Maravilhoso, Fantástico, Estranho, Sobrenatural, 

Realismo Mágico ou Absurdo. Mas sendo: 

na narrativa tudo o que estremece o previsível ou incontestável, a partir de uma ótica comprometida com a 

realidade cotidiana e referencial exterior ou mesmo da ordenação social. O insólito rompe com o 

sobrenatural [...] fora de uma ordem dada e é visto não como a simples inserção de elementos da 

fantasmagoria, mas como força que desfaz ou repensa o sólido, tradicionalmente visto como real 

apreensível, advindo da vivência cotidiana dos leitores reais, em consonância com o senso comum 

racional [grifo nosso] (BATISTA, 2007, pp. 45-46). 

 

O insólito torna-se ideia, pensamento que só pode ser lido no conjunto da narrativa, no 

contexto, que aqui apresenta a “forma de um mundo em que as verdades do universo familiar 

e previsível dos leitores reais, seres do cotidiano, estariam alteradas”. O performer, consciente 

do seu tempo, transgride convenções e cria outras realidades através do gesto, do 

comportamento e postura corporal, nova linguagem (BATISTA, 2007, p. 46). 

O inesperado é o que dá sequência ao aprendizado da vida. O trabalho do artista é fazer 

a conjunção entre vida e arte. Ele é apenas um dos vértices da relação comunicacional; o outro 

é o espectador/leitor na recepção que é confrontado com a realidade do insuportável 

envolvendo o acaso, a dor, a miséria e a degradação.  

Sobre a liberação das linguagens na arte da performance, Existe uma oposição dialética, 

que essa arte desmonta, entre o dado (corpo natural) menos importante do que o tratado (o 

corpo utilizado pelo artista). Ao considerar o corpo enquanto objeto não natural e físico, “neste 

ponto existe a ruptura inevitável ligada à transgressão do convencional e à manifestação plena 

de um corpo reconstituído e totalizado através da ação artística” [grifos nossos] (2011, p. 94). 

Daí ser o construtor mais importante do que o objeto construído. O performer é o ser 

carregado de uma vocação litúrgica e secreta, que se coloca em um circuito fechado. Ele é um 

mago simbólico, um operador de signos, os quais se materializam no curso de um ritual que 

geralmente é imprevisto. 
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O sentido da re-criação alude à origem mágico-mítica do universo – tão presente na 

escrita de Noll. O mundo atual em estado de degradação se aproxima do caos bíblico 

(Apocalipse). Elementos como desconstrução e reconstrução, unicidade e multiplicidade 

formam a estrela-guia da performance. (ANEXO V).   

Em Acenos e afagos, especificamente o insólito é construído e fruído. Este recurso, na 

narrativa ondulante do autor, impele a sequência narrativa e faz a multiplicação de imagens 

corroborando para o nascimento da obra na trajetória da duração do ato performático. A 

criação se entrelaça com a ação do performer, na valorização do homem, do corpo e do tempo 

e reforça a teia tentacular da escrita. Sobre a metaficção no romance Rafael M. Costa chega à 

mesma conclusão: 

A materialidade desse discurso metaficcional pode ser observada, em Acenos... por meio da ausência 

de conectividade entre um episódio e outro, isto é, nem sempre os eventos ocorrem pela relação causa-

consequência, como se o enredo padecesse de certa crise de continuidade. Fragmentação que se verifica 

também no plano lingüístico: o autor dispensa o uso de conectores e, raramente, constrói orações 

subordinadas. Dessa sorte, temos um esquema lingüístico-literário fluido, que  espelha a própria condição 

errante do protagonista e a precariedade de seus efêmeros contatos sexuais (COSTA, 2010, p. 4). 

 

Atos sem sentido são necessários para a realização de um objetivo sagrado. Na 

realidade, a ação do mago resulta sem significado para os profanos (...). Contudo, “o mago 

está consciente da inutilidade de um gesto frente ao Supremo Mago, Deus, que é imutável” 

(GLUSBERG, 2011, p. 112). 

 

4.2 O grau híbrido do percurso homem-mulher no palco 

      Mesmo que conservasse inalterada essa incipiente forma feminina, caso 

ela estacionasse, enfim fixando-me no grau híbrido do percurso homem-

mulher, mesmo nessas condições jamais teria um acesso nítido às mulheres 

da localidade. (NOLL, 2008, p. 97). 

 

O narrador de Acenos é um escravo de uma estranha (con)fusão. É um sujeito dissolvido 

entre eu x outro; prazer x dor; corpo x mundo; feminino x masculino; interior x exterior e 
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presente x passado. O sexo é um vício para ele. Iguala-se assim à atividade espúria do amante 

e ao mundo, negócios clandestinos, que forçavam o engenheiro a abandoná-la(o), em casa 

sempre à espera do caloroso retorno. 

Clandestino também era aquele amor na encruzilhada da velhice, entre a cidade e o 

interior com o corpo quase seco de fluidos e sem rigidez da carne e do pensamento. O planalto 

central, a casa, a floresta tornam-se também espaços clandestinos para atividades moralmente 

condenadas pela sociedade.  

As idas e vindas do amante rendem nesse romance, páginas e páginas, para refletir sobre 

as mutações, que o feminino alcança e incorpora referente à liberdade dos corpos, aos anseios 

de felicidade. Performance, conversão e mutação importa, em mobilidade, pertencem ao jogo 

da linguagem. Este artifício ressalta o valor do autor, enquanto construtor do texto, aquele que 

na escrita usa vários recursos tão ou mais importantes do que a própria significação dos termos 

na narrativa. 

Na verdade, o narrador ora fala como homem; ora fala como mulher em um processo de 

lenta transformação. A linguagem demonstra a dissolução das fronteiras subjetivas. Trata-se 

de subverter, aos poucos, as convenções de gênero e captar o leitor nesses instantes de 

indefinição. A arte longe de imitar a realidade reproduz a dissolução e rarefação da 

exterioridade do mundo. 

A própria natureza desse o homem integral apresenta-se híbrida. Isto é, todos os pares 

dicotômicos se entrelaçam até o Um abriga o Todo em uma harmonia dinâmica. “Só por me 

encontrar na travessia para a mulher que eu vinha conhecendo no meu dia-a-dia, só por isso 

ficava assim tão atento aos traços mínimos das horas. Enquanto nós dois vivêssemos ali, a cota 

exata de calor e desapego não deixaria de vir” (NOLL, 2008, p. 99). 
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Noll não quer somente contar mais uma história de um amor clandestino. O foco dessa 

narrativa é também pensar o masculino e o feminino no tempo presente. É preciso pensar a 

crise do sujeito pela literatura. O lugar do corpo no mundo selvagem da mercadoria. O valor 

da performance centra-se também na denúncia. 

O desapego às coisas, ao tempo vivido, aos hábitos de rotina, às rotulações do corpo é o 

que fica implícito no romance. Não mais o corpo detentor de papéis pré-definidos como forma 

de repressão. A sensualidade, o acolhimento, a proteção e o silêncio também estão nessa 

narrativa em que o corpo, espaço privado, habita a sensibilidade de ser mulher.  

O corpo, como grito apocalíptico de um insuportável, que nem revela por que insurge, 

apenas sente. O intolerável, que ronda paradoxalmente o mundo em conexão tecnológica e ao 

mesmo tempo com tantas ações vazias de sentido, em que impera a brutalidade e a violência. 

E, a inversão dos papéis sociais, das representações estereotipadas ligada ao mundo das 

convenções socialmente aprovadas vão sendo transgredidas: “Ali, eu às vezes era mais mulher 

que muitas outras. De repente poderia acordar me sentindo mais homem que nunca” (NOLL, 

2008, p. 101). 

