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introdução

A presente coletânea reúne trabalhos escritos desde 1999, 

apresentados e discutidos em diferentes fóruns, em torno de um 

núcleo comum de preocupações. Trata-se da correlação imagem/

texto, tanto em termos da produção literária de imagens poéticas, 

quanto da legibilidade de imagens propriamente ditas e/ou de sua 

potencialidade verbal. 

Nesse sentido, cada texto literário aqui discutido é visto como 

uma paisagem capaz de figurar mundos de formas e ritmos e de sug-

erir uma historicidade plantada em corpos e valores. O perfil variado 

das obras sugere a indeterminação e a mistura entre gêneros, muito 

atuante na literatura contemporânea, em que o amplo espectro entre 

a prosa e a poesia cada vez mais se torna pródigo em matizes.

Assim, entre vários feitios e faturas transitam as obras aqui in-

terpretadas: no intercâmbio entre romance, conto, memória, crônica 

ficcional, esboço crítico ou disposição poética. Em meio a essa in-

definição, posso situar como texto limítrofe, espécie de emblema, o 

livro de Valêncio Xavier, interpretado a partir de sua primeira parte, 

Minha mãe morrendo e o menino mentido. 

A apropriação de materiais diversificados e triviais do mundo 

da cultura de massa – publicidade, notícias e matérias jornalísticas, 

gravuras e ilustrações – dá aos livros-objetos desse artista politécnico 

o aspecto meio kitsch e pitoresco dos almanaques antigos. Por outro 

lado, a bricolagem deste material, compondo o que já denominei de 

“estética de almanaque”, constitui o suporte híbrido e antiquado de 

enredos mórbidos e violentos, desenvolvidos sob o estigma da morte.

No caso específico da narrativa analisada, sua compleição 

poética, bem como a iconicidade da disposição do texto no pastel da 

folha, combinada à força evocativa das imagens, vão transformá-la 

num sedutor experimento entre o poema concreto e o romance de 

formação. Entretanto, sua maior força como experiência intersemiótica 

reside no que obriga a pensar sobre o poder das imagens e sua iman-
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o tação sobre o olhar, feito objeto diante da aura sádica de um avesso 

fascinante e insuportável.

A atmosfera mórbida e anacrônica da obra desse paranaense, 

ao recriar o mundo violento do início do século XX, quando a guerra, a 

fotografia e o cinema recente instabilizavam expectativas e convicções, 

constitui uma espécie de alegoria do mundo contemporâneo, também 

assolado de perplexidade, sadismo e melancolia.

A tecnologia como força produtiva ensaiava, então, os primeiros 

passos na desestabilização da vida cotidiana pelo poder de imagens-

ideais e sua magia de glamour e violência. É quando Walter Benja-

min discute a reprodutibilidade das imagens, seu recente valor de 

exposição e a possibilidade de secularização da aura, depois de seu 

duplo extravio, tanto do terreno religioso, quanto do culto às obras 

de arte autênticas.

Justamente ao discutir a possibilidade da aura sem culto reli- 

gioso ou voluntarismo estético, e ao afirmar sua força como preg-

nância sensível de imagens capazes de despertar a memória involun-

tária, a obra de Valêncio é um divisor de águas entre as duas partes 

desta coletânea. Porque se constitui como pedagogia do olhar em sua 

relação congenial com a memória, e se debruça sobre a experiência 

mais radical da contemporaneidade: a dialética da visão entre o olhar 

como objeto, ou como aquilo que se perde, e a força invisível do seu 

outro, “o que nos olha no que vemos”, e para além de toda evidência 

nos deslumbra ou aniquila. 

A lição amarga dessa obra singular e a verticalidade que mani-

festa na compreensão do mundo atual residem em sua capacidade de 

deslindar, no horizonte da ciranda imagética que nos rodeia, o nexo 

entre sexo, perversão e morte. Nesse sentido, Minha mãe morrendo e 

o menino mentido introduz na discussão o “princípio de crueldade”, 

que constitui a constante por mim apontada nas demais narrativas 

interpretadas neste livro.

Tomada inicialmente ao filósofo Clément Rosset, para designar o 

“inescapável ou insuportável do real”, a expressão passa a sugerir, na 

reflexão que venho desenvolvendo sobre a ficção contemporânea, uma 

espécie de olhar, de perspectiva adotada pelos diferentes narradores 

na recriação da convivência urbana atual, como resposta ao presente 

perpétuo das imagens e à desigualdade social. Assim, a crueldade é 
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o aqui entendida em três modalidades. A propriamente cruel, sádica e 

violenta; a do exotismo, voltada para a estetização da diferença e a 

da melancolia, indiferente e narcísica.

A primeira, sendo a mais óbvia, é também a mais assídua. 

Abertamente hostil e agressiva, assegura o distanciamento frente à 

alteridade, característico das demais. Assim, aparece, no universo de 

relatos aqui reunidos, meio que misturada a todas as outras. Tanto na 

relação entre homens e mulheres que circulam no engraçado e desa-

gradável Sexo, de André Sant’Anna, quanto nos enredos mirabolantes 

relatados pelo narrador delirante do Bufo & Spallanzani de Rubem 

Fonseca. Da mesma forma, a crueldade sádica também está presente 

nas crônicas memorialistas de Nelson Rodrigues ou ainda no impasse 

inicial que gera a viagem estranha/familiar de O vôo da madrugada, 

de Sérgio Sant’Anna.

Em Sexo, a violência alienante das relações íntimas e o rancor 

recalcado nos contatos entre estranhos, na grande selva da metrópole, 

condizem com a ironia distante ou o sarcasmo contido do narrador 

enigmático e seu tom, entre indiferença ou revolta, diante do universo 

que constrói.

A segunda modalidade, a do olhar exótico, é aquela que atu-

aliza o “dandy”, na medida em que se vale da própria generalização 

do estético, tornado indispensável para edulcorar o circuito do 

sempre-novo da mercadoria, no capitalismo tardio. Estendendo seu 

viés estetizante e artificial a tudo o que o cerca, este personagem 

novecentista, em sua roupagem pós-moderna, torna-se mais cínico, 

embora igualmente sofisticado, podendo valer-se, inclusive, de todo 

o dispositivo tecnológico hoje disponível. Um dos seus avatares pode 

ser, por exemplo, a atual culturalização bem pensante da miséria e do 

desenraizamento. A estetização da penúria e da privação é, sem dúvida, 

hoje em dia, moeda corrente em muitos eventos artístico-midiáticos 

bem-sucedidos.1 

Por sua vez, Gustavo Flávio, de Bufo & Spallanzani, o narrador-

pastiche de Gustave Flaubert, com a engenhosidade de seus enredos 

folhetinescos, manifesta um imaginário simultaneamente violento e 

exótico, ao dotar suas memórias com o arabesco de tramas glam-

ourosas e romanescas. Aliás, não deixa de portar-se como um dândi, 

diante do próprio destino. Não é à toa que Minolta, a sábia mãe-oral, 
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o nos braços de quem o narrador masoquista emudece, lá pelas tantas, 

enuncia o veredicto: “o seu mal foi não querer ser negro e pobre, por 

isso você deixou de ser um grande escritor verdadeiramente: você 

escolheu errado, preferiu ser branco e rico e a partir do momento em 

que fez essa escolha, matou o que de melhor existia em você”.

Por fim, o mesmo “bovarismo da cultura de massa”,2 entendida 

como dispositivo de produção de recordações e vivências, explorado 

pelo dandismo pós-moderno, caracteriza a terceira modalidade do 

olhar cruel, que, tanto pode aparecer combinada com as outras duas 

– a violenta e a exótica –, quanto de maneira autônoma. 

Trata-se da perspectiva especificamente melancólica. A cruel-

dade melancólica exprime-se pela indiferença, pela incapacidade da 

perda e do desejo. O dano narcísico que sustenta o melancólico funda-

se na falta de amor experimentada diante de um objeto primeiro que 

não soube ou não foi capaz de se doar. Por isso, o melancólico é um 

enlutado sem a experiência do luto. Apenas capaz de remorso e de 

culpa por um crime malogrado, que fantasia praticar ou ter praticado 

em relação ao objeto ausente. Objeto cuja distância, de um lado, im-

pede qualquer vínculo e, de outro, proíbe a vivência da perda. Jamais 

se perde o que nunca se possuiu.

Esta é, por exemplo, a atmosfera típica do melhor da produção 

de Rubem Fonseca e certamente a peculiaridade mais relevante dos 

narradores da obra de Sérgio Sant’Anna. Seus protagonistas, desdo-

brados na letra de um estilo dúbio e controverso, desfiam memórias 

de experiências intrigantes, cujos limites entre o normal e o aberrante 

deslizam, variando com a perspectiva adotada ou com a entonação nar-

rativa a ser privilegiada. A ambivalência de tons e matizes utilizados, 

entre a perquirição intelectual e a inquietação com a estranheza de 

cada vivência, manifesta, em tais relatos, uma espécie de simultanei-

dade de papéis em que um mesmo protagonista pode ser o monstro 

e a vítima, culpado ou inocente.

É exatamente o caso da fantasmática narrativa de Sérgio 

Sant’Anna, em que o vôo do olhar percorre o círculo vicioso e mágico 

da fantasia, como disfarce de um luto simultaneamente hostil ao mundo 

e incurável, em torno do trauma melancólico.

De seu lado, o cronista-memorialista Nelson Rodrigues, ao criti-

car com ira e sem piedade os modismos e mistificações dos intelec- 
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o tuais nos anos 1960, ao mesmo tempo em que configura o teatro da 

auto-imolação pública, manifesta um outro sintoma menos óbvio. 

Sua escandalosa máscara de mártir e réu de si mesmo é a ambígua 

aparência da inconfessável melancolia de um quase místico por um 

mundo mais puro. 

Justamente, esta indefinição de limites entre o real e o imagi-

nado, além de constituir o sintoma da desorientação do sujeito pós-

moderno, nos atuais espaços desenraizados e caóticos, vai gerar, não 

apenas o deperecimento da percepção da alteridade, mas também a 

desarticulação imaginária do corpo. É que, frente à cortina de imagens 

da tecnologia, e de seus desafios à percepção humana, o sujeito vive 

na corda bamba do paradoxo. No perto-longe que as telas instauram, 

o corpo está sempre ameaçado. Ou pela imediação desmateria lizada 

entre sujeito e acontecimento, em que a catástrofe assistida tem e 

não tem existência, porque não atinge o espectador, bem defendido 

da destruição alheia. Ou, ainda, pela potência do meio eletrônico, em 

que “a possibilidade de abranger as mais vastas extensões jamais 

percebidas (geográficas ou planetárias)”, ao engendrar “a ausência da 

percepção imediata da realidade concreta”, ocasiona “um desequilíbrio 

perigoso entre o sensível e o inteligível”.3 

Por isso mesmo, nas obras especificamente poéticas, a relação 

entre o mundo e a persona lírica se dá pela constante da memória do 

corpo ou afetiva, ou, ainda, involuntária. O que implica a assimilação do 

choque como marca traumática, pela poesia, desde a modernidade, e, 

de certa forma, indicia a importância do corpo fragmentado, mutilado 

ou deformado, como figura princeps da criação. 

Ao constituir o ímã erótico desse universo, o “corpo-galáxia 

aberto a tudo cheio/ de tudo como um monturo”, da obra de Ferreira 

Gullar, converge com “o insuportável mau cheiro da memória”, sub-

jacente à lírica drummondiana.

O artigo mais amplo sobre a problemática da poesia contem-

porânea propõe-se a investigar a possível afinidade entre a poetização 

da memória sensível e a motivação gráfico-sonoro-visual da palavra, na 

medida em que ambos os procedimentos se utilizam da “espacialização 

do tempo”, como estratégia de criação. É como se a constatação da 

síntese drummondiana do início dos anos 1960 – em Lição de Coisas 

– entre o objetivismo verbivocovisual concretista e o tratamento da 
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o memória como espaço material concretizasse a implicação entre a 

figurabilidade poética da imaginação material e a legibilidade da con-

figuração visual do poema.

Daí, a interpretação das obras de Paulo Henriques Britto e de 

Arnaldo Antunes, em seus distintos percursos, como operadoras da 

“espacialização do tempo”. Nesse sentido, sua produção dramatiza 

uma das linhas de força da arte atual: a centralidade do corpo como 

eixo da memória e como último reduto contra a desrealização tec-

nológica da vida cotidiana.

À percepção concretizante e espacializada do tempo como devir, 

na arte, opõe-se o bovarismo das imagens e sua obscenidade violenta 

ou pornográfica, como privilegiados topoi, e/ou estruturas criativas 

recorrentes, na produção literária contemporânea.