Cairia bem, aqui, a famosa frase de Simone Beauvoir: “Não se nasce mulher, torna-se 

mulher”. Essa passagem vem ao encontro das interpretações colhidas nas entrelinhas da fala 

desse corpo-mulher, que agora não diz mais “meu homem”, mas o homem: 

[...] Eu começava a querer me preparar para a chegada do homem. Ficava na frente do espelho até 

cansar. Não havia nada a fazer. Tudo parecia providencial para o meu imperturbável solilóquio. Mas, em 

qualquer situação, uma senhora chamada „morte‟, conforme minha vivência de dona de casa progredisse, 

teria a fineza de, a cada passo meu, se afastar para mais longe do que permitisse a vista, aumentando assim 

as promessas ditosas. Eu construía no sótão do meu corpo uma esperança de vaga imortalidade. Por 

enquanto não me incomodava a idéia de uma cavalar duração [grifo nosso] (NOLL, 2008, p. 102). 

 

O narrador, em Acenos e afagos, vive experiências inusitadas em presença da morte quer 

seja na cidade ou no interior do país. Na escrita de Noll, a morte é um elemento metafísico que 
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atravessa os corpos de seus protagonistas. Isso está ligado ao resgate da potência da vida; 

razão por que eles sempre se manifestam pela morte.  

O ato de tornar-se mulher importa em renovação, vivifica uma nova energia para manter 

esse corpo próximo à vida. Marca-se um tempo de solidão de desejo à flor da pele. Tempo em 

que a promessa da felicidade torna-se motor da vida e afasta a morte. Mas a intenção do 

narrador era uma vida vibrante “aquela que produzia [nele] um oceano de vozes para um só 

coração” (NOLL, 2008, p. 107).   

As transformações vão ocorrendo nesse corpo e o leitor tem a impressão, ante as 

imagens, que está no palco à espera do grande momento: “Às vezes sentia que me brotavam 

seios e eu nem olhava para conferir. Eram sensações vagas, fluidas. Ao mesmo tempo, eu me 

preparava a cada dia mais para o virtuosismo de penetrar um homem até o mais fundo de suas 

vísceras” [...] (NOLL, 2008, p. 107). 

A transformação agora é outra. Não basta ter naufragado nos papéis de marido e pai. 

Esse narrador não quer se sentir malogrado enquanto amante. Por isso acena por uma virtuose: 

ser mulher e amar como mulher. Em algumas ocasiões, pensa já sentir-se como mulher; em 

outras ainda duvida: “Eu já era uma mulher?”. É ela quem carrega o peso da dissolução do 

corpo e da reversão, seguindo seu eu-interior: 

Tudo me confundia, mas sei que essa confusão fazia parte do jogo, para que em casa eu não me 

apegasse demais a nenhum papel. Pois o futuro pode reservar surpresas, você sabe. Se um dia o 

engenheiro não me quisesse mais, eu precisaria encontrar rapidamente a supremacia do macho em mim 

[grifos nossos] (NOLL, 2008, p. 108). 

 

 

Eis as encruzilhadas e a teatralidade, as inconstâncias do percurso imaginário fluido e 

movediço do corpo performático em João Gilberto Noll. O jogo, a troca de papéis faz parte da 

cena teatral, ser-homem ou ser-mulher. Mas não descuidar de ser macho para um momento 

providencial. Deixar sempre uma brecha para ter o que contar. 
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O próprio título da obra se apresenta em coordenação une acenos (masculinos) e afagos 

(femininos); a essência e a aparência e o desejo de fundir-se ao outro. Nessa condição 

transmutada, o que ilumina é encarnar a alma do outro. A fusão concilia os opostos. O 

equilíbrio dinâmico dos contrários, reconciliados, harmoniza o real com o ideal. A totalidade 

unifica-se em uma só pessoa. Ser um e único.  

Teatralidade, aqui, não é só apresentação de uma realidade ou encenação, mas também 

encarnação em nova e derradeira figura. O narrador aponta espaços: 

Eu queria ser figura decisória [...] Entretanto eu estava ali num papel abaixo do modesto, dando de 

mamar ao homem que persigo desde a puberdade, quem sabe já a partir da infância. [...] Um ritual de 

despedida da casa. [...] Mas para onde eu iria? Voltar a Porto Alegre desse jeito, como mulher mal-

acabada, e sem ser reconhecido nem por minha esposa, nem por meu filho, por estar sofrendo de grave 

mutação física, voltar assim não me parecia um destino razoável. [grifos nossos] (NOLL, 2008, p. 126-

127). 

 

A mutação física do corpo e o trânsito de forças, em uma curiosa troca de cuecas e a 

fusão dos corpos, cedem lugar a outras imagens com a fusão do sagrado ao profano: “Aquele 

sentimento de fusão entre nós em pleno vôo parecia, sim, uma eucaristia sucinta, de um 

homem para outro, sem Deus nem o Diabo” (NOLL, 2008, p. 132). 

Que força tem essa imagem! Uma desmaterialização do corpo, uma substituição 

simbólica do ato erótico pelo ato do sacramento sem a interferência do bem ou do mal, de 

aspectos éticos, morais ou religiosos. Uma comunhão em pleno gozo erótico. O corpo é o pão, 

a hóstia sagrada; o suor, o vinho, sem profanação ou sacralização, apenas literatura.  

Erotismo e sagrado são elementos extremos que se fundem no fazer literário de João 

Gilberto Noll. Ato principal do culto cristão, a comunhão e sua simbologia, cuja intenção é 

quebrar paradigmas, desconstruir qualquer tipo de verdade quanto aos papéis pré-

estabelecidos. Transformar fragmentos em metamorfoses, dissolver identificações e expandir 

imagens, colocando todos os elementos no mesmo plano estético. 
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O gozo é sempre uma pequena morte, disse Bataille. Viver o “perpétuo inferno da 

libido” para ter o que contar é um êxtase para esse narrador. Aqui, pequenas mortes alimentam 

a vida do protagonista, que denuncia o real propósito de sua performance: “Me sentia em 

transição. Não era mais homem sem me encar(n)ar no papel de mulher. Eu flutuava, sem o 

peso das determinações” (NOLL, 2008, p. 145). 

 

4.3 Cenas e acenos em um teatro apocalíptico 

       Quem tramou tal alternância de expressão lasciva entre nós dois? Os 

deuses tinham escrito antecipadamente essa marcação de cena? 

                 João Gilberto Noll, Acenos e afagos, 2008, p. 143. 

 

O corpo é texto e território. Escrever é também narrar cenas da vida. A partir da 

indagação na epígrafe, algumas reflexões podem ser feitas sobre o diálogo entre o texto 

literário e a teatralidade da escrita em Acenos e afagos.  

Esse corpo performático carrega uma voz interior e uma missão: quer fundir o corpo 

para fortalecer sua energia vital, salvar o homem das determinações, da rotulação de fronteiras 

de gênero, salvar o Amor como sentimento maior entre os humanos, o singularíssimo. Em 

cada cena, buscava “uma acolhida que poderia resultar até em boas performances de ambos”. 

O termo performance pode ser lido no primeiro romance do autor, bem como as fronteiras, 

fixando diferenças e heterogeneidades cada vez mais acirradas do que se deveria esperar no 

mundo globalizado (NOLL, 1980, p. 57). 

O ator revela-se um Lázaro e grita a favor da vida em busca da ressurreição. Descortina-

se, assim, um modelo de apresentação do jogo do real no ficcional, que quer abrir para o leitor 

a realidade a qualquer custo e mais detalhadamente possível. Noll é um escritor transgressor. 

Ele acolhe a utopia do humano ante as cicatrizes do tempo. No início de cada romance, o 

narrador-performer não sabe o roteiro. Ele vai experimentando espaços, ações e imagens, 

embora a imaginação tenha endereço certo:  
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Eu queria ser Deus, isso estava claro, e desconfiava de que, para seguir a carreira divina, seria preciso uma 

imaginação teológica com outra face. Como por exemplo, sair do seminário, do armário, me entregar ao 

roubo, ao crime, às ofensas carnais, ao vício e daí não mais retornar. O diabo era doce. No ermo da figura 

peçonhenta quero ir como mulher. Pois faço ideia das artes demoníacas do amor na modalidade feminina 

[grifos nossos] (NOLL, 2008, p. 16). 

 

 

O primeiro passo foi enveredar pelo erotismo. O sagrado funciona como energia 

perigosa, mas eminentemente eficaz.  

 Eis uma passagem no romance que – apesar de apresentar uma ironia – abarca a inter-

relação do sagrado com o profano e do sublime com o grotesco. Uma nova visão do homem 

em sua grandeza e fraqueza. A duplicidade do teatro e do universo que se manifesta na 

tragicomédia grotesca do tempo presente. Trata-se de uma cena insólita que beira o humor. 

Noll chama-a de lenda inefável: 

      Dizem que uma velha anda de caminhão em caminhão e bate na porta da alcova improvisada. O que 

ela quer? Vai distribuindo pedaços de papel higiênico aos participantes dos programas noturnos. Dizem 

que foi puta e que agora lhe bastava distribuir fragmentos de genuína compaixão. Dizem que quando 

moça, tinha aversão a se sentir melada depois do serviço. Todos necessitam de boas ações, falava ela 

esticando o pescoço para não perder algum detalhe das partes mais endiabradas dos pares. Para satisfazer 

o olhar interessado da velha, alguns caminhoneiros refaziam suas eloqüências carnais. Ela se aproximava 

um pouco, em marcante reverência. Quem lhe dá os rolos de papel? Ela não sabe. Só sabe que pela manhã, 

religiosamente, o rolo está ao pé da porta de sua choupana. Tinha vindo do Brasil aos dezesseis anos. E ali 

encontrou cordialidade da parte dos homens –, segundo ela, coisa rara no Brasil. Sempre manteve relações 

afáveis com os colegas. Dizem que o regalo diário vem de um ex-apaixonado que lhe rende homenagens, 

convocando-a, silenciosamente, ao trabalho social pela higiene dos povos. Dizem inclusive que ele 

carimba ao longo dos rolos vários corações de Jesus, rodeados de espinhos como de praxe. Muitas putas 

gozavam beijando o Jesus do papel já quase a se esfarinhar. Dizem até, que uma delas, ao receber o 

pedaço de papel, gritou de dilaceração, depois vomitou sangue. E gozou sem o auxílio de ninguém. Ela 

contou sentir as mesmas dores de Cristo no Calvário. Mostrou os dedos das mãos, também sangravam. 

Levaram-na para o hospital, onde lhe deram muitas transfusões. Ela teve alta e virou santa. Talvez fosse 

hoje essa velha que vai de caminhão em caminhão (NOLL, 2008, p. 127-8).   

 

  

 Nessa cena estão os motivos elevados (distribuir fragmentos da genuína compaixão) 

junto com os prazeres do baixo (a imagem do corpo sagrado nos rolos de papel higiênico), o 

sublime (todos necessitam de boas ações) e o terrível (o gozo e as dores de Cristo no 

Calvário). Mostra o drama do real (situação das prostitutas da beira de estrada à espera de um 

homem cordial).  
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 O corpo está contemplado em suas partes mais simbólicas: o ânus, o falo e a boca. Essas 

partes expressam os buracos, suas proeminências recebem o foco de escritas, que ampliam 

suas proporções e participação, ultrapassando o limite do terror para o humor.  

 A estética do grotesco é paradoxal em si mesma, uma vez que ao incorporar o contraste 

ela se constitui entre a forma e a matéria. O grotesco é um tipo fantasioso de decoração 

composta por pequenos motivos frouxamente conectados, numa estrutura composta de um 

“mundo alheado” (tornado estranho), em que o repentino e a surpresa são partes essenciais da 

escrita melodramática como expressão contemporânea. 

A partir da metamorfose, do corpo como território selvagem e diabólico consumido e 

desbravado pelo erotismo, o corpo cumpre seu destino. “O meu corpo estava ali sangrando 

pelas pernas e retendo na mente a imagem do meu marido assassinado [...] Em mim havia uma 

única diferença dele, talvez até a meu favor: em vez de homem eu já tinha me instalado 

definitivamente em um corpo de mulher” (NOLL, 2008, p.187). 

O corpo textual de Noll pulsa como um nervo exposto, ele tem a potência de um órgão 

genital latente que explode em líquidos e em múltiplas significações por todos os poros. O 

corpo encena a vida, que é entrega e doação, em teatro duplo do corpo na transmutação dos 

papéis entre o eu e o outro.   

A angústia de viver reina nesse corpo próximo à velhice. O narrador se insurge contra a 

amargura da vida e busca as entranhas de outro corpo como única estrada. A escrita, aos 

poucos, vai borbulhando da imaginação desse homem e o corpo textual em performance 

apocalíptica sai renascido do abismo porque gritou por sua salvação.  

A narrativa inclui uma escapatória onírica em que pássaros voam do céu da boca do 

narrador. Um contraste entre língua e linguagem. São palavras aladas que antes estavam 

confinadas nesse corpo rendido e privado de liberdade. Voam em forma de ave-palavra depois 
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de gestadas no abraço e fusão de dois corpos. A imagem derradeira: “Então, de um golpe, me 

coagulei. E antes que eu não pudesse mais formular, percebi que agora, enfim... eu começaria 

a viver...” (NOLL, 2008, p. 206). 

Flora Süssekind afirma que João Gilberto Noll escreveu em 1994 uma peça teatral 

intitulada Quero Sim. Na análise crítica do espetáculo, houve quem o chamasse de sub-

beckttiano por seu texto abarcar três características: a não identificação dos interlocutores, a 

dramatização da espera e a negatividade da conversação o que aponta para os diálogos curtos 

de Beckett (1998, p. 55). 

Celina Sodré, sobre a escritura teatral da obra de Noll, alude que ela e os atores 

pensaram “o plano cênico e o plano literário como alquimia entre substâncias diluídas no 

interior da investigação e condensadas nas cenas-quadros de um teatro enquanto pintura e 

movimento; exercício contínuo de interpretação” (CAVALCANTE, 2013, p. 14). 

Mas entre o autor e a forma prevalece o texto. A teatralidade – enquanto linguagem em 

tempos de hibridismo com outras artes e decifrações e do ajuste da arte à medida humana – 

produz uma abertura a novas investigações e críticas através da literatura. O teatro físico do 

corpo em Noll está centrado na experiência humana em fluxo, na percepção da materialidade 

da língua (corpo) e da instabilidade do contemporâneo.  

Por sua vez, a teatralidade é uma resposta da literatura em que a lógica do desejo 

inconsciente do narrador quer libertar o corpo. Embora a condição de mulher, que ele quer ser 

para o amante e engenheiro, seja alienante. O papel social da mulher de antes, nesse romance, 

compõem o novo: a dona de casa, sem voz, submissa, escondida no interior da casa, 

preocupada com afazeres domésticos e à espera do retorno do marido no portão.  

Mas, esse homem maduro e famélico por sexo tem fome de que? Ele tem fome de 

abraço e de afago. É um ser-corporificado, imaculado, que tem na pele o grau máximo de 
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desejo e sensibilidade. Esse homem postula um desejo imaculado: o humanismo no um, único 

e soberano: o Homem.  