Notas

1 Partindo do eixo interpretativo da estetização da miséria, desenvolvo uma crítica do 
filme Eu, tu, eles, de Andrucha Waddington como a “reconversão simbólica” da “força 
imagética e do apelo telúrico” da idéia de Nordeste, em “Brasil+500, o Grande Museu 
de Si Mesmo” In: VILLAÇA; GÓES, (org), 2001.

2 A expressão é de Ricardo Piglia no artigo “O escritor enquanto crítico” publicado em 
Travessia 33 Revista de Literatura A estética do fragmento do Curso de Pós-Graduação 
em Literatura da UFSC. O bovarismo, tomado, evidentemente, do romance Madame 
Bovary, de Flaubert, designa a vivência imaginária de uma vida idealizada com a qual 
a persongem se identifica acriticamente, pela leitura do folhetim romântico. Aplicada 
à comunicação de massa, designa o mesmo processo, que faz com que muitos espec-
tadores, hoje em dia, sintam saudades do que nunca viveram.

3 Consultar a respeito do assunto VIRILIO, Paul. O espaço crítico e as perspectivas do 
tempo real. Trad. Paulo Roberto Pires. São Paulo, Editora 34, 1993, p. 23.



FiCção BrasiLeira Contemporânea e  
experiênCia urBana

A estreita relação que a literatura brasileira contemporânea tem 

mantido com a vida urbana vem configurando uma recorrente perple-

xidade diante da experiência histórica, ficcionalizada como absurda 

e inverossímil. Para além da crueldade da convivência nas metrópoles 

ocupadas pelo presente perpétuo das imagens e pelo cortejo dos males 

da desigualdade social, o real transparece como trauma. 

Como já previra Rubem Fonseca, em 1975, no conto “Intestino 

Grosso”, a cena das cidades empilhadas do presente só pode oferecer 

como alternativa à “fantasia oferecida às massas pela televisão hoje”,1 o 

avesso de uma “literatura de autor ou de mestre”, que seu personagem 

batizou de “pornografia terrorista”.

Mas se na vertente pornográfica dos atuais realismos, a cruel-

dade, entendida como o inescapável ou o insuportável do real,2 está 

obviamente referida, o seu característico excesso de cena revela, 

paradoxalmente, um obsessivo empenho do narrador em confirmá-la, 

em agarrá-la, na sua extrema manifestação, para evitar que se esfume 

e desapareça. É como se a desmedida da aberração, da brutalidade, 

já distendida pelo discurso seco, direto e pela palavra-vitrine, devesse 

ser repisada à exaustão até parecer fixada, como um inseto, no quadro 

do entomologista.

Essa tendência neodocumental da ficção, com tinturas tardo-

-naturalistas, constitui a referência óbvia ao fenômeno da compulsão 

pelas situações-limite na vida social. Desde o aparecimento do Cida-

de de Deus, de Paulo Lins, sucedido por muitas outras narrativas da 

marginalidade e da exclusão – como o Estação Carandiru, de Dráuzio 

Varella, o Memórias de um sobrevivente, de Luiz Alberto Mendes ou 

ainda o Capão pecado, de Ferréz – que o esforço testemunhal dos nar-

radores, diante da desumana inserção social vivenciada, patenteia-se 

na linguagem fluida, comunicável, de forte compleição jornalística, na 

obsessão etnográfica com a contextualização da cena e dos caracteres, 
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a   bem como na enfática objetivação da violência, em precisos recortes 

de extremos da torpeza humana. 

Aqui me ocorre a cena do assassinato e esquartejamento de 

um bebê, pelo marido enganado, no romance Cidade de Deus. Um as-

sustador cromo de violência e rigor descritivo, em que nada escapa à 

câmera do narrador-máquina, obsessivo no registro dos movimentos 

do assassino e das reações da vítima. A essa obstinação verista do 

discurso corresponde, nas narrativas de Dráuzio Varella e Ferréz, o 

espelhamento entre as fotos e a narrativa. Nelas, à transparência da 

linguagem soma-se o comprovante das fotos, autenticando e reafir-

mando o depoimento. Em auxílio das palavras, o registro fotográfico 

imobiliza cenas e espaços adversos, tipifica rostos e expressões, 

impedindo que sua materialidade pudesse restringir-se à imaginação 

do leitor e impondo-a como cristalina verdade para sempre fixada, no 

reforço do que o discurso verbal poderia sugerir ou afirmar. 

As fotografias, ao concretizarem “o retorno do morto”, como 

dizia Barthes, interrompem a duração e paralisam o real como fetiche. 

A volúpia de captação do real, o terror de que escorra pelo ralo, a obs-

tinação em apreendê-lo na eternidade imóvel do visível tendem, então, 

a empobrecer a dimensão ficcional da experiência e a transformá-la 

em inventário classificatório de tipos e espaços de exceção: da mesma 

forma que o quadro de insetos preservados pelo entomologista, no 

seu laboratório. 

A compulsiva teimosia pela apreensão do real, por mais que 

tente positivá-lo, não impede que ele escape. A conexão com o vivido 

da experiência histórica bem como as precauções tomadas na sua 

objetivação narrativa não evitam o sentimento de absurdo diante 

daquela existência recuperada. Daí o círculo reiterativo e a insistência 

na repetição dos mesmos temas, motivos e caracteres nesta vertente 

da ficção testemunhal, que a todo o momento reafirma, como factual 

e autônomo, o real problemático que pretende expor na vitrine.

Não que tais narrativas não tenham interesse, além do inegável 

valor documental e crítico diante dos contextos periféricos sobre os 

quais se debruçam, ou ainda que, no seu conjunto, não apresentem 

diferentes rendimentos narrativos, em face dos recursos utilizados. 

Importa, aqui, apenas assinalar a sua especificidade, ao favorecer o 

visualismo imediatista do relato e, em decorrência disso, ao pressionar 
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uma conseqüência obrigatória da imbricação entre imagem e discurso, 

já que, mesmo no caso dos livros ilustrados, encontramos significativas 

diferenças em termos de resultado ficcional. 

Uma comparação entre o Mez da grippe de Valêncio Xavier e o 

Capão pecado de Ferréz certamente tenderia a explicitar a dialética 

imaginativo-memorialista, motivada pela integração das imagens com 

o texto, no primeiro relato, frente à neutralização verista do discurso, 

em favor da autentificação fotográfica, característica do segundo.

Entretanto, o impasse diante do presente absurdo igualmente 

transparece quando a busca da alteridade na representação literária 

incide sobre o imaginário da indústria cultural e sua inesgotável 

mitologia de celebridades. A desrealização do outro, sua anônima 

caracterização sempre mediada pelo véu das imagens, a qualidade in-

tercambiável das escolhas tipificadas e previsíveis e o embotamento 

geral daí resultante combinam-se na construção do clima clicherizado 

de Sexo de André Sant’Anna. Aí, também se incorpora a “pornografia 

terrorista” do conto de Rubem Fonseca, de 1975 e, seguramente, de 

uma maneira mais elaborada em termos de figuração literária. 

A linguagem monótona, inchada de paráfrases e apostos, exa-

cerba o acento coletivista –  já encontrado na dicção comunicativo-

-coloquial das narrativas de acento naturalista acima mencionadas 

– com uma pobreza construída pela nomeação perifrástica de quase 

todos os personagens, sem nome próprio, e pela abundância de in-

terjeições de dor e prazer, desfiadas nas cenas repetitivas de sexo. 

Como já observei a respeito,3 talvez o traço preponderante de Sexo, 

como literatura terrorista, seja a “encenação maquínica da imanência 

do desejo mediada pelos fantasmas do mercado virtual das imagens”. 

A ditadura da imagem, ao produzir um real em que personagens, 

como fantoches ou sombras, arremedam as aparências lustrosas da 

mídia, pelo efeito hiper-realista que cria, pode ser tanto a réplica de um 

narrador crítico e enojado com a vulgaridade corrente, como a cínica 

mímesis de um descrente com o mundo corrompido, que se compraz 

em apostar no caos. De certa forma, o que dá graça ao romance é a 

corda bamba em que obriga o leitor a equilibrar-se pela ambivalência 

do ponto de vista.
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a   Por outro lado, a mesma incapacidade de enxergar além do 

aparente pode ser revirada em um outro tipo de narrativa. É quando 

a crueldade do real é radicalmente relativizada por um tipo de narra-

dor capaz de um ceticismo tão visceral quanto a qualquer saída, que 

chega a dispô-lo a uma espécie de jogo com a circunstância, como se 

nada mais restasse a ser feito. 

Neste caso, o diversionismo acontece em várias modalidades, 

desde a loucura, passando por sonhos, alucinações, delírios ou ainda 

por um memorialismo desestabilizador, até o escapismo de viagens 

em busca de uma alteridade nunca propriamente conhecida.

Na contramão do anterior “bovarismo da cultura de massa”,4 

entendido como dispositivo de produção de recordações e vivências, 

e de seu protagonismo na ficção de André Sant’Anna, aqui a oscilação 

entre narrar e ser narrado é assumida agonicamente pelos narradores-

-personagens. 

Esta ficção alimentada permanentemente pelo regime autocrí-

tico ganha, em conseqüência, um inevitável perfil auto-investigativo. 

Como já o reconheceu um desses narradores, no romance A cidade 

ausente, de Ricardo Piglia,5 “todo relato é policial”, por várias razões. 

Ou porque a reversibilidade entre falar e ser falado é obsessivamente 

avaliada pelo narrador, num auto-exame infinito e circular, ou ainda 

porque tudo aquilo que escapa à deriva hegemônica de uniformiza-

ção da experiência merece ser criminalizado; o fato é que a incerteza 

entre confissão e testemunho, imaginação, lembrança ou mera ilusão 

termina invadindo o real e diluindo irreversivelmente suas fronteiras.

Esta é a atmosfera típica do melhor da produção de Rubem 

Fonseca e certamente a peculiaridade mais relevante dos narradores 

da obra de Sérgio Sant’Anna. Seus protagonistas, desdobrados na letra 

de um estilo dúbio e controverso, desfiam memórias de experiências 

intrigantes, cujos limites entre o normal e o aberrante deslizam, va-

rian- do com a perspectiva adotada ou com a entonação narrativa a 

ser privilegiada. A ambivalência de tons e matizes utilizados, entre 

a perquirição intelectual e a inquietação com a estranheza de cada 

vivência, manifesta em tais relatos uma espécie de simultaneidade de 

papéis em que um mesmo protagonista pode ser o monstro e a vítima, 

culpado ou inocente.
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a   Os personagens de Sant’Anna, neste sentido, habitam a mesma 

cidade fantasmagórica dos criados por Piglia, e igualmente acreditam 

que “tudo é possível, basta encontrar as palavras”, já que dissolvidos 

na incerteza e acostumados ao “camusiano” hábito do desespero, 

passam a ocupar-se com o jogo da linguagem como memória absurda 

de um trauma que teimam em eludir. 

Entretanto, por mais significativas que sejam as diferenças entre 

as tendências delineadas, todas apresentam uma espécie de constante: 

a dramatização do princípio de crueldade como perspectiva existencial 

e diretriz de organização formal.

Num primeiro sentido, o mais óbvio, a crueldade pode ser 

entendida como violência sádica ou agressiva, característica das 

imagens perversas do consumo e da promiscuidade pornográfica que 

nos rodeiam. 

O segundo sentido do princípio de crueldade – como eixo para 

um exame da produção artística contemporânea – procura estender a 

acepção desenvolvida, no livro de mesmo nome, pelo filósofo Clément 

Rosset. Assim, a chamada “crueldade do real” reside no “caráter úni-

co, e conseqüentemente irremediável e inapelável desta realidade”,6 

o que, paradoxalmente, apresenta duas conseqüências. Por um lado, 

torna a realidade inevitável e impossível de ser atenuada ou afastada.

Por outro, gera nos homens “o pensamento de uma insuficiência 

do real”, ou o sentimento de que a decifração da realidade só se dará com 

o apoio de instâncias exteriores a ela – “Idéia, Espírito, Alma do mun-

do” – porque passa a ser tratada, ao mesmo tempo, como inesgotável 

e escassa. Esta desvalorização do real imediato é, então, considerada 

por Rosset como sintoma do “princípio de realidade insuficiente” que 

constitui o credo comum a toda denegação filosófica do real.