Presencia-se nesse romance a vida, uma escrita de tempos de exaustão, que convida a 

uma nova realidade contrária aos tempos de hoje de muitos acenos e poucos afagos. Esse 

homem olha o mundo em busca de fatos e eventos, que possam transformar-se em índice, para 

novas significações. Enfim, em matéria do inusitado, já que narra o próprio presente. Tudo 

isso corrobora para pensarmos a linguagem com Paul Zumthor:  

Toda literatura não é fundamentalmente teatro? (2007, p. 22). 
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V - ENTRE O NOVO E O SEMPRE-IGUAL: A FORMA DEFORMADA 

(CONCLUSÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A história da literatura não será mais então a história das 

respostas contraditórias trazidas pelos escritores à pergunta do 

sentido, mas pelo contrário a história da própria pergunta. 
                 

                                Roland Barthes, Crítica e Verdade, 1982, p. 107. 

   

 

       É sempre muito difícil escrever, cada vez mais difícil. Você 

vai ficando mais exigente com sua produção. Quando a coisa 

chega ao nível de ser vomitada – porque trabalho com o 

inconsciente – sai uma maçaroca, é difícil conviver com ela. 

[...]. A literatura vem do erro muitas vezes, da insuficiência. Não 

é um quadro de normatividades, se origina do desvio, da 

dissonância. 
                

                               João Gilberto Noll, Jornal do Brasil, 2.7.2008, p. 2. 
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V - ENTRE O NOVO E O SEMPRE-IGUAL: A FORMA DEFORMADA 

      Um simples “ai” que eu exalasse seria demasiado. 
                                                                              João Gilberto Noll, Solidão continental, 2012, p. 117. 

 
E não me interessava pela vida do além. Queria seguir 

acompanhando a dissolução gradativa da matéria humana, sua 

fusão ao pó. Essa, sim, seria a história de gala da população. 

                                                                  João Gilberto Noll, Acenos e afagos, 2008, p. 86. 

 

Há uma revitalização da prosa no Brasil a partir dos anos 1970-1980, quando os autores 

passaram a escrever narrativas com o intuito de ultrapassar o silêncio imposto aos artistas e à 

arte em tempos de censura. Essas obras são marcadas por um novo realismo que, decorridas 

três décadas, aponta para a pluralidade: realismos. Isso se deve à substituição das escritas do 

eu, que convertem e transmutam para o mundo ficcional, a dificuldade de apreender o 

contemporâneo na diluição de fronteiras entre o eu e o mundo; entre o ficcional e a realidade. 

Esta pesquisa desenvolvida, em três momentos distintos na obra de João Gilberto Noll, 

exemplifica esse momento da crise da literatura. Os romances do autor são classificados na 

esfera do realismo de choque. O desenvolvimento das temáticas do presente aponta para o 

rompimento do real e a valorização da vida. 

A gênese do que chamamos de literatura líquida de João Gilberto Noll, entre o fazer e o 

dizer em dissolução parece-nos uma espécie de experiência performática do tempo em 

suspensão quando só importa a travessia da escrita: o instante-já ou o agora-sempre como 

“uma duração invariável igual a si mesma”. A arte literária, assim, carrega como proposta dar 

conta do estado de escassez do sujeito ante o contemporâneo vivo e incerto, que afronta o 

sujeito em cada esquina. Mas também recebe a influência de vários momentos passados da 

história da literatura (2008, p. 101).  
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No início do século XX, Karl Marx afirmava que “tudo que é sólido se desmancha no 

ar”, esboçando outro sentido para a vida moderna. André Bretton, no Manifesto Surrealista, 

pontuou: “tudo leva a crer que existe um certo ponto do espírito donde a vida e a morte, o real 

e o imaginário, o passado e o futuro, o comunicável e o incomunicável deixam de ser 

percebidos contraditoriamente”. E, acrescenta “este ponto designam-no quer uma literatura 

violenta quer a violência da experiência mística. O caminho importa pouco: só a questão 

importa” (BATAILLE, 1989, pp. 21-22). 

Sobre forte influência do modernismo brasileiro, a escrita de caráter anárquico de Noll 

denuncia a revolta dos tempos, sentido destruidor e rompimento com as estruturas lineares 

estabelecidas pela teoria da narrativa no passado.  

Com o apagamento das marcas das convenções e a literatura engendrada no mundo da 

cultura, a arte literária de João Gilberto Noll dialoga com outras áreas do conhecimento e 

passa a expressar a plurissignificação do signo, ampliando fronteiras de produção do texto e de 

recepção da crítica. Daí a proximidade com a modernidade líquida, com a vida em fluidez.  

Desarticulação e rearticulação são elementos capazes de intercambiar com a dialética do 

novo e do sempre-igual, atribuída por Walter Benjamin na crítica da cultura. A premência do 

dizer e do fazer de João Gilberto Noll, a partir do corpo em errância e envolto em ritual-

performático, aponta para uma arte que é igualmente resistência e busca; formação e 

deformação. É, também, uma aptidão estética através do eterno retorno do mesmo, possível de 

ser lida pelas polaridades do sagrado e do profano; da coesão e da dissolução; da realidade e 

da ficção. 

Pode-se afirmar que, em João Gilberto Noll, esse dinamismo faz parte de uma proposta 

autoral. Dizer e desdizer o que antes foi dito pertence ao jogo da linguagem para não se fixar 

em ponto nenhum. Porém, na escrita do autor, o corpo é um evento, afeta e é afetado, tem 
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potência afetiva na busca de efeitos sensíveis da realidade do tempo na fluidez e 

instantaneidade do contemporâneo. 

A poética do instante ou poética da dissolução, na obra de João Gilberto Noll, está 

atrelada à ideia de tempo e de movimento para a construção de uma nova narrativa (o novo) a 

partir dos mesmos elementos ficcionais (sempre-igual) quando o já e o sempre, juntos, trazem 

o real e o cotidiano como mistério do novo. 

O já e o sempre passariam a ser irmãos, passariam a fazer parte de uma corrente carnal e metafísica ao 

mesmo tempo. Entre a experiência de um e de outro haveria  drenos intermediários, a conduzir resíduos de 

hoje para a já combalida quimera do amanhã. Com sinceridade, nem sei para que esse trânsito maluco 

entre o aqui e o acolá. Entre uma experiência e outra, com sorte, talvez, daria para rascunhar uma imagem 

ainda confusa da eternidade [grifos nossos] (NOLL, 2008, p. 63). 

 

São nos “drenos intermediários” que a escrita reverbera e encontra salvação. Nada mais 

do que dissolver, deformar, desmanchar, entranhar, duplicar para dar nova forma porque, 

depois de oferecido o meio, a matéria, o caminho a ser percorrido, é preciso optar pelo “entre”, 

pelo caminho do meio. 

Esta tese objetivou analisar três romances do autor em momentos distintos: A Fúria do 

corpo (1980), Mínimos, Múltiplos, Comuns (2003) e Acenos e Afagos (2008) a fim de 

pesquisar inicialmente a escrita do autor como uma grafia porosa, segundo Silviano Santiago, 

em processo contínuo e variado de aproximação do elemento líquido com imagens em 

dissolução. Por isso, o título A literatura líquida de João Gilberto Noll. Uma investigação 

feita a partir do corpo, palavra e tempo. E, que se apresentou instigante em cada romance, a 

partir dos mesmos elementos das narrativas anteriores.  

Isso demonstra que a arte contemporânea é composta de cacos, fragmentos e porções da 

história em contínua interação sincrônica, onde “o novo aparece raramente, mas tem a 

possibilidade de se presentificar justo a partir dessa interação”. Resume, assim, a mesma ideia 
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benjaminiana, a partir das teses da história, uma composição ancorada na dialética do novo e 

do sempre-igual (PLAZA, 1987, p. 12). 

João Gilberto Noll, desde o primeiro romance, encerra uma paixão pela temática do 

corpo. O corpo na fronteira confusa entre dizer e fazer; entre realidade e ficção, apresenta 

ambiguidades. Ratifica os limites do representável. E, a contemplação do mundo próxima ao 

elemento líquido mostra-se uma força vivificadora e fortalecedora.  

A linguagem de Noll cola-se ao corpo e ao órgão sexual como tatuagem e quer ser mel 

porque “a abelha tatuada no prepúcio era um sinal dos tempos [...] sinal de que o inoportuno 

ganharia uma ferroada se ousasse a inconveniência” (NOLL, 2008, p. 77).  

 Na arte narrativa de Noll, o corpo performatiza o ser no mundo; o olhar para as coisas e 

o outro, o eu afirma a si mesmo pela consumação de imagens; o olhar quer ver as mutações do 

mundo; os pés marcam o território e escrevem a errância; o sexo sacia a fome de vida; a mente 

rumina sobre a vida; as mãos pintam o cenário e os ouvidos ouvem o fluir do tempo. No dizer 

de Noll, a palavra é sopro, respiração e vida. O corpo recebe várias funções: dramatizar, 

caricaturizar, enfatizar, transgredir a realidade operada, ritualizar, gestualizar, fazer e 

salvaguardar a vida pela participação e presença. 

 Pode-se concluir que entre os polos contraditórios, há energias opostas, um abismo, uma 

complementaridade e, também, descontinuidade, que gera um vazio, uma perturbação 

preenchida com a escrita intensa e visceral em constante metamorfose, que representa o 

universo literário em ação. Neste ponto, o leitor depara-se com o terceiro elemento (entre os 

polos) instalado na ambiguidade dos contrários da ficção de João Gilberto Noll: a escritura, 

que é CONVERSÃO. Isso porque somente a conversão tem a força de revelar, anuncia no 

romance João Evangelista.  
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 O resultado desse ato se encontra presente na continuidade, na nova escrita, “o novo” 

gerado a partir do “sempre-igual”. Uma proposta de expressão vista como destruição criativa, 

arte experimental e dinâmica. Noll busca uma nova autoria em cada livro e carrega um 

princípio, a nosso ver vivificante, na construção engenhosa de sua arte. 

As oposições estão sempre intermediadas por dois pilares: o corpo e a palavra. O corpo é 

o homem depauperado contemporâneo, isolado e em solidão. A palavra é pensamento, 

racionalização, presença da dor e a necessidade de escrever e do quanto o narrador sofre para 

transmutar em linguagem aquilo que traz à tona do seu mundo vazio e do seu corpo 

esburacado. Uma prosa visceral e sensorial. Uma escrita que nasce no navegar do pensamento 

algo que vai atravessando o inconsciente. “Escrever é navegar”, diz um dos narradores 

(NOLL, 1980, p. 90). 

 E, a literatura de João Gilberto Noll responde com resistência (na superfície da 

linguagem) e busca (no subterrâneo do inconsciente) um corpo-palavra erotizado em tempos 

de crise e que se atualiza no tempo e no convívio do homem com o meio.  

 O autor parece fazer questão de denunciar o elo trágico da punição, da crueldade do 

mundo sobre seus personagens que carregam uma ausência de si mesmos. 

 A própria revolta colocada sobre o erotismo, no primeiro romance, depois de três 

décadas de escrita é mais contida. Ela vem ocultada na ambiguidade, nas imagens do tempo e 

na dissolução da forma. Está mais inteligentemente escrita e pode ser inferida na narrativa. A 

revolta se entranha pelas sombras das imagens, pela negatividade, pela artesania da 

linguagem, pelos quadros cênicos, isto é, está mais oculta e não totalmente desnuda. Mas a 

letra é nua. E, “como no parto natural um corpo se expulsa para a vida” (NOLL, 1980, p. 84). 

 As palavras conversão e performance apresentam-se em todos os romances do autor. 

Nas últimas obras, elas foram substituídas por mutação ou transmutação, para caracterizar a 
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nova escrita dos contos como “romance mínimo” ou metamorfose do corpo. Em Acenos e 

afagos, a partir da ideia de conversão e performance, ficam mais marcantes esses processos de 

apresentar o novo como matriz da escrita, que encerra o mesmo sentido de conversão ou 

mutação: transformação. 

 Faz-se importante apontar que, na etimologia da palavra performance, termo inglês 

vindo do francês com derivação do latim, encontra-se a síntese da literatura de João Gilberto 

Noll, de acordo com a pesquisa ora desenvolvida: 

PERFORMANCE 

    Um vocábulo inglês, que pode significar execução, desempenho, preenchimento, realização, atuação, 

acompanhamento, ação, ato, explosão, capacidade ou habilidade, uma cerimônia, um rito, um espetáculo, 

a execução de uma peça de música, uma representação teatral ou um efeito acrobático.  Do francês, o 

termo era parformance, século XVI. Palavra advinda do latim per-formare, significando realizar [grifos 

nossos] (GLUSBERG, 2011, pp. 72-73). 

  

 O narrador convertido de A Fúria do corpo é o mesmo nas três obras: João, alter-ego do 

autor e escritor. Então, o narrador também empresta seu corpo-performer para apresentar a 

dissolução das imagens e a conversão da própria escrita. Uma arte performática. A palavra do 

convertido abre passagem para um novo tempo na literatura.  

 Uma palavra preciosa e imbuída de um ideal maior. Uma ação na religião, que não 

explora o misticismo, o sagrado, mas se apropria deles tão somente como estratégia ficcional, 

para expressar a ideia de homem depauperado, esquecido do supremo e destituído da graça 

divina. É importante relatar que a narração não é uma retórica bíblica, mas – ressalte-se – que 

a palavra do convertido permite o encontro do literário com o símbolo cristão, o encontro de 

chaves de leitura, que passam por esses conhecimentos seculares. 

 Além disso, esta pesquisa apontou que entre o sagrado e o profano o autor semeou a 

conversão do sujeito; entre a morte e a vida, a escrita na contravida; entre a prosa nua e a 

poesia do instante, a escrita mínima; entre o eu-masculino e o eu-feminino, o corpo-palavra, a 

conversão do corpo através da escrita performática. Em todos esses vazios, no “entre”, nos 
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“drenos intermediários”, o narrador-escritor deixa vazar sua escrita líquida. E, por fim, entre a 

forma e a de-formação nasce uma nova forma mais inflamada, mais escorregadia advinda do 

fazer e do dizer. 

Eis como João Gilberto Noll pensa o tempo em sua arte. Trata-se de uma realidade que a 

qualquer custo busca ultrapassar o real e, tal como a água, se infiltra pelas coisas, quando as 

imagens apontam para a confluência entre a necessidade de representar o mundo e a 

impossibilidade de narrar o vivido, a realidade. 

Além disso, esse autor performatiza em seus romances uma experiência advinda de um 

psiquismo hídrico
26

. A prosa em dissolução exemplifica a síntese do mundo contraditório do 

presente. O autor cria e escreve sobre impossibilidades e desenha em cada escrita o nó do 

contemporâneo (o vazio abismal). 

Algumas características da linguagem da dissolução são importantes apresentar nessa 

escrita. As narrativas labirínticas carregam a imagem em fluidez, uma grafia porosa; caos de 

imagens ondulantes em dobras infinitas; escrita no limite e à margem do contraditório e 

apresentando a ambiguidade como retrato do tempo (desconstrução e reconstrução; unicidade 

e multiplicidade; especularidade e opacidade; essência e aparência).  