Por extensão, esta atitude negadora e suspeitosa diante da rea-

lidade encontra-se na base de todo o pensamento tecnocientífico, de 

todas as teorias-mães dos aparelhos tecnológicos e da espectralidade 

que eles produzem. Como tão bem o reconhece Vilém Flusser,7 quando 

nos fala da fotografia:

As fotografias em preto-e-branco o provam, são cinzentas: imagens 

de teorias (óticas e outras) a respeito do mundo. [...] As fotografias 

em preto-e-branco são a magia do pensamento teórico, conceitual, e é 
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a   precisamente nisto que reside o seu fascínio. Revelam a beleza do pen-

samento conceitual abstrato. Muitos fotógrafos preferem fotografar em 

preto-e-branco, porque tais fotografias mostram o verdadeiro significado 

dos símbolos fotográficos: o universo dos conceitos. 

Neste sentido, é exemplar a correlação estabelecida pelo filósofo 

entre o “maniqueísmo pré-fotográfico”, inerente à lógica aristotélica, 

em seus binarismos esquemáticos, e os atuais “maniqueísmos mu-

nidos de aparelho”. Assim, depois do século das ideologias, e dos 

dilemas de seus maniqueísmos, hoje, segundo Flusser, vivemos a era 

selada pela máquina fotográfica, em sua precursora transcodificação  

de teorias em imagens, ou seja, respiramos sob os efeitos dessa ma-

gicização do pensamento.

Entretanto, a própria dimensão virtual da existência contempo-

rânea, contraposta à experiência vivida, incentiva e fomenta outros 

olhares sobre a alteridade, além do propriamente cruel. Olhares que, 

ao se incluírem na cena da crueldade como destinação, vão exercê-la 

de maneiras mais sutis, sem, contudo, abolir o distanciamento ou a 

“fobia de contato” entre os atores sociais. 

Cada um destes olhares específicos, ao encarnar um distinto 

ponto de vista, implica a fundação de um estilo peculiar, na medida em 

que perspectivas desempenham o papel ativo de formas simbólicas.

Assim, pela hipótese que apresentamos, os olhares contempo-

râneos sobre a alteridade podem revelar-se em três modalidades: a da 

crueldade propriamente dita, dolorosa e sem escapatória, a do exo-

tismo, distante e estetizada, e a da melancolia, indiferente e narcísica.

A modalidade do olhar exótico é aquela que atualiza o “dan-

dy”, aplicando seu empenho estetizante na compreensão do outro. É 

quando o cinismo, ou a ironia, diante da alteridade dá lugar à atual 

culturalização bem pensante da miséria e do desenraizamento. A es-

tetização da penúria e da privação é, hoje em dia, moeda corrente em 

muitos eventos artístico-midiáticos bem-sucedidos. A esse respeito, o 

neoprimitivismo chique do Eu, tu, eles, o filme de Andrucha Wadding-

ton,8 constitui a “reconversão simbólica” da “força imagética e do 

apelo telúrico” da idéia de Nordeste. Numa sóbria aquarela de cores 

e tons – ocre, terra, amarelos e dourados – combinada ao efeitismo 

detalhista da paisagem e dos amplos espaços desolados – o descam-
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a   pado clean da seca, a floresta dourada da cana –, a obra concilia a 

fidelidade fotográfica da reconstituição com uma absoluta suspensão 

do caráter problemático do contexto e da situação.

Não é por outro motivo que Artur Xexéo,9 em crônica da época, 

constata o contraste da concepção: 

O figurino, o perfil dos personagens, a cenografia, a música – tudo 

indica que aquilo é mesmo o Nordeste. Mas o argumento – irresistível 

– poderia ser ambientado em qualquer lugar. [...] poderia ocorrer em 

Joinville com personagens de ascendência alemã. Ou num condomínio 

da Barra da Tijuca, com personagens influenciados pela vida em Miami. 

Mas acontece no Nordeste.

Ou seja, como numa exposição etnológica, o “sertanejo real de 

nossos dias”, o bóia-fria, é encenado com perícia morfológica para 

que, por meio de seu palco de privação e escassez, de um lado, seja 

culturalizado como diferente, e, de outro, possa deliciar o espectador 

com o inédito da trama romanesca em que se envolve, oferecendo, de 

quebra, o colorido exótico e fascinante do lendário sertão brasileiro.

A terceira modalidade do olhar cruel, por sua vez, tanto pode 

aparecer combinada com as outras duas – a violenta e a exótica – 

quanto de maneira autônoma. Trata-se da perspectiva especificamente 

melancólica. A crueldade melancólica exprime-se pela indiferença, pela 

incapacidade da perda e do desejo. O dano narcísico que sustenta o 

melancólico funda-se na falta de amor experimentada diante de um 

objeto primeiro que não soube ou não foi capaz de doar-se. Por isso, 

o melancólico é um enlutado sem a experiência do luto. Apenas capaz 

de remorso e de culpa por um crime malogrado, que fantasia praticar 

ou ter praticado em relação ao objeto ausente. Objeto cuja distância, 

de um lado, impediu qualquer vínculo e, de outro, proibiu a vivência 

da perda. Jamais se perde o que nunca se possuiu.

Não é outra a atmosfera afetiva da coletânea O vôo da madru-

gada, recentemente publicada por Sérgio Sant’Anna.10 Este atraente  

conjunto de relatos é arrematado por um último segmento que, dife-

renciando-se dele, pelo aspecto ensaístico predominante, ressalta, por 

assim dizer, uma característica sua marcante. São textos dedicados 

ao poder de atração feminino, em diversas telas de pintura. Todos 



22
Fi

cç
ão

 b
ra

si
le

ira
 c

on
te

m
po

râ
ne

a 
e 

ex
pe

riê
nc

ia
 u

rb
an

a   dispõem comentários, impressões, associações livres desencadeadas 

a partir do olhar, da contemplação distraída e sem entraves, apenas 

exercida em sua quase materialidade de toque.

O poder de sugestão plástica deste olhar contaminado pela luz 

dos corpos que, contemplativo, busca recriar, configura a constante 

do livro, seu ponto de convergência. Ao constituir, manifestamente, a 

fonte e o móvel de cada relato, a pulsão escópica do autor está inscrita 

em cada um dos alteregos deste insólito conjunto de personagens-

-protagonistas, vinculados pela experiência do duplo, em meio a vidas 

solitárias e situações sem saída. 

A densidade do olhar fascinado diante da distância de seus 

objetos aprofunda, neste conjunto de narrativas curtas, a constante 

da paixão melancólica. Em meio a uma espera sempre insatisfeita, às 

vezes, combinada a um certo exotismo de esteta, a privação afetiva, fre-

qüentemente, agrava a indiferença desses narradores diante do outro.

A cena da crueldade como destinação atual, pelos motivos 

expostos, constitui a moldura da investigação hermenêutico-compara-

tista, que venho realizando sobre as representações da alteridade, no 

corpus das múltiplas linguagens que integram a cultura contemporânea. 

Hoje, não somente os livros geram cinema, como também as 

exposições, no afã totalizador das curadorias, apresentam textos dire-

tivos, como tem sido corriqueiro. Cada vez mais, as escrituras acolhem 

imagens e são por elas plasmadas. Não apenas pela mera iconicidade 

descritiva, mas, sobretudo, nos melhores momentos, pela densidade 

plástica da paisagem que, mesmo distante do olhar, renasce, a cada 

vez, inscrita na espessura da letra.
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a “pornograFia terrorista” de andré sant’anna

A entrevista concedida pelo “Autor” muito louco, à la Burrou-

ghs, sobre as condições da criação literária na metrópole brasileira 

contemporânea, transforma o “Intestino Grosso”, de Rubem Fonseca, 

num conto metaficcional e – podemos, hoje, mais de 25 anos depois 

de sua publicação, reconhecê-lo – também o autoriza como profecia. 

Afinal, a desconcertante defesa da pornografia, como alternativa para 

“a doen ça mental, a violência e a Bomba”,1 “pelos mesmos motivos ca-

tárticos que levavam Aristóteles a propor aos atenienses que fossem ao  

teatro”, não encontraria, atualmente, melhor realização que o romance 

Sexo de André Sant’Anna.2 

A desqualificação da alta literatura modernista – na acepção de 

“uma literatura de autor ou de mestre”3 – aí encarnada em Guimarães 

Rosa, pelo reconhecimento de que quando se precisa escrever “sobre 

pessoas empilhadas na cidade enquanto os tecnocratas afiam o arame 

farpado [...] não dá mais pra Diadorim”,4 elege a “pornografia terroris-

ta” em contraposição à “Fantasia Oferecida às Massas Pela Televisão 

hoje” e define-a como: 

um código anafrodisíaco, em que o sexo não tem glamour, nem lógica, 

nem sanidade – apenas força. [...] Exemplos destacados desse gênero 

são os livros do Marquês de Sade e de William Burroughs, que causam 

surpresa, pasmo e horror nas almas simples, livros onde não existem 

árvores, flores, pássaros, montanhas, rios, animais – somente a natureza 

humana.5

De fato, a afirmação do mencionado gênero ratifica uma espé-

cie de registro radicalmente afastado da “enunciação individuada”, 

inerente ao grande caudal da tradição literária erudita. Entretanto, 

curiosamente, o “pasmo nas almas simples”, mencionado acima, 

advém, justamente, do caráter exclusivo atribuído ao enfoque da na-

tureza humana, em detrimento de quaisquer outros elementos. É que 

assim isolada e sintetizada, esta humanidade do homem termina por 
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a   desvelar a sua própria sombra e nos conduzir à suspeita já levantada 

por Lyotard: o que chamaríamos humano nos humanos? A miséria 

inicial de sua infância ou sua capacidade de adquirir uma segunda 

natureza, graças à linguagem? E se a última condição assenta-se na 

primeira, o que nos tornaria mais humanos? A progressiva desuma-

nização, inerente ao “mal-estar na civilização”, ou o fato de sermos 

habitados pelo inumano?.6 

Se a inumanidade do sistema só faz aumentar sob o nome de 

desenvolvimento, isto não a torna confundível com a outra inuma-

nidade, “aquela infinitamente secreta de que a alma é refém”, e que, 

ainda segundo o pensador, pode ser “a coisa-infância”:7 aquele inós-

pito hóspede estranho e familiar que habita nossos mais recônditos 

porões, e nos torna obrigatoriamente comuns, proibindo-nos de “nos 

acharmos originais”.

O próprio acento coletivista da “pornografia terrorista” como 

gênero manifesta a qualidade comunitária desta “língua abaixo das 

línguas”,8 uma espécie de sopro ou “queixa aterrorizada”, capaz de 

agrupar os humanos no reino animal da necessidade, ou “de uma 

promiscuidade sem alteridade”, associando-os sem apelação. Em linha 

direta com este “íntimo terror”, o caráter despojado, sem glamour 

do sexo que o encena como “resistência à morte”,9 “Pornografia da 

Vida”, ou ainda como ritual da “Nova Religião, Superantropocêntrica, 

O Canibalismo Místico”.10 

No caso específico do Sexo, de André Sant’Anna, a conexão entre 

canibalismo, pornografia e consumo constitui estruturalmente a con-

cepção arquitetônica do conjunto ou a forma de inserção da obra nas 

relações de produção do Brasil contemporâneo e pós-modernamente 

encharcado de imagens. Sua técnica conjuga admiravelmente o estilo 

coletivista do que a dupla Deleuze/Guattari conceitua como “literatura 

menor”11 com a radicalidade do sexo como tema, leitmotiv, enredo auto-

desdobrável, situação limite. Pelo paradoxo movente do sentido entre 

“gaspillage” – isto é, desperdício – e renovação existencial, desenrola-se 

a trama enredada de relações sexuais que, diferentes apenas no grau 

da escatologia e da perversão, simultaneamente, encenam a mesmice 

fetichista do corpo como mercadoria, à semelhança da pornografia 

banal, e encarnam a contrapartida literária às relações de produção 

na sociedade do simulacro.
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a   Assim, cada cena sexual como campo de provas ou lugar do 

exercício visceral da fome de cada um desdobra-se vicária, reversível 

e perifrástica como metonímia de um estilo e de um mundo. O estilo, 

propositadamente pobre, inchado de delongas, apostos e paráfrases – 

em torno do poder centrífugo do consumo – e o mundo, intercambiável 

e sem alternativas, no qual as perífrases constitutivas dos inúmeros 

personagens, carentes de nome próprio, apontam sempre para o 

Olimpo dourado da mídia, e seu espelho narcísico de aparências e 

egos-ideais.

Talvez o traço preponderante da “pornografia terrorista” de Sexo 

seja a encenação formal da imanência do desejo literalmente mediada 

pelos fantasmas do mercado virtual das imagens. No carrossel dos 

dispositivos tecnomidiáticos do mercado absoluto desfilam todos os 

signos que, rutilantes e incorpóreos, inscrevem na materialidade do 

corpo a impalpável tatuagem idealizada do fantasma. Seu poder de 

encantação, o “processo de idealização transfigurante” que opera, e, 

para falar com Derrida, sua força “espectropoética” realizam radical-

mente a “virtude espectral da moeda”:

O corpo da moeda não é nada mais do que uma sombra. Todo o movimen-

to de idealização que Marx descreve então, quer se tratasse de moeda 

ou de ideologemas, consiste numa produção de fantasmas, de ilusões, 

de simulacros, de aparências ou de aparições. [...] A metamorfose das 

mercadorias já era um processo de idealização transfigurante a que se 

pode legitimamente chamar espectropoética. Quando o Estado emite 

o papel-moeda com curso obrigatório, sua intervenção é comparada 

a uma “magia” que transforma o papel em ouro. [...] A especulação é 

sempre fascinada, enfeitiçada pelo espectro.12  

A polissemia de especular, em português – como adjetivo “refe-

rente ou próprio ao espelho”,13 ou a uma espécie de “superfície refle-

tora transparente ou diáfana”, ou como verbo, “ação de transacionar 

ou de refletir”, no sentido de cogitar, ou ainda no de examinar com o 

espéculo – realiza com precisão a ambivalência movente deste desejo 

entre a transcendência espelhada e vazia da imagem-mercadoria e a 

imanência do corpo submetido e esquartejado pelo erotismo fetichista 

e seus rituais idólatras.
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a   Como bem o reconhece Jurandir Freire Costa, a respeito dos 

jogos e dos modelos de identidade pessoal oferecidos no atual espaço 

público brasileiro:

O sujeito, privado dos valores tradicionais, passou a se identificar com 

os personagens de sucesso midiático e a se tornar um mero consumi-

dor de sensações e desejos imediatos. A pretensa riqueza de opções 

resultou, na verdade, em um massacrante conformismo, responsável 

pelo abandono dos ideais de justiça e liberdade comuns a todos. O 

indivíduo pós-moderno, em tese dono de uma liberdade irrestrita, se 

tornou um pífio clone do que a cultura tem de mais pobre e massificado. 

[...] Vivemos em um festival romano de comidas, bebidas e drogas, mas 

ai dos abusados que ousam passar dos limites! Vivemos entupidos de 

tagarelices sobre sexo e sentimentalismo choroso, mas ai dos que levam 

a sério histórias da carochinha! [...] É um jogo exaustivo, cuja regra é 

prometer a saciedade sem jamais saciar e cujo prêmio é o gozo com o 

triunfo sobre a própria concupiscência. Domar o que quer ser indômito, 

frustrar depois atiçar, eis o autêntico deleite do universo do “consumo”.14 

Não obstante, esta oscilação de perfil sadomasoquista entre “he-

donismo” e “ascetismo” implicita o que Deleuze/Guattari consideram 

a “contigüidade do desejo” ou a representação kafkiana do “caráter 

desejante” da justiça:

 Se a justiça não se deixa representar, é porque ela é desejo. O desejo 

nunca está em uma cena, onde apareceria ora como um partido que se 

opõe a outro partido (o desejo contra a lei), ora como presente dos dois 

lados sob o efeito de uma lei superior que regularia sua distribuição e 

sua combinação. [...] Mas K percebe que não é assim; o importante não 

é o que se passa na tribuna, [...] mas agitações moleculares que colocam 

em jogo os corredores, os bastidores, as portas de trás e os cômodos 

ao lado. [...] Portanto, é preciso renunciar mais do que nunca à idéia de 

uma transcendência da lei. Se as instâncias últimas são inacessíveis e 

não se deixam representar, não é em função de uma hierarquia infinita 

própria da teologia negativa, mas em função de uma contigüidade do 

desejo que faz com que o que ocorre esteja sempre no escritório ao 

lado: a contigüidade dos escritórios [...].15 
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a   Neste sentido, posso aproximar o rigoroso amálgama entre má-

quina, desejo e lei, enunciado em O processo, como um interminável 

processus, da enunciação de Sexo. Também ela propõe um continuum, 

por intermédio do contíguo, do “empilhamento” das cidades – em 

elevadores, ônibus, metrô, shoppings – em que o desejo, manipulado 

pela todo-poderosa máquina (não mais a burocracia kafkiana, mas a 

insi diosa rede tecnomidiática das sociedades contemporâneas) de 

imagens, expande e desloca reiteradamente seus limites. Da mesma 

forma que “o processo, segundo o que dizia Kafka, não devia jamais 

conseguir chegar à suprema instância”, e o romance “podia prolongar-

-se ao infinito”;16 em Sexo, a irrelevância das metas sacrifica a vontade 

à eterna dissipação de uma saciedade intransitiva, cuja frustração 

aponta sempre para um outro nirvana, idealizado e deceptivo, em sua 

glacial insignificância.

Contudo, a aparente estranheza da aproximação vai-se desfa-

zendo, na medida mesma em que posso testar a operacionalidade do 

conceito deleuze-guattariano de “literatura menor” para enfrentar a 

resistência da linguagem anódina, prolixa e inchada de perífrases, com 

que André Sant’Anna apresenta a saga da São Paulo de nossos dias, 

como o palco hostil de uma épica degradada:

As caixas de som, no teto do elevador, emitiam a música de Ray Coniff. O 

negro, diante da porta pantográfica, fedia. A gorda, que pisava no calca-

nhar do negro, fedia. O negro fedia a suor. A gorda fedia a perfume Avon. 

O ascensorista, de bigode, cochilava. O Executivo De Óculos Ray-Ban 

conversava com o Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais 

Alaranjadas. Os dois executivos eram brancos. A Gorda Com Cheiro De 

Perfume Avon era branca.

O Executivo De Óculos Ray-Ban falou para o Executivo De Gravata Vinho 

Com Listras Diagonais Alaranjadas:

– O hotelzinho era o the best. Não deixe de passar alguns dias na Nor-

mandia quando você for à França outra vez.

No quarto andar, a Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, entrou no 

elevador. O Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaran-

jadas olhou para a bunda da Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol. O 

negro continuava fedendo. A Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, não 

fedia. O Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas 



30
A 

“p
or

no
gr

afi
a 

te
rr

or
is

ta
” 

de
 A

nd
ré

 S
an

t’A
nn

a   cutucou, com o ombro,  O Executivo De Óculos Ray-Ban. O O Executivo 

De Óculos Ray-Ban também olhou para a bunda da Secretária Loura, 

Bronzeada Pelo Sol. A Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, percebera 

que o O Executivo De Óculos Ray-Ban e o Executivo De Gravata Vinho 

Com Listras Diagonais Alaranjadas olhavam para a sua bunda. A Secre-

tária Loura, Bronzeada Pelo Sol, fingia que não percebera que  O Exe-

cutivo De Óculos Ray-Ban e o Executivo De Gravata Vinho Com Listras 

Diagonais Alaranjadas olhavam para a sua bunda. O Negro, Que Fedia, 

roçou um dos peitos da Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, com o 

cotovelo. A Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, afastou o seu peito do 

cotovelo do Negro, Que Fedia. A Gorda Com Cheiro De Perfume Avon 

tinha uma película de suor sobre o braço. O Negro, Que Fedia, estava 

totalmente suado. A Gorda Com Cheiro De Perfume Avon sentiu nojo 

do Negro, Que Fedia.

No segundo andar, uma jovem mãe, com seu bebê, entrou no elevador. 

O bebê babava e sua baba escorria pelo queixo. A Jovem Mãe virou as 

costas para o Negro, Que Fedia. O Negro, Que Fedia, ficou com o pau 

encostado na bunda da Jovem Mãe. É que o elevador estava lotado e 

não havia espaço para o pau do Negro, Que Fedia. O Negro, Que Fedia, 

respeitava mães. O Negro, Que Fedia, estava constrangido, pois perce-

bera que seu pau estava encostado na bunda da Jovem Mãe. A Jovem 

Mãe fingia que não percebera que o pau do Negro, Que Fedia, estava 

encostado em sua bunda. A Gorda Com Cheiro De Perfume Avon, em-

purrada pelo cotovelo do Executivo De Óculos Ray-Ban, encostou seus 

peitos nas costas do Negro, Que Fedia. O bebê continuava babando no 

colo da Jovem Mãe. Sem abrir os olhos, o Ascensorista De Bigode falou 

“térreo” quando o elevador parou no andar térreo.17

Esta cena da abertura do romance, aliás, como quase qualquer 

outra de seu universo, pelo caráter de extrema redundância estrutural 

da obra, constitui expressiva metonímia dos elementos composi- 

cionais reiterados pelo todo, não só pela economia da situação  

concreta que apresenta, mas pelas próprias características formais que 

sua dinâmica de enunciação delineia e propõe ao desavisado leitor.

Assim, o elevador, ao configurar uma espécie de ícone de uma 

sociabilidade opressiva e constrangedora, consiste, por si só, numa 

metafórica miniaturização da vida nas megalópoles, em que o excesso 
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a   obsceno de tumulto e gente comprimida faz ressaltar a falta de espaço 

pela mecânica pornográfica do contato obrigatório e desumanizado. A 

fisicalidade compulsória da integração, a corporalidade promíscua da 

interação com o anônimo animalizam as relações humanas e, evidente-

mente, tecem um tipo obrigatório de solidariedade radicalmente anti-

-social. Esta intimidade da troca de cheiros e secreções, esta fatalidade 

de intercâmbios sensoriais não desejados me conduzem a considerar 

a cena do elevador, assim tomada de maneira emblemática, como uma 

precisa dramatização daquela já mencionada “pornografia da vida” 

ou do “sopro comum ao reino animal” que Lyotard designa de “odor 

sonoro de rebanho”, quando se refere ao nosso mais íntimo canibal: 

O pavor é mútico [...] pelo fato de não ser dirigido e por ignorar o 

outro e o eu. Habita sua companhia, mas fraudulentamente. Condena 

as pessoas, os pronomes e os nomes, as perguntas e as respostas, as 

responsabilidades. Proíbe de “nos acharmos originais”. A dor desaver-

gonhada esmaga o singular sob o “grande rolo das semelhanças”, leva a 

uma solidariedade pânica. O sopro que a morte exala “nos associa sem 

cessar na forma de famílias e de sociedades [...] sem que outra coisa 

além de sua força nos intime”.18

Justamente este associacionismo mais recôndito, mais pri-

mário, potencializado pela máquina de poder e sedução da atual 

tecnociência eletrônico-midiática, prevalece, sem outra prerroga-

tiva que não ele mesmo, e emoldura, imperioso, a sociabilidade na 

São Paulo de André Sant’Anna, um poderoso espelho de refração 

da civilizada margem do Brasil contemporâneo. Assim, o simples 

conjunto de figuras do elevador – o Negro, Que Fedia, o Executivo De 

Óculos Ray-Ban, o Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais 

Alaranjadas, a Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, a Gorda Com 

Cheiro De Perfume Avon, a Jovem Mãe, com seu bebê babando – dão 

uma medida precisa da “distribuição administrativa, política e so- 

cial, mas erótica também”19 de um universo estratificado, mas bem 

azeitado, nas conexões e engrenagens que o tornam máquina. Daí o 

mecânico de seus figurantes, já que “os homens e mulheres fazem 

parte da máquina, não somente em seu trabalho, mas mais ainda em 
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a   suas atividades adjacentes, em seu repouso, em seus amores”,20 em 

seu lazer, em seus sonhos.

Por isso mesmo, o estilo perifrástico e inchado de apostos no 

qual reiteradamente se apresentam a estereotipia previsível dos ti-

pos, sua obviedade em termos de aparência, status e motivações, que 

os inabilitam para o nome próprio. À semelhança da antiga epopéia 

homérica, em sua plástica obsessão das formas, aqui, nesta épica de-

gradada da São Paulo pós-moderna, os personagens suscitam sempre 

perífrases, só que, desta feita, invocadas em si mesmas, isoladas, isto 

é, sem nome a que se referirem. 

Assim, em vez de “Hera, de cândidos braços” ou “Aquiles, dos 

pés ligeiros” ou, ainda, “Palas Atena indomável, donzela de Zeus”, 

tenho pura e simplesmente, “o Negro, Que Fedia”, “O Executivo De 

Óculos Ray-Ban”, “a Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol”, “a Gorda 

Com Cheiro De Perfume Avon”, perífrases despojadas de seu poder 

singularizador, que, em decorrência disso, funcionam, freqüentemente, 

como paráfrases,21 na designação de outros personagens desdobrados 

da perífrase inicial, e nela espelhados, de maneira reversível, numa 

progressão prolongável infinitamente. 