As repetições enfatizam e fazem a ressignificação das imagens a partir da negação de 

formas variadas. A fórmula aponta para um relativismo irônico, em que tudo sofre 

metamorfose, e a deformação das formas consagradas de expressão literária define o fazer e o 

dizer em dissolução do autor. Uma nova forma narrativa mais maleável e detentora de outra 

consistência, muito embora apresentem temas sombrios do quotidiano. 

Assim, a experiência da dissolução, no conteúdo e na multifacetada obra do autor, revela 

não somente a linguagem como centro, detentora de um dinamismo e movimento entre 

                                                 
26

 Termo citado por Bachelard, em A Água e os sonhos (1997). 
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oposições e em diálogo aberto com outras artes, outros pensamentos e formas de escrita no 

tempo em amplas direções, como também exige um raciocínio dialético e dialógico em busca 

de uma unidade em infinitas significações. 

A linguagem de João Gilberto Noll pode ser definida como uma “voragem cega” e trata-

se de “palavra única, inicial, que tem origem (...) naquela zona de sombra entre o inconsciente 

e o consciente. Palavra que não pode ser explicada por outro código que não ela mesma” 

(SANT‟ANNA in NOLL, 2008, contracapa).  

 A presença do elemento líquido observada, na primeira narrativa A Fúria do corpo 

(1980), aos poucos, foi-se identificando, na ideia de dissolução, para depois direcionar-se ao 

fazer literário, quando os elementos da estrutura narrativa (como personagem, espaço, tempo, 

ponto de vista, foco narrativo) são dissolvidos ou desviados do uso comum. Depois, a ideia de 

dissolução foi evoluindo para a forma da ficção, para os temas e os efeitos da escrita. 

 Esta tese aponta na obra de João Gilberto Noll, algumas questões possíveis de serem 

desmembradas:  

a) A “metáfora do menino” é recorrente na obra de João Gilberto Noll. Trata-se de uma 

temática que ainda carece de estudo nas narrativas do autor. Desde o primeiro 

romance A Fúria do corpo (1980) em Acenos e Afagos (2008) passando pelo Anjo 

das Ondas (2010), Sou Eu e O Nervo da noite (2010) essa personagem-índice 

sempre retorna em sua escrita.  

b) A questão da dissolução da subjetividade, além da inserção no que se pode chamar 

de literatura homoafetiva. 

c) A reflexão sobre a presença do elemento líquido em outras obras do autor como nos 

contos e nos livros infanto-juvenis. Uma escrita material que ultrapassa o 

entendimento de metáfora para a leitura da imagem e da estrutura do romance. 
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d) A ideia do realismo performático evoca a realidade além da representação em que a 

palavra-corpo e os aspectos afetivos atuam sobre o sujeito, a arte e a vida. 

A linguagem em dissolução persegue as funções da vida: amar, sofrer e ressurgir. Amar 

com brutalidade; sofrer mastigando o ouro do paraíso e ressurgir a cada esquina como um 

Lázaro disfarçado em pequenas ruínas sem o furor e o escândalo diante da “temida das gentes” 

(NOLL, 1980, p. 135). 

 A dissolução carrega uma questão de urgência para esses corpos: refazerem-se, 

reorganizarem-se, pois a realidade continua condenada, como diz Noll, em seu primeiro 

romance. E, o mundo é excludente, maldito e nem todos estão livres da ignorância, são 

tocados pela graça e encontram a luz da conversão e são dignos da felicidade. Embora a 

felicidade seja feita de pequenos instantes felizes e, não, um sentimento constante. Aqui, o 

narrador aceita o mundo e dá a si mesmo essa possibilidade. Um banho na fonte junto com 

seus irmãos depauperados é um momento de expansão, alegria e felicidade. 

Esmiuçada a dor, qual é a verdadeira palavra de salvação captada no evangelho do 

convertido? “Que os homem possam viver na plenitude e arrancar os cabelos da ignorância, e 

se faça luz para todos” (NOLL, 1980, p. 180). 

 A morte é tema recorrente e constante desde a gênese da escrita de Noll. Mas só serve 

para avultar o valor da vida. A morte, não como sinônimo de finitude, mas aquela que retorna 

em cada escrita e que extermina aos poucos, “felpa sutil” da vida, e que torna o corpo 

invertebrado, seco, depauperado, desejando o repouso. 

Assim, foi possível buscar através do corpo: encruzilhadas, estradas, entranhas e 

também descrever sentidos, imagens do inesperado e abismos. Em João Gilberto Noll, através 

do corpo o narrador-performer desenvolve uma maneira real de escavar mais afagos e menos 
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acenos, uma maneira de cavar uma nova realidade capaz de ser fixada pela escrita. Essa leitura 

faz sentido para todas as obras do autor. 

As leituras dos romances demonstraram que, na obra de João Gilberto Noll, entre os 

opostos, existem múltiplas interações ou expansões infinitas. Isso porque a significação se 

processa no movimento entre e através dos contrários. As imagens analisadas em contextos 

diferentes já não produzem a mesma leitura. Heráclito afirma que “o Sol é novo todos os dias” 

e que “tudo flui” e tudo está em dinamismo como o rio do tempo. 

Como se configura esse fazer literário a que chamamos de literatura líquida e qual sua 

essência? O primeiro ponto é considerarmos a obra como um arcabouço construído. A 

conversão do sempre-igual no novo é marca autoral ou modelo de escrita, tem origem no jogo 

de oposições e no automatismo, que o autor diz primeiro deixar fluir de seu pensamento, para 

depois apurar o texto.  

As imagens aparecem como relâmpagos inapreensíveis, flashes luminosos e se repetem 

em dobras e voltam sempre em espiral constante na prosa em espiral ou labiríntica em 

voragem cega. Como isso ocorre?  

Primeiramente, as mesmas imagens são aproximadas de um forte elemento contrário, 

marcando uma oposição meio que descabida. Exemplo relações do profano com o sagrado; 

sonho com realidade; presente com o passado. Depois a aproximação, torna-se (con)fusão. E, 

de súbito, a mesma imagem é descrita na fusão dos dois temas. A recepção dessa linguagem 

passa a ser desafio para o leitor. É preciso conhecer outros espaços narrativos do autor e 

acompanhar a evolução que ele tenta ir metamorfoseando. O narrador-performer resume: 

“Tudo me confundia, mas sei que essa confusão fazia parte do jogo...” (NOLL, 2008, p. 109). 
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Isso não resume a escrita a uma prosa fútil ou sem interesse. Pelo contrário, as imagens 

são sempre impactantes pela sexualidade e abjeção, cutucam o leitor e acrescentam 

movimento ao mundo narrado. 

 Metamorfose, mutação, correnteza, deformação, mudança e movimento contínuo estão 

nas obras desse autor. Um mundo plural e diversificado em que o narrador afirma: “Quem 

olha tais mutações? E esse alguém se altera ao presenciar a estranha alteração?”. É fato que a 

complexidade do humano está cada vez mais engendrada nas máscaras silenciosas, nas 

mutações e dissoluções da vida (NOLL, 2003, p. 33). 

 Mas a interpretação às vezes está submersa no tecido da linguagem e na ambiguidade 

mascarada em cada relato: “A caminho de casa me veio um sentimento pendular entre o 

obsceno talvez e uma arrancada bruta, quase um tropeção. Sinceramente, eu achava que não 

sabia mais andar” [grifo nosso] (NOLL, 2003, p. 203). 