Com efeito, a partir da matriz “Executivo” tenho, matizados por 

pequeníssimas variações, “O Executivo De Óculos Ray-Ban”, “O Jovem 

Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas”, “O 

Jovem Executivo De Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos”, “o Gerente 

de Marketing Da Multinacional Que Fabricava Camisinhas”. E assim, 

sucessivamente, na extensividade do mesmo tipo de relações para 

várias outras matrizes, como exemplifico a seguir:

A matriz “adolescente” gera “O Adolescente Meio Hippie”, “A 

Adolescente Meio Hippie”, “o grupo de jovens meio hippies”, “O Jovem 

Meio Hippie Que Tocava Violão” etc.

A matriz “negro”, por exemplo, partindo do originário “O Negro, 

Que Fedia”, pode desdobrar-se em “O Office-Boy Negro, Que Fedia”, “O 

Negro, Que Não Fedia”, “As Cinco Negras Que Não Fediam”, “O Negro, 

Que Havia Se Formado Em Ciências Políticas”, ou ainda em “a Troca-

dora do Ônibus No Qual O Negro, Que Fedia, Voltava Para Casa Todos 

os Dias, Às Seis Horas Da Tarde”, o “Filho Da Trocadora do Ônibus No 

Qual O Negro, Que Fedia, Voltava Para Casa Todos os Dias” etc.
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a   Por sua vez, a matriz “Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol” 

pode, igualmente dentro do mesmo estereótipo, com algumas varia-

ções, gerar “a Vendedora De Roupas Jovens Da Boutique De Roupas 

Jovens”, ou ainda, “A Noiva Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Exe-

cutivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas”, “Noiva 

Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata Azul Com 

Detalhes Vermelhos” etc.

Como se vê, trata-se de uma rede combinatória que, a partir de 

dois vetores, expande indefinidamente a malha fina de seus segmentos 

entrelaçados, ao mesmo tempo, afinados e diferenciados por peque-

níssimas variações. A primeira diretriz consiste na aparência mais 

superficial e epidérmica (as cores e texturas da pele, dos cabelos, os 

dentes etc.), ou seja, no padrão racial, em sua versão mais óbvia e 

clicherizada. A segunda diretriz, em franca complementaridade com 

a anterior, conforma a posição de classe e, previsível, ratifica a estra-

tificação social brasileira – em que “quase pretos (e são quase todos 

pretos) [...] quase brancos pobres como pretos”22  se identificam na 

comum condenação ao próprio fedor de rebanho excluído.

Por outro lado, o teor maquínico das conexões que preside ao 

modo de estruturação dos personagens encontra-se estranhamente 

concretizado pelo “uso puramente intensivo e assignificante da lín-

gua”,23 dissecada e neutralizada, em sua intrigante pobreza de redun-

dâncias, delongas e repetições. A clonagem estratificada e classista 

dos caracteres uns pelos outros, a dança mecânica de seus desejos e 

obsessões, a natureza heterodirigida de suas mais íntimas satisfações 

– segundo as faixas do mercado e os “perfis traçados pelos departa-

mentos de mídia, nas agências de publicidade”24 – tudo isto se rebate 

na pobreza da linguagem revertida criativamente numa nova espécie 

de “estética da fome”.

A própria relação entre as perífrases designativas dos perso-

nagens e a nomeação dos deuses e heróis da épica homérica, pelo 

óbvio rebaixamento, compõe o tom geral de pastiche da enunciação, 

incompatível com a negatividade da paródia, pela pobreza simbólica 

que a caracteriza.

Com efeito, a “estética da fome” aqui – ao contrário do áspero 

e tenso barroquismo glauberiano, na encenação do grande teatro do 

sertão –, para assumir o lado urbano e atual da barbárie brasileira, 
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a   vai operar a já mencionada “literatura menor”, na busca daquilo que 

Helio Oiticica considera o “subterrâneo” ou “toda condição do sub-

desenvolvimento”, ou ainda “algo [que] espreita a possibilidade de se 

manifestar e aguarda”.25 Contra a persistente “diarréia” de um Brasil 

“importador de consciência enlatada”,26 o Sexo, de André Sant’Anna, 

ousando um recente “revival” do investimento antropofágico, pratica 

o escrever como “escavar a linguagem” ou ainda como “jejuar”, isto 

é, privar a expressão de “todo uso simbólico, ou mesmo significativo, 

ou simplesmente significante”.27 

Neste sentido, busca “arrancar de sua própria língua uma lite-

ratura menor”, ou seja, imaginar-se como “o nômade e o imigrado e 

o cigano de sua própria língua” e, na atual encruzilhada histórica da 

“subglobalização” brasileira, transformar a tarefa arte-pensamento, 

tentando nela “encontrar seu próprio ponto de subdesenvolvimento, 

seu próprio patoá, seu próprio terceiro mundo, seu próprio deserto”.28 

Na atualização da herança antropofágica como estratégia re-

volucionária de reapropriação do outro, este anti-romance radicaliza 

derridianamente o ato de herdar como tradução: isto é, como desconti-

nuidade, eleição crítica entre possíveis, “injunção de reafirmar escolhen-

do”.29 Por isso mesmo, Sexo deglute e manifesta, em sua linguagem, a 

propriedade geral do “corpo sem corpo do dinheiro” ou de sua “vida 

sem vida pessoal e sem propriedade individual”30 extensiva ao mercado 

como máquina do capital. Daí a virtude desencarnada do estilo e o 

tom neutro da dicção exilada de sua língua. Neste decidido exercício 

da “literatura menor”, a rigorosa implicação de suas três característi-

cas: a “desterritorialização da língua, a ramificação do individual no 

imediato-político, o agenciamento político de enunciação”.31 

Na primeira, o “caráter oprimido da língua”,32 na exclusão de 

todo simbólico como gordura desprezível, vai surpreender o universo 

segmentado dos personagens, no lugar radical de sua apropriação 

pela fala do deus “ex-machina” do mercado: o sexo encenado etimolo-

gicamente como ritual obsceno, ou seja, escrito em sua grafia-pornô, 

isto é, em seu excesso de cena. Assim, ao se renderem “aos três 

grandes ícones do mercado – droga, sexo e cartão de crédito”,33 os 

caracteres-perífrases de Sexo tornam-se, reiteradamente, paráfrases de 

si mesmos, já que reduzem sua humanidade ao mínimo denominador 
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a   comum da desumanidade banalizada dos dias que correm: primarismo 

emocional, violência e miséria simbólica.

Desta maneira, a pobreza voluntária da linguagem dissecada vai 

possibilitar um “uso intensivo assignificante da língua”, ou seja, um uso 

precário em que o caráter das situações-limite vividas corresponda a 

“um movimento da língua para seus extremos, para um além ou aquém 

reversíveis”.34 A este respeito, Deleuze/Guattari levantam uma série de 

constantes lingüísticas, denominadas de “tensores” (termo que tomam 

emprestado de Lyotard), para caracterizar noções primárias ou afetos, 

tais como os relacionados à dor, à violência, ou, ao contrário, ao pra-

zer: o emprego de verbos passe-partout (pôr, assentar, colocar, tirar), 

a multiplicação e a sucessão dos advérbios, exclamações, conjunções 

e de termos que conotam dor; enfim, um arsenal de recursos capazes 

de transformar a penúria expressiva e imediatista, em versatilidade.

No caso específico do estilo desfibrado de Sexo, ressaltam a 

redundância das construções, levada a paroxismos de monotonia – em 

decorrência da nomeação perifrástica de quase todos os personagens 

sem nome próprio (com exceção de três deles; Marcelo, Marquinhos 

e Alex) – e a abundância de interjeições de dor e prazer, na medida 

em que o título do romance concretiza a situação emblemática vivida 

pelo universo de seus personagens. Importa ainda assinalar que, não 

obstante o tamanho desmesurado de cada frase ou de cada período, 

sua estrutura é recorrentemente coordenada. Por isso mesmo, em 

decorrência da simplicidade sintática, a perífrase constitutiva dos 

personagens repete-se de maneira compulsiva e circular, gerando 

uma espécie de discursividade “tatibitate”, à semelhança das cartilhas 

infantis de alfabetização, em que a intencional repetição das palavras 

e expressões visa a fixar a relação dos códigos oral e escrito da língua. 

Por outro lado, a estrutura sintática do período rebate-se na 

“autonomia das partes” inerente à estrutura da obra em conjunto. 

Entretanto, distante da “inocência própria da realidade épica” ou de 

sua “ingênua irreflexão”, estranha à “tensão temporal” ou ao relaciona-

mento passado/futuro, em sua causalidade,35 o romance de Sant’Anna 

materializa o infantilismo das mentalidades heterodirigidas pela dita-

dura da indústria cultural, em sua banalidade e estereotipia normativa. 

Como, por exemplo, neste relance, simultaneamente irritante pela 
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a   obviedade do enfoque e preciso na notação da sociabilidade crispada 

e da regra do jogo introjetada:

O Adolescente Meio Hippie viu quando a porta do vagão do metrô abriu 

e A Adolescente Meio Hippie pisou na plataforma da estação Tietê do 

metrô, imprensada entre a Cozinheira de Guarulhos e o Office-Boy Negro, 

Que Fedia. O Adolescente Meio Hippie se levantou, pegou o estojo do 

seu saxofone, colocou a mochila nas costas e caminhou na direção dA 

Adolescente Meio Hippie. O Office-Boy Negro, Que Fedia, ficou olhando 

para a bunda dA Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio Hippie 

percebeu que o Office-Boy Negro, Que Fedia, olhava para a bunda dA 

Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio Hippie fingiu que não 

percebeu que o Office-Boy Negro, Que Fedia, olhava para a bunda dA 

Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio Hippie abraçou A Ado-

lescente Meio Hippie e a beijou na boca. O Office-Boy Negro, Que Fedia, 

esbarrou no Casal De Adolescentes Meio Hippies e pediu desculpas. 

O Adolescente Meio Hippie nos olhos do Office-Boy Negro, Que Fedia. 

O Office-Boy Negro, Que Fedia, olhou nos olhos dO Adolescente Meio 

Hippie. O Adolescente Meio Hippie sentiu medo do Office-Boy Negro, 

Que Fedia. O Office-Boy Negro, Que Fedia, sentiu medo dO Adolescente 

Meio Hippie. O Adolescente Meio Hippie sentiu ódio do Office-Boy Negro, 

Que Fedia. O Adolescente Meio Hippie sentiu ódio do Office-Boy Negro, 

Que Fedia, porque o Office-Boy Negro, Que Fedia, olhou para a bunda 

dA Adolescente Meio Hippie. O Office-Boy Negro, Que Fedia, sentiu ódio 

dO Adolescente Meio Hippie. O Office-Boy Negro, Que Fedia, sentiu ódio 

dO Adolescente Meio Hippie porque O Adolescente Meio Hippie beijou 

a boca dA Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio Hippie pegou 

a mochila dA Adolescente Meio Hippie com uma das mãos. Com a outra 

mão, O Adolescente Meio Hippie segurou um das mãos dA Adolescente 

Meio Hippie. A Adolescente Meio Hippie se ofereceu para carregar o 

estojo do saxofone dO Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio Hi-

ppie carregava duas mochilas. A Adolescente Meio Hippie não carregava 

mochilas. O Adolescente Meio Hippie carregava duas mochilas porque 

ele, O Adolescente Meio Hippie, era do sexo masculino. A Adolescente 

Meio Hippie não carregava mochilas porque ela, A Adolescente Meio 

Hippie, era do sexo feminino. O Casal de Adolescentes Meio Hippies 
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a   saiu andando, no meio da multidão da rodoviária, com as mãos dadas. 

A multidão da rodoviária fedia.36

O caráter corriqueiro e anódino da passagem, dispensável em 

qualquer outro tipo de narrativa, surpreende pela verticalidade da 

captação de traços marcantes na sociabilidade das grandes metrópoles 

brasileiras. De um lado, a rigidez padronizada dos comportamentos 

e expectativas, em sintonia com a inserção econômico-cultural dos 

agentes; de outro, a súbita emergência do abismo social implícito na 

estratificação brasileira. A guerra surda entre classes, raças e poderes 

fazendo emergir, no aleatório dos contatos acidentais e cotidianos, o 

limbo de desconfiança, de rancor e de mútuo temor recalcado pelas 

históricas quimeras da mestiçagem, do populismo, ou da cordia lidade.

Bem longe disso, nossa precária “comunidade imaginada” 

aprofunda sempre mais as próprias fissuras. Por isso mesmo, na 

cidade de André Sant’Anna, os vetores implicados na malha consti-

tutiva das perífrases de nomeação – a posição de classe e o padrão 

racial – constituem os critérios de segmentação do universo de seus 

respectivos personagens. Assim, o perfil assumido pelos ícones do 

mercado, não diretamente referidos ao poder aquisitivo – a droga e o 

sexo –, variará na mesma proporção em que o exercício de escolhas 

singulares se encontra sempre mais submetido à respectiva inserção 

social do personagem.

Quanto ao primeiro temos, então, um espectro que se alarga 

desde as drogas mais caras (cocaína, bebidas alcoólicas de elite, ma-

conha), até o exorcismo da “entrega do coração a Cristo”,37 no templo 

do Pastor protestante, como pré-requisito preenchido pelo “Negro, 

Que Fedia” para conquistar a “Trocadora Do Ônibus No Qual O Negro, 

Que Fedia, Voltava Para Casa Todos Os Dias, Às Seis Horas da Tarde”.

Em torno do segundo ícone, justamente pela centralidade que 

ocupa no romance, estende-se um numeroso leque de personagens 

e situações que, numa disposição prismática e relacional, poderiam 

prolongar-se indeterminadamente, num tipo de associacionismo infi-

nito. Ou seja, em função do ato sexual e seus rituais, explicitam-se as 

prerrogativas sócio-econômico-culturais de cada grupo de caracteres, 

além de sua classificação segundo os seguintes fatores, tomados como 

parâmetros ético-afetivos: as fontes simbólicas do imaginário erótico 
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a   que desenvolvem, os móveis que utilizam como motivação íntima, os 

recursos empregados na propedêutica às respectivas práticas se xuais, 

bem como os locais escolhidos para os encontros e a sua finalidade 

imediata e consciente.

Para fins de exemplificação sucinta das inter-relações, cruza-

mentos e afinidades, caso se tome a matriz das perífrases em torno do 

núcleo “Executivo”, pode-se constatar várias constantes. De saída, a 

virtude formadora da todo-poderosa mídia por meio da aura de filmes, 

(“A Firma”, “9 1/2 Semanas de Amor” etc.) e atores hollywoodianos, 

como Kim Bassinger e Mickey Rourke, na inspiração de práticas se-

xuais mais excitantes. Ou ainda, a importância de revistas como, por 

exemplo, Ele&Ela (pelo artigo “É dos fortes que elas gostam mais”), 

na pedagogia de práticas sexuais mais arrojadas, como no caso do 

espelhamento entre os casais “Jovem Executivo De Gravata Vinho Com 

Listras Diagonais Alaranjadas” / “Noiva Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do 

Jovem Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas” 

e “Jovem Executivo De Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos” / “Noiva 

Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata Azul Com 

Detalhes Vermelhos”.

A anedota do desastroso rompimento do noivado de cada um 

dos casais – em função do mau conselho colhido no artigo, sobre a 

excelência de um desempenho “rude, primitivo e másculo” – 38 e da 

conseqüente troca entre eles concretiza bem, pela peripécia, a reflexi-

vidade dos personagens como perífrases, desdobradas em paráfrases 

de si mesmos. Assim, para “felicidade geral da nação”, depois de breve 

interregno, os casais, sem o saberem, revezam seus pares. Por isso, “O 

Jovem Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas” 

e “A Noiva Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata 

Azul Com Detalhes Vermelhos” casam-se e são felizes para sempre, 

desde a lua-de-mel passada no “hotelzinho the best, na Normandia, 

indicado pelo Executivo De Óculos Ray-Ban”. Da mesma forma, “O Jo-

vem Executivo De Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos” e a “A Noiva 

Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata Vinho Com 

Listras Diagonais Alaranjadas” casam-se e são felizes para sempre, 

desde a lua-de-mel passada no “hotelzinho the best, na Normandia, 

indicado pelo Executivo De Óculos Guest”.39
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a   Aliás, o episódio em questão, assim como os demais já citados 

dão conta, igualmente, das duas outras implicações práticas de uma 

literatura menor: o fato de que nela “tudo é político” e o “agenciamen-

to coletivo da enunciação”. De ambas, Deleuze & Guattari retiram as 

duas teses principais de Kafka: “a literatura como relógio que adianta 

e como negócio do povo”.40

 Num caso, o imbricamento entre a “enunciação literária mais 

individual” e uma “coletividade ainda não dada (para o melhor ou 

para o pior)”41 configura a técnica de Sant’Anna como o pastiche mais 

que perfeito da estética hiper-realista. Afinal, ao combinar acurácia 

morfológica, no senso detalhista das descrições realistas e des-histo-

ricização do contexto e das motivações, o discurso reverte o próprio 

ilusionismo num espelho em que a “expressão material intensa”42 da 

violência, do kitsch e da banalidade sociais opera uma espécie de 

“sóbria revolução”, por objectualizar o inumano na chapada assigni-

ficância da linguagem. 

No outro, o vértice aludido entre o narrador atual e a comunida-

de virtual constitui as peças de um agenciamento coletivo, que é, ao 

mesmo tempo, máquina técnica, ao fornecer o modelo de uma forma 

de conteúdo válida para todo o campo social; e enunciado jurídico, 

ao normalizar uma forma de expressão válida para todo enunciado.43

Em Sexo, o maquinismo eletrônico-midiático, ao produzir o 

“agenciamento social do desejo” como “uma distribuição administra-

tiva, política e social, (e, obviamente!) erótica”44 de papéis estratifica-

dos e circunstancialmente intercambiáveis, o faz através da ubíqua 

autoridade das imagens. Cercados pelos fantasmas e suas encenações 

exemplares, os personagens, siderados e satélites, fingem o fingimen-

to virtual, e, com isso, tornam-se tão completa e inconscientemente 

fingidores, “que chegam a fingir que é dor, a dor que deveras sentem”. 

Contudo, ao contrário do “poeta-fingidor” de Fernando Pessoa, jamais 

pressentem o tedioso teatro do próprio mundo.

Neste sentido, a sombra onipresente do espectro abençoa e 

justifica todas as relações. Não é por outro motivo que, por todas as 

matrizes de composição e estratos de inserção social dos persona-

gens, perpasse a mesma figura dourada, o mesmo incorpóreo fetiche 

de opulência e idolatria. Nem mesmo o grotesco-tocante gran-finale, 

protagonizado pelos “miseráveis sem dentes” – “O Negro Que Fedia” 
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a   e a “Trocadora Do Ônibus No Qual O Negro Que Fedia, Voltava Para 

Casa Todos Os Dias, Às Seis Horas da Tarde” – escapa. E seu “orgasmo 

que fedia, abençoado por Cristo”, sobre “o colchão duro” que “era o 

habitat de 384 baratas”,45 não pode nem poderia prescindir, no inte rior 

de um barraco, numa perdida favela de São Paulo, da única imagem, 

simultaneamente insubstituível e vicária “do espectro fiduciário [...] ou 

de seu signo monetário, o ouro”:46 “um pôster na parede com a foto de 

uma americana loura, bronzeada pelo sol, nua, magra de seios firmes 

com róseos mamilos e bunda empinada”.47
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neLson rodrigues e o rio de Janeiro:  
memórias de um passionaL

Impossível pensar em Nelson Rodrigues sem situá-lo no Rio de 

Janeiro. De fato, poucas obras, em nossa cultura, manifestam vincula-

ção tão visceral com a cidade, sua história, cacoetes e paixões. Penso 

em Lima Barreto, no início do século XX, e, apesar do estranhamento 

ini cial, tento justificar a aproximação. É que também jornalista e escri-

tor, este mulato pobre, em sua trágica destinação, talvez tenha criado 

um estilo carioca de movimentar-se e conceber os espaços, numa 

perspectiva comparável à de Nelson. Trata-se do ponto de vista do 

homem comum, do homem ordinário, como patamar de generalização 

dos saberes e vivências particulares daquele que escreve. Quando o 

trivial, o ser como todo mundo, torna-se a fonte da experiência pro-

dutora do texto. 

Por aí, pelo diapasão do “pobre-diabo de um terno só”, de 

repente, associo, extemporaneamente, o combativo reacionário, no 

auge dos anos 1960, a um outro combativo, o trágico mulato triturado 

pela vida, e, por motivos mais dramáticos, também vítima da “burri-

ce” das grandes unanimidades, as legiões do preconceito. Este lugar 

de um narrador “sem qualidades”, ao definir o leito por onde corre 

o discurso e o espaço de seu desenvolvimento, não constitui, em 

nenhum dos dois casos, o gratuito ou o fácil, mas a conquista de um 

distanciamento em relação ao convencional ou previsível, na fronteira 

entre o banal e o singular. E se, em determinados momentos, tanto Lima 

Barreto, em suas fúrias contra os poderosos do jornalismo, quanto 

Nelson Rodrigues, nas inúmeras polêmicas que travou, com os mais 

diversos antagonistas, não conseguiram equilibrar-se no instável da 

linha divisória, isso apenas confirma o pressuposto de uma comum 

profissão de fé antiintelectualista e anti-retórica.

De fato, tanto na inauguração do modernismo carioca, sem alar-

de ou semana, pela militância de Lima Barreto contra os literatos de 

fraque e cartola da literatura naturalista-parnasiana; quanto na inaugu-

ração do moderno teatro brasileiro pela ousadia de Nelson Rodrigues, 

com o lendário Vestido de Noiva, em 1943, a marca característica é o que 
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al   se poderia considerar a afirmação do “ordinário” contra o fogo fátuo 

retórico dos poderes que hierarquizam e das dicções consagradas.

A semelhante disposição de ambos em conceber e produzir a 

literatura na e com a linguagem ordinária, como conjunto de práti-

cas em que o escritor está implicado, talvez se possa atribuir a uma 

comum sensibilidade diante do caráter performativo da palavra. Ou 

ainda ao sentimento da irreversível historicidade da linguagem, como 

“o céu que nos protege” e envolve. E se isso pressupõe afinidades 

mais improváveis de ordem subjetiva, pode-se também argumentar 

com a comum experiência bifronte do jornalismo e da literatura, fun-

damental tanto na vida do autor de Policarpo Quaresma, quanto na 

do teatrólogo maldito. 

Entretanto, se a necessidade de escrever no sufoco da própria 

subsistência e o hábito das polêmicas podem justificar, em ambos, a 

centralidade literária da linguagem ordinária, a construção dos roteiros 

da cidade na crônica de cada um testemunha uma comum destinação 

da linguagem como “prática do espaço”.1

De fato, tanto em Lima Barreto, diante da cidade remodelada 

do início do século XX, quanto em Nelson Rodrigues, nas memórias, 

a travessia da cidade, da Zona Norte ao Centro e à Zona Sul, por 

meio de transporte público ou em percursos a pé, é uma constante. 

No caso específico de Nelson, mesmo nas histórias curtas de A vida 

como ela é, durante os anos 1950, os percursos de seus personagens 

propiciam uma espécie de metalinguagem espacial, conotando valo-

res e comportamentos, no amplo espectro de possibilidades da Zona 

Norte à Zona Sul.

Em “Covardia”,2 por exemplo, Rosinha, casada com Marcondes, 

“um desses mansos natos e hereditários”, resolve, depois de muita 

hesitação, traí-lo com Agenor, “um íntimo da casa”. A geografia das 

ações confirma as expectativas dos leitores do início dos anos 1950, 

mesmo que, por um imprevisto, o iminente adultério não chegue a 

consumar-se. É que o trajeto, todo cheio de más intenções, da perso-

nagem até “a esquina da Viveiros de Castro” (que é uma rua de Copa-

cabana), resulta inútil em função do encontro com “o dr. Eustáquio, 

um amigo da família e advogado da prefeitura”. Constrangida pelo 

velho falastrão, Rosinha não tem escapatória: volta “de Copacabana 

à Aldeia Campista com aquele homem ao lado”.3 No universo descon-
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al   certante deste narrador irônico, o espaço da transgressão, na Zona 

Sul, revira-se em tédio e companhia maçante, na volta à Zona Norte. 

E, mais tarde, ainda em conseqüência da viagem, o marido perplexo 

passa a receber “toda a frenética voluptuosidade que (Rosinha) não 

pudera dar ao quase amante”.