 “Um sentimento pendular”, eis o método de leitura dos pares contrários anunciados pelo 

narrador de Noll que, agora, não tende mais para o erotismo e nem para o sagrado. Mas 

também não só para a negação, o vazio ou o insólito. Mas para tudo isso simultaneamente. Um 

grito reverberado no “e” e no “entre” paisagens apocalípticas e aberrações do mundo concreto, 

materializado nos efeitos acrobáticos da escrita. 

Nas obras de Noll há negação. Mas há também uma comoção utópica ante a poética da 

vida levantada em cada nova narrativa. O homem pensa sem cessar no aceno do homem do 

abismo. Ele parece viver uma vida sem valorização, ou seja, o que lhe resta entre o possível e 

o impossível. Por isso encontra a fugacidade do insuportável na quase-morte ou na 

transfiguração do corpo. Ele sabe que: “Não há remédio quando os sentidos superam a 

realidade porque a realidade está condenada” (NOLL, 1980, p. 104).  
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 O homem aqui escava sempre e mais profundamente sua desordem, como um abscesso. 

Os suplícios, ais e martírios agudizam a dor da escassez. Ele se vê sempre como um contorno 

perecível ou um contorno sem fronteira, que às vezes o paralisa. A fisicalidade e a fecalidade; 

o sublime e o abjeto próximos ao corpo são escudos de guerra.  

 A metáfora do líquido, na prosa de João Gilberto Noll, é também fruto de uma energia 

máxima, que este autor carrega em sua linguagem, com fortes imagens a chocar o leitor. Ela 

serve de elo entre sujeito e objeto artístico, uma força sobrenatural para revigorar uma nova 

forma de escrita. Assim, o autor vai escavando ao máximo as imagens. Leva o leitor com elas 

à beira do abismo, quando parecem fugidias em seu pensamento e esgotadas, dissolve-as, 

valendo-se do uso do elemento líquido: a água, o mijo, o lago sujo, o excremento, o mar 

revolto, o rio, menos a lágrima. 

A dissolução da forma literária é sempre a busca de uma nova autoria em Noll. É 

ausência de solidez, do mundo totalitário, que deu lugar ao fragmento e à fluidez, uma 

metaficção pautada na materialidade do discurso, uma prosa transbordante encontrada, como 

saída, ante o insuportável no inesperado, na dissolução do corpo e na palavra.  

João Gilberto Noll chama essas forças atuantes em seu corpo textual de contenção e 

distensão, como se lê em Acenos e afagos; Antonin Artaud chama de “espasmo cruel”; 

Bataille de continuidade e descontinuidade, de morte temporária ou de pequena morte; Roger 

Caillois de dissolução e coesão; Hal Foster chama de processo contínuo de protensão e 

retensão e Bauman chama de espaço de preenchimento do vazio. 

O movimento é o que produz a ação nos romances desse autor. Forças que unem o polo 

positivo ao negativo, dão vida à imagem e apontam a profundidade de sua captação na zona de 

sombra do artista, entre o consciente e o inconsciente. 
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É certo que os movimentos continuidade e descontinuidade (George Bataille), coesão e 

dissolução (Roger Caillois) ou estaticidade ou dinamismo (Jorge Glusberg) constituem 

elementos que podem conjugar-se com o desenrolar temporal do erotismo; do sagrado e da 

performance. Trazem uma correlação com o tempo interno da experiência narrativa, são 

também instrumentos de linguagem, colaboram para ampliar a imaginação dos autores que 

querem cada vez mais narrar a realidade como ela parece ser verdadeiramente. 

Na verdade, o grande acontecimento é sempre uma nova composição, a partir dos 

símbolos e de outras ideias advindas de um inconsciente fervoroso. A transfiguração é uma 

estratégia ficcional em João Gilberto Noll. Em inúmeras passagens dos romances, ele dissolve 

uma imagem para dar lugar a outra. Imagens multiplicadas ao infinito através de energias 

opostas. Afirma a ideia descrita na imagem e depois nega-a completamente. Só que essa nova 

imagem é uma transfiguração da anterior: “rogaríamos sem cessar por misericórdia até que 

nos transfigurássemos no esplendor da santidade” (NOLL, 1980, p. 12). 

Ao mesmo tempo, isso demonstra o rico manancial retórico de que dispõe o autor para 

dar força motriz à ação energizada pelo líquido, além da violência do vocabulário e crueza da 

linguagem. Uma escrita em estado de tensão que engaja uma luta política em prol do homem. 

Noll tem uma linguagem-limite, escrita em um tempo-limite. Uma linguagem sempre-

nova para o mundo da literatura. O fato é que a arte precisa da revolução para ser arte. É 

preciso “expandir sempre as fronteiras do possível e combater sempre nas fronteiras do 

impossível, conforme alude o cineasta Jorge Furtado (RUBIM, 2013, p. 17). 

Nessa visão, Noll se apresenta como um autor com um estilo individual singular. Uma 

escrita criativa de percepção da realidade, que representa uma forma de transgredir o silêncio, 

a opressão que atinge o sujeito através do corpo. Uma estética ética que é grito apocalíptico, 

político, busca e resistência demencial voltada para a narrativa do tempo.  
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Depois de mais de três décadas da escrita de A Fúria do corpo, indagamos ao autor João 

Gilberto Noll “como ele pensa a forma literária?” Mas mesmo que a forma e a linguagem 

sejam de-formação, ele continua a acentuar o valor da linguagem para a composição da forma: 

Entendo a forma literária como um poder estruturante sobre os contéudos de um livro de ficção. Digo 

isso porque me considero um escritor de linguagem. Às vezes, ao trabalhar, você não tem consciência das 

diretrizes temáticas de sua escrita. Apenas se deixa levar pelo seu arco de paixões. A linguagem assim é 

somatização do que vai por dentro dos personagens. É o que primeiro vem à luz (NOLL, por e-mail em 

3.3.2013).  

 

 Se para João Gilberto Noll, escrever é navegar e navegar nas águas da escrita de Noll 

resume que é preciso pensar o presente e seus desafios. Para esses narradores, a atividade da 

escrita é sagrada. O autor sacrifica o corpo para gerar palavra, porque através dele o escritor 

firma o tempo presente de incertezas, múltiplo e enfoca as dificuldades de apreender o 

contemporâneo. 

 Nessa leitura, a dissolução torna-se uma experiência marginal na obra de João Gilberto 

Noll porque ao invés de definir os pares antitéticos, na verdade, a leitura reafirma a margem, 

ou seja, o sagrado reafirma o profano; o objeto reafirma a matéria; a morte reafirma a vida e a 

presença do corpo reafirma a condição transgressora do sujeito no mundo. 

 A dissolução tem o mesmo efeito da vertigem da morte. Ambas são a abertura do fim. 

Aquele que é acometido por essas perturbações conhece o limite do excesso, ou seja, a vida 

misturada com a morte. Assim, tanto a morte é signo da vida como abertura para o ilimitado.  