Este elenco de barnabés, funcionários humildes e donas de 

casa de Zona Norte debatendo-se em torno de questões da afetividade 

burguesa, em outras historietas, vivencia climas mais melodramáti-

cos, atingindo o grotesco, numa chave kitsch, ou ainda pornográfica 

e/ou escatológica. É o caso do relato “As Chagas do Mendigo”,4 em 

que um rapaz rico, “dono de um Buick espetacular e cinematográfi-

co”, apaixona-se, “de passagem pelo Encantado” (que é um bairro da 

Zona Norte), pela filha de um contínuo. Quer cobri-la de presentes, 

mas a moça, desinteressada, num crescendo de ojeriza pelo dinheiro 

do rapaz, termina por prometer entrega sem limites somente quando 

o pretendente se assemelhasse a um “mendigo roto, imundo, que vi-

nha passando”. Pouco tempo depois, com a morte do pai, Heriberto 

despoja-se de todos os bens e, transformado, por fim, no tal mendigo, 

consegue a recompensa de Marluce aos seus pés, apaixonada e solu-

çante. O patético da história absurda não renuncia, de modo algum, 

à semântica dos lugares, em que “o filhinho de papai que só conhecia 

grã-finas” delicia-se com “esta humildade de origem” da mocinha 

suburbana.

A produção de espaços pelo relato das práticas locais, sobretudo 

em sua dimensão sociomoral, é uma constante da retórica pedestre de 

Nelson Rodrigues que, em A vida como ela é, não apenas ensaia temas e 

enredos futuramente empregados no seu teatro, como também exercita 

tons e efeitos reapropriados pelas memórias, a partir de 1967.  

 Convidado por amigos do Correio da Manhã a contar a própria 

vida, Nelson Rodrigues, aos 54 anos, vividos entre muitos sobressaltos 

e dificuldades, já tinha sido quase tudo em uma redação: desde repór-

ter de polícia, aos 13 anos, passando pelos mais variados campos de 

atividade, como futebol, crítica, crônica, conto, folhetim, romance e 

inclusive, por incrível que pareça, até pelo consultório sentimental. 

Como constata Ruy Castro, a quantidade de jornais, revistas e outros 

periódicos menores, onde já trabalhara, impressionava. A única cons-



46
N

el
so

n 
Ro

dr
ig

ue
s 

e 
o 

Ri
o 

de
 J

an
ei

ro
: m

em
ór

ia
s 

de
 u

m
 p

as
si

on
al   tante, em todo este turbilhão, era sua fidelidade ao Rio como horizonte 

e lócus de todo e qualquer assunto ou interesse. 

A forma fragmentária da crônica memorialista vai encetar, en-

tão, a explicitação da auto-referência, no traçado de mapas e roteiros 

cariocas que o ficcionista já palmilhava na fase anterior dos pequenos 

contos. Não que a componente ficcional agora fique excluída, muito 

ao contrário, o próprio cronista é e faz o primeiro personagem de si 

mesmo e muitos outros são criados, para, em meio às reminiscên-

cias, antigas ou recentes, dramatizar as questões contemporâneas. 

O “drama” aí incluído no verbo não é absolutamente gratuito. Muito 

ao contrário, a propensão à mistura dos componentes passionais ou 

melodramáticos ao tom humorístico é traço estilístico radical na prosa 

de Nelson. Não é à toa que Cláudio Mello e Souza, segundo ele mesmo 

reitera, o chama de “flor de obsessão”.

A rigidez mecânica de seus personagens, capazes de exacerbar 

manias ou tolas idiossincrasias em obstinações e paroxismos, é pri-

meiramente encarnada pelo próprio cronista. Os “ideais-tipos”5 que 

constituem as criações rodrigueanas, ao manifestarem-se pela aparên-

cia desagradável do grotesco – kitsch ou pornográfico –, constroem a 

visão moral da vida, inerente à obra. É justamente este desconcertante 

âmago filosófico, a partir do qual a existência aparece como brinquedo 

absurdo, que dá à pluralidade da produção, artística ou jornalística, 

um perfil, mais ou menos acabado, conforme o caso, de “meditação 

dramática”.6 

Como a dramaturgia, as crônicas, confessionais ou memorialis-

tas, também possuem, de maneira muito marcante, esta característica 

reflexiva e intrigante de ensaio, de perquirição existencial. Mas o impul-

so da investigação filosófico-moral é de ordem estritamente subjetiva, 

trabalha movido à memória afetiva. A cidade, o país, a vida, em suma, 

aparecem tecidos pela mão invisível da recordação, constituindo a 

violência do que força a pensar. Daí que as confissões, exorcizando 

todos os diabos, pela via do “gênero incerto” da crônica, exercitem 

a memória como “um inventário das exacerbações mais pessoais”.7 

Num cotejo com a tradição dos moralistas franceses, posso dizer 

que o cronista-dramaturgo, em suas ficções híbridas e destemperadas, 

“parodia”, literária e jornalisticamente, o que Cioran8 faz com o dis-
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cotidiana, mas o ponto de vista é bem aproximado.

Como constata Susan Sontag9 sobre o filósofo, aliás, contem-

porâneo a Nelson, seus ensaios medidativos e aforísticos concebem 

a filosofia “como tarefa pessoal do pensador”, totalmente inútil, “se 

não for um ato extremo, um risco” (Ibidem). Daí o tônus paradoxal 

e instável da reflexão autoconsciente e obstinadamente autofágica 

de Cioran, em que o pensador é o canibal de si mesmo, seu próprio 

bode expiatório. Nelson, a “flor de obsessão” da crônica carioca, com 

sua linguagem ordinária, suas metáforas coloquiais e lancinantes, 

igualmente desdobra o próprio pensamento de uma forma sacrificial, 

tanto no teatro, como nas confissões. Tudo se alimenta dele mesmo, 

de suas “fixações obtusas, fanáticas, delirantes”.10 Exatamente na linha 

do que constata um outro grande memorialista, o Graciliano Ramos, 

de Memórias do cárcere: “Ninguém sai de si mesmo”. 

O constante auto-exame das obsessões e interesses mais 

íntimos, que impulsionam a recordação, e a reflexão dela de-

corrente não só explicitam a natureza difícil e paradoxal do 

próprio rememorar e a solidão moral de seu agente, como 

também transformam a própria escrita numa espécie de strip-

-tease moral, ou seja, num ato problemático, meio suspeito, quase 

obsceno, tanto em termos públicos, quanto individuais.  

 Por outro lado, o ponto de vista do homem comum, do “bra-

sileiro médio”,11 se, em princípio, funciona como recurso persuasório 

de aproximação com o leitor – sobretudo em referências a hábitos 

de classe – pode também, quando radicalizado, em termos morais, 

espantar ou ainda produzir uma espécie de rejeição pelo excesso 

do desnudamento. É o caso da crônica12 que, ao polemizar com as 

posturas correntes adotadas por determinadas personalidades, em 

autocrítica semanal, para uma seção de Manchete, começa referindo-

-se a Pedro Bloch,13 para, logo a seguir, no mesmo tom de “blague” 

irônica, dedicar-se a uma confissão embaraçosa.

A constatação de que “ninguém ama tanto Pedro Bloch como 

o próprio Pedro Bloch” gera em Nelson a lembrança dos “primeiros 

tempos de O Globo”. Depois da risível pergunta retórica sobre o es-

critor – “por que Pedro Bloch não se demite da vida prática e não se 

transfere, de sandálias, para um vitral? Sim, um vitral atravessado de 
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patrão Roberto Marinho, em decorrência das privações econômicas 

que atravessava:

Fui, já disse, naqueles tempos, o Raskolnikov de Roberto Marinho. [...] 

Eu era ressentido até contra os sapatos de Roberto Marinho. E, além 

dos sapatos, os ternos, as camisas, as gravatas. Eu tinha um único terno, 

um único par de sapatos. Durante três ou quatro anos, não pensei, em 

momento nenhum, na minha aparência pessoal. Andava de sapatos sem 

meias, porque não tinha meias. E já contei que passava três, quatro dias 

com a mesma camisa.14

A reminiscência vai num crescendo, até a menção de um epi-

sódio humilhante sobre o mau cheiro físico a ele atribuído, na época, 

pelo patrão, provavelmente em decorrência da impossibilidade de 

renovação cotidiana do vestuário. Mais impressionante ainda, como 

honestidade moral, é o fato de que, depois de confessar ter transposto 

o ocorrido para A vida como ela é, o jornalista comenta ter escolhido o 

suicídio do personagem, como final do conto. O destempero da ficção 

– a desmedida entre o prosaísmo da causa e o trágico da conseqüên-

cia – certamente revela o dispêndio de sofrimento, inerente à vivência 

recriada como invenção.

Justamente a mistura entre realidade e ficção, humorismo e 

seriedade, depoimento e passionalidade constitui a temperatura da 

reminiscência, sempre distendida na corda bamba entre as “fixações 

inarredáveis” e a vivência sensível da cidade como o “grande teatro 

do mundo”.

Sua travessia meditativa e humorística vai, então, regular-

-se tanto pelo vaivém da associação de sensações e idéias, entre 

presente e passado – próximo ou remoto – quanto pela imaginação 

destemperada, capaz de tomar a pólis como palco de uma realidade, 

cujas fronteiras com o sonho e a ficção tornam-se, muitas vezes, de 

difícil delimitação.

O ritmo das reminiscências, regido pela memória sensível, atra-

vessa caprichosamente a cidade, no tempo e no espaço. E a recordação 

mais antiga pode ser despertada pelo estímulo sensível da vivência 

mais recente e corriqueira. É caso da crônica “Morrer Assoviando”,15 
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sábado, toma a direção de Copacabana, para “o salubérrimo bife da 

madrugada”, no restaurante Nino, e na volta, “em plena tristeza das 

madrugadas”, em função do assovio do amigo, desencadeia “todo um 

processo regressivo, toda uma volta proustiana a um passado que 

parecia irreconquistável”:

Talvez vocês não me entendam. Mas a última vez em que vi um brasileiro 

assoviar foi em 1923. Naquele tempo todo mundo, aqui, era canarinho. 

Assoviava-se nas esquinas, nas casas, nos bondes e até nos veló rios. 

[...] Esquecia-me de um episódio que comoveu toda a Aldeia Campista. 

Pensem num ourives. Um dia chega em casa e a mulher não está. [...] 

Fugia com não sei quem, num passado em que ainda se fugia. Ele andou 

lendo, relendo aquilo, umas vinte vezes. Depois, trancou-se no quarto. 

E começou a assoviar. [...] e sempre assoviando, encostou o revólver na 

fronte. E estourou os miolos. Aí, e só então morreu a melodia. 

A mitológica rua Alegre, em sua diversidade ficcional – “Há 

bastante de Dostoievski, bastante de Dickens, na Rua Alegre”,16 é a 

sede originária do exagero folhetinesco, onde nasce “um perene me-

nino humilhado”, nas vivências ordinárias da pequena burguesia, de 

prole numerosa, em sua cotidiana penúria. São muitas as histórias, 

embaraçosas ou tristes, mas sempre contadas num tom passional: o 

episódio das orelhas sujas, a descoberta dos piolhos na cabeça, “a 

utopia do sanduíche de ovo”, em vez da banana de “um vintém”, ou 

mesmo da fome, na falta dela.

A perspectiva do homem comum manifesta-se não apenas nas 

reminiscências das privações infantis. É um sentimento de mundo 

que caracteriza o adulto e se imprime nas vivências mais corriqueiras 

da cidade. Daí os percursos prosaicos, no aperto de um “ônibus api-

nhado”, capaz de enguiçar “na praça Onze”17 e as fixações de pobre: 

Quando ando de táxi, sinto uma euforia absurda e terrível. Isso vem de 

longe, vem de minha infância profunda. Bem me lembro dos meus seis, 

sete anos. Meu pai deu um passeio de táxi, com toda a família; e eu, 

na frente, ao lado do chauffeur, teci toda uma fantasia de onipotência. 