 Por isso, só o reconhecimento da morte; a condenação e a dissolução no limite como 

“abertura para o ilimitado” podem salvar a obra para a eternidade. E, a literatura enquanto arte 

propicia essa possibilidade. 
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ANEXO I -  Carta do Eu a Afrodite 
 

  

Hoje quando o sol apareceu detrás da coxilha do nascente adivinhei que eu iria morrer 

nesse mesmo dia; por isso, se receberes esta carta talvez eu já não mais exista. Então que fique 

esclarecido isto: não sou herói, lembra de mim como um sujeito doce, que sempre odiou pegar 

em armas e que, se pegou em uma, foi por absoluta falta de ocupação. É quando a alma está 

em ferida e se desconfia enlouquecer na próxima esquina, ou se enlouquece na próxima 

esquina ou se tenta puxar a raiz da dor. Numa manhã chuvosa a raiz não me pareceu muito 

menos que evidente, vi que uma parte da dor não tem como sarar fora do amor que me liga a 

ti, mesmo que por ínfimos resíduos de tempo só nesse amor a ferida cicatriza, pode o mundo 

pegar fogo e os famintos se estriparem mutuamente para terem o que comer que o amor entre 

eu e tu permanecerá intacto num tabernáculo singelo como um ninho mas inviolável – e este 

amor nos devolve à estirpe genuína da raça, mesmo que nós dois estripemos reciprocamente 

para termos o que comer comeremos não outra coisa senão a chaga deste amor; mas vi 

também que a outra parte da dor não poderá ser sanada nem com nosso amor enquanto não 

metermos as mãos sujas e conjugadas no focinho do inimigo, porque sabemos muito bem 

quem são os autores de tanta dor, sabemos muito bem quem impele nosso coração para as vias 

da morte, sabemos muito bem quem nos ultraja com formidáveis calúnias. 

Olha, Afrodite, meu coração é pequeno, muito pequeno para suportar a dor do mundo, 

mas mais que um gesto desesperado, quando peguei a arma senti que estava bolinando a chave 

do Reino, mesmo que tenha ficado só na bolina de um sonho remoto, percebi que não poderia 

mais viver sem essa extrema possibilidade, mesmo que seja massacrado como serei hoje não 

mais terei de carregar o fardo da submissão que nos humilha, degrada, e numa morte 

abastardada dentro dessa vida cachorramente cruel, não, não pedirei perdão diante do nosso 

amor pela minha morte, pois essa morte é a única forma de preservá-lo vivo, vivo, intocável. 

 Não, não chora, minha querida, põe um creme restaurador sobre tuas estrias, suaviza as 

olheiras e me ama desse amor que brota de todos os meus nervos, e que continua a brotar por 

todos os poros da vida. Sempre. 

                                                     O mais extremoso beijo, 

                         Eu 
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ANEXO II: Estruturação de Mínimos, múltiplos, comuns 
 

GÊNESE       

      O NADA 

             NADAS 

             NINGUÉNS 

OS AMANTES 

     ELAS 

     ELES 

     NÓS 

      OS FERIDOS 

               AS FERIDAS 

               AS SEQUELAS 

      OS CONVALESCENTES 

      O VERBO 

             PALAVRAS 

             NOMES 

             GRITOS 

OS CASAMENTOS 

      CASADOS  

      VIÚVOS 

A FAMÍLIA 

               NOS HOSPITAIS 

               EM CASA 

      OS ARTISTAS 

               OS MÚSICOS 

      FUSÕES E METAMORFOSES 

             OS MIMETIZADOS 

             OS PETRIFICADOS 

             OS VOLATIZADOS 

             OS CAMALEÔNICOS  

       O PAI 

       A MÃE 

       OS FILHOS NÃO GERADOS 

       O IRMÃO 

       OS OUTROS 

               OS POETAS 

               OS PALCOS 

               OS PINTORES 

O MUNDO 

       A GEOGRAFIA 

       A DESMEMÓRIA 

             OS ESQUECIDOS 

             OS PERDIDOS 

             OS ACHADOS 

AS CRIANÇAS 

       ENTRE ADULTOS 

       ENTRE SI 

OS ANIMAIS 

               CALIFÓRNIA 

               EUROPA 

               RIO GRANDE DO SUL 

               RIO DE JANEIRO 

OS ELEMENTOS 

       ÁGUA 

             ÁGUAS 

             MARES 

             RIOS 

             MERGULHOS 

       AR 

             ARES 

             VENTOS 

             NEBLINAS 

      FOGO 

             CHAMAS 

             SOL 

             CALOR 

      TERRA 

            COVAS 

            TERRENOS 

       OS CACHORROS 

       OS GATOS 

       AS AVES 

OS ANDARILHOS 

       RETIRANTES 

       CORREDORES 

       PASSEANTES 

OS EXCLUÍDOS 

      OS SEM-TERRA 

      OS SEM-TETO 

      OS DESOCUPADOS 

OS REVOLTOSOS 

      O CONTEXTO 

      GOLPE E EXÍLIO 

      A LUTA 

      A VOLTA 

OS GLADIADORES 

               SANTA CATARINA 

               OUTROS BRASIS 

         OS HORIZONTES 

               DAS JANELAS 

               DAS MARGENS 

         AS PLANTAS 

               FOLHAS 

               CANTEIROS 

               PÉTALAS 

         OS REFLEXOS 

                ESPELHOS 

                FOTOGRAFIAS 

         O SISTEMA 

                RESTAURANTES 

                BARES 

                HOTÉIS 

                BANCAS    

AS CRIATURAS 

      O CORPO 

           O PORTE 

           O ORGANISMO 

           AS MÃOS 

           A BOCA 

           A LÍNGUA 

           O PÚBIS 

           OS OLHOS 

     OS DESPIDOS 

          SÓS 

          ACOMPANHADOS 

      OS DUELISTAS 

       OS VENCIDOS 

      OS VENCEDORES 

OS ACUSADOS 

      OS RÉUS 

      OS JUÍZES 

      AS TESTEMUNHAS 

      OS CONDENADOS 

      OS OUTORGADOS 

OS FUGITIVOS 

      FORAGIDOS 

      CAPTURADOS 

                CINEMAS 

O RETORNO 

         OS MORTOS 

               AS MORTES 

               OS CADÁVERES 

               OS ENTERROS 

         OS DEUSES 

               PROFANOS 

               SECULARES     

                 

          

 

Fonte: Conforme apresentação da obra do autor (VEJMELKA, 2009, p. 133). 
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ANEXO III – Autógrafo do autor: Fragmentos de um ai em Noll 
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ANEXO IV – Inter-semiose e intrasemiose 

 

 

                 PERSPECTIVA CRÍTICA DA HERMENÊUTICA 

 

 
                    Fonte: O = objeto; S = significação 

 

               PERSPECTIVA CRÍTICA DA INTRA-SEMIOSE 

 

O (1)    S (1) 

      S (2) 

      S (3) 

      S (4) 
 

                        Fonte: O = objeto; S = significação (interação dentro da mesma sequência de signos) 

 

               PERSPECTIVA CRÍTICA DA INTERSEMIOSE 

 

 

 

 

                      Fonte: O = objeto; S = significação (interação com diferentes sequências de signos) 

 

              PERSPECTIVA NARRATIVA DE JOÃO GILBERTO NOLL 

 

                       Fonte: O = objeto; S = significação (interação com infinitas sequências de signos) 
                     Fonte: Acenos e afagos (2008, p. 187) 

 

 

   O (1)          S ( 1 ) 

 

 

 

     O (1)                S  (1) 

     O (2)                  S  (2) 

     O (3)                S  (3) 

     O (n)                S  (n) 

  [Objeto: “Não sei o quê”]
infinito

  =  imagem em INFINITAS significações
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ANEXO V – A estrela-guia da arte da performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multiplicidade

especularidade 

 

unicidade 

 

desconstrução

minação 

 

reconstrução 

 

especularidade 

 

opacidade 

 

discriminação 

 

caos 

 

       Críticos e performers concordam que deve ser mantida uma distinção 

entre performance (circuito de signos abertos e ausência de limites) e 

hapenning (circuito fechado com limites precisos). A razão desta distinção 

é de fácil compreensão, se tivermos em mente as [oposições] acima em que 

performance tem uma relação entre pólos elementares de tensão entre 

opostos que, juntos com as oposições indicadas formam a estrela-guia da 

arte da performance (GLUSBERG. A realidade do desejo, 2011, p. 105-6). 