Repito: o táxi ainda me compensa de velhas e santas humilhações.
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contadinho do ônibus), viajo como um ofendido e sou, realmente, um 

desfeiteado. É uma promiscuidade tão abjeta, que eu diria: o ônibus 

apinhado é o túmulo do pudor.18

Por outro lado, a íntima afinidade entre as recordações mais 

antigas e as leituras românticas e passionais posteriores forma uma 

espécie de círculo hermenêutico em que o menino é pai do homem, 

e o homem, autor do menino. Isto fica bem caracterizado, por exem-

plo, na crônica sobre a primeira redação premiada, “com oito anos 

incompletos”, na qual, partindo de um plágio de Raimundo Correia 

(“A madrugada raiava sanguínea e fresca”), o jovem escritor se põe a 

narrar um tenebroso enredo de adultério e morte. Depois de confessar 

ter sido, “por toda a (minha) infância, um Werther, pequenino e cabe-

çudo”, o cronista apresenta a criança como o verdadeiro inventor de 

A vida como ela é. Por isso, mais adiante, esclarece: “(O meu amigo 

Alfredo C. Machado reclama que, por vezes, certas lembranças minhas 

parecem A vida como ela é... Eu me justifico facilmente. Eis a verdade: 

todos os sonhos da carne e da alma estão em A vida como ela é...)”.19

A ciranda das recordações sempre vincula a “infância profunda” 

a este manancial de eventos e paixões dilaceradas, já que a emoção 

retrospectiva não se cansa de reconhecer, na circunstância inaugural, 

a fonte inesgotável de energia e vitalidade: 

Como se sabe, qualquer rua tem a diversidade de um elenco de circo. 

Há de tudo nos seus portões janelas, quartos, salas, alcovas e varandas. 

Assim era a Rua Alegre. Tinha adúlteras, suicidas, funcionários, arqui-

tetos, santos e canalhas. Como se não bastassem os já citados, morava 

lá, também, um bandeirinha de futebol.20

A exacerbada imaginação do menino, atento à pluralidade da 

própria circunstância, encarna, na visão do cronista, o mais genuíno 

berço da arte: a infância. Em seu autêntico desinteresse pelos limites 

impostos ao real, pela suposta objetividade adulta, a criança, em sua 

inocência, acolhe e elabora fabulações e fixações, sem interditar-se 

ou acreditar na loucura. É justamente esta intercessão, entre arte, 

infância e loucura, que alimenta o elogio de Clarice Lispector ao autor 
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entusiasmada crônica.

Segundo a escritora, eu sou um menino. Vejam vocês: – um menino 

que acaba de olhar pelo buraco da fechadura uma cena monstruosa! 

[...] Mas aí é que está: – não sou eu o único menino. A própria Clarice 

também é uma menina de Dickens. E vou mais longe: – é o próprio ser 

humano que ainda não se tornou adulto. Continua menino órfão. [...] O 

Schmidt é o próprio David Copperfield. E, assim como o Otto, o Hélio 

Pellegrino. Nunca vi ninguém tão menino como o Guimarães Rosa. Ai 

de quem não é menino! Ai do que vive sem horror! Pois é o espanto que 

nos salva. Aquele que se horroriza pode esperar ainda a Ressurreição.21

A visão romântica e encantatória do mundo, a crença num 

absoluto inalcançável, a inesgotável capacidade de alimentar-se das 

próprias obsessões habitam o âmago da sensibilidade artística de 

Nelson e são responsáveis pela correspondência estreita entre arte e 

vida que caracteriza o seu percurso existencial e artístico, de criador 

maldito e incurável polemista. Por isso mesmo, suas crônicas confes-

sionais, ao mesmo tempo que se ocupam da cidade vivida e sentida, 

desenham o espaço público da pólis, e nele configuram o que poderí-

amos considerar um conjunto de atitudes. 

A natureza mística de convertido que o caracteriza, como já 

observou Ruy Castro, transforma sua participação política na discus-

são dos impasses públicos numa espécie de ritual dramático, no qual 

encena vários papéis e para o qual cria um repertório de personagens. 

A respeito do místico, Cioran estabelece um perfil bastante compatível 

com o figurino de Nelson Rodrigues:

O místico, na maioria dos casos, inventa seus adversários [...] seu 

pensamento afirma a existência de outros, por cálculo e artifício: é 

uma estratégia sem conseqüência. Seu pensamento reduz-se, em última 

instância, a uma polêmica consigo mesmo – ele busca ser e se trans-

forma em multidão, ainda que somente fabricando para si próprio uma 

máscara atrás de outra, multiplicando suas faces: em que se assemelha 

a seu Criador, cujo histrionismo perpetua.22
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cando-se conforme as circunstâncias, e a necessidade de criar palcos 

adequados à polêmica e de criticar atitudes, visões ou comportamen-

tos. Assim, a cabra vadia e o terreno baldio – tidos como precondições 

à veracidade das entrevistas – são usados ao pé da letra pela televisão, 

como cenário de seu programa com personalidades da época. Ou tam-

bém a plêiade de personagens que habitam o cotidiano das crônicas, 

sobretudo no período que antecede o AI5,23 em dezembro de 1968: a 

grã-fina leitora de Marcuse, o padre de passeata, “os compreensivos”, 

o jovem canalha, os idiotas, o homem de bem, o “revolucionário de 

festival” etc. Entretanto, a vertente mais extraordinária da verve tea-

tral do cronista consiste na sua capacidade de fabricar inumeráveis 

personagens de si mesmo. A “polêmica consigo mesmo” referida e 

vivida por Cioran, no desenvolvimento da própria obra filosófica, é 

encarnada pelo dramaturgo no mesmo diapasão. No artigo já citado 

sobre o filósofo, Susan Sontag comenta o sofrimento e o paradoxo 

implicados em sua prática reflexiva: 

uso da mente em público – mais especificamente, tornando-se um 

escritor – passa a ser um ato problemático e, em parte, vergonhoso; 

algo sempre suspeito; em última análise, alguma coisa obscena, tanto 

no plano social como no individual. 24

Nada mais verdadeiro para definir a práxis político-reflexiva de 

Nelson Rodrigues. O mergulho no mau gosto, característico do que o 

autor mesmo qualifica de “teatro desagradável”, na escrita da crônica 

memorialista, ganha proporções sacrificiais, transformando o cronista 

numa espécie de “bode expiatório”, autodesignado para purgar as 

culpas de uma sociedade, na etapa crucial do final dos anos 1960, com 

a perda das liberdades democráticas, e durante os piores momentos 

da Ditadura Militar, durante os anos 1970. 

Susan Sontag, falando das “possibilidades estéticas da porno-

grafia como forma de arte e uma forma de pensamento”, observa seu 

caráter de imaginação totalizante, ou operante de forma total, capaz de 

converter tudo ao imperativo erótico. Por isso mesmo, vai aproximá-la 

dos universos da lógica e da religião, já que tudo o que escapa de suas 

respectivas polarizações e binarismos é absolutamente descartado. 
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século XIX, de formas novas ou renovadas de imaginação total, como 

“aquelas do artista, do erotômano, do revolucionário de esquerda e 

do louco”.25 

Nelson Rodrigues, em nossa modernidade, constitui um dos 

casos mais completos e acabados de imaginação artística totalizadora, 

concebendo o enlace entre experiências-limite, em vários campos da 

atividade e do interesse humanos: o erótico, o mais óbvio e dissemi-

nado; o religioso, no sentido mais radical – o do homem que dizia que 

“É absurdo o sujeito se demitir da vida eterna, como se fosse um suicida 

depois da morte”26 – e o filosófico-existencial, ao tentar levar, às últimas 

conseqüências, a revelação de nossa “lama inconfessa e encantada”.

O proselitismo entusiasmado de toda a sua imensa obra, apoia-

do pela repetição e pela economia de meios – aliás, características 

básicas da imaginação pornográfica  –, tem muito de religioso, na 

insistência com que argumenta em favor de uma espécie de liberação 

pelo extremo da violência: 

Morbidez? Sensacionalismo? Não. E explico: a ficção, para ser purifica-

dora, precisa ser atroz. O personagem é vil, para que não o sejamos. Ele 

realiza a miséria inconfessa de cada um de nós. [...] No Crime e castigo, 

Raskolnikov mata uma velha e, no mesmo instante, o ódio social que 

fermenta em nós estará diminuído, aplacado. Ele matou por todos. E, no 

teatro, que é mais plástico, direto, e de um impacto tão mais puro, esse 

fenômeno de transferência torna-se mais válido. Para salvar a platéia, 

é preciso encher o palco de assassinos, de adúlteros, de insanos e, em 

suma, de uma rajada de monstros. São os nossos monstros, dos quais 

eventualmente nos libertamos, para depois recriá-los.27

A mentalidade mórbida que preside à sua invenção, esticada 

no limite da elasticidade, corresponde, certamente, na exaltação dos 

climas e na desmedida dos enredos, a uma espécie de obsedante 

visionarismo. Por isso mesmo, à invocação do erótico e/ou do porno-

gráfico para exorcismo, sobretudo por meio do teatro, corresponde, 

nas confissões políticas, a encarnação do “reacionário”, na contramão 

maldita do “revolucionário de esquerda”: a versão política do erotôma-

no corresponde à auto-exposição sacrificial do cronista à execração 
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a década de 1960.

Com efeito, na crítica conservadora, mas lúcida, que promove 

das alienações e dos engodos ideológicos da intelectualidade domi-

nante nos grandes centros brasileiros da época (Rio de Janeiro e São 

Paulo), o personagem Nelson expõe-se radicalmente. Não apenas em 

termos políticos, mas, sobretudo, em termos pessoais. A esse respeito, 

a crônica “O Ex-Covarde”,28 publicada em janeiro de 1968, é exemplar. 

É a resposta visceral, a confissão pública à perplexidade geral sobre a 

súbita obsessão nelsonrodrigueana pela política. A interpelação feita 

pelo colega de redação Marcello Soares de Moura resume, assim, um 

sentimento coletivo: 

– Escuta aqui, Nelson. Explica esse mistério. [...] – Nas suas peças não 

há uma palavra sobre política. Nos seus romances, nos seus contos, nas 

suas crônicas, não há uma palavra sobre política. E, de repente, você 

começa suas confissões. É um violino de uma corda só. Seu assunto é 

só política. Explica: –  Por quê? 

O suspense do cronista para responder é proporcional ao seu 

impulso em provocar a curiosidade coletiva. A resposta (– “É uma 

longa história”.) prepara a frase de efeito da abertura: – “Eu sou um 

ex-covarde”. Começa, então, o desdobramento de uma tese abrangente 

sobre o clima de revoltas e insurreições jovens da política nacional e 

internacional, nos anos 1960.

Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e co-

letivo. [...] O que existe, por trás de tamanha degradação, é o medo. 

Por medo, os reitores, os professores, os intelectuais são montados, 

fisicamente montados, pelos jovens. [...] Sim, os pais têm medo dos 

filhos, os mestres dos alunos. 

O poder jovem manifestado pelos movimentos político-estudan-

tis – no 1968, na França, nos Estados Unidos e no Brasil – e encorajado 

por intelectuais progressistas, como Alceu Amoroso Lima, merece 

de Nelson a mais virulenta crítica. A militância de esquerda, em sua 

alienação do Brasil popular, em decorrência da incorporação pouco 
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encarniçada oposição.

Mas preciso pluralizar. Não há um medo só. São vários medos, alguns 

pueris, idiotas. O medo de ser reacionário ou de parecer reacionário. 

Por medo das esquerdas, grã-finas e milionários fazem poses socialis-

tas. Hoje, o sujeito prefere que lhe xinguem a mãe e não o chamem de 

reacionário. É o medo que faz o Dr. Alceu renegar os 2 mil anos da Igreja 

e pôr nas nuvens a “Grande Revolução” russa. Cuba é uma Paquetá. 

Pois essa Paquetá dá ordens a milhares de jovens brasileiros. E, de 

repente, somos ocupados por vietcongs, cubanos, chineses. Ninguém 

quer fazer a “Revolução Brasileira”. Não se trata de Brasil. Numa das 

passeatas, propunha-se que se fizesse do Brasil o Vietnã. Por que não 

fazer do Brasil o próprio Brasil? Ah, o Brasil não é uma pátria, não é 

uma nação, não é um povo, mas uma paisagem. Há também os que o 

negam até como valor plástico. 

Mas as grandes revelações de ordem pessoal, as justificativas 

inteiras e sem mistificação ainda estão por vir. Por fim, toda uma vida 

de sofrimentos pessoais e familiares desfila “nelsonrodrigueanamente”, 

sem pejo, nem eufemismos: 

Tive medo, ou vários medos, e já não os tenho. Sofri muito na carne e 

na alma. Primeiro, foi em 1929, no dia seguinte ao Natal. Às duas horas 

da tarde, ou menos um pouco, vi meu irmão Roberto ser assassinado. 

[...] Morreu errado ou, por outra, morreu porque era “filho de Mário 

Rodrigues”. [...] Um mês depois, meu pai morria de pura paixão. Mais 

alguns anos e meu irmão Joffre morre. Éramos unidos como dois  

gêmeos. [...] E minha irmã Dorinha. Sua agonia foi leve como a euforia 

de um anjo. E, depois, foi meu irmão Mario Filho. [...] Teve um infarte ful-

minante. Bem sei que, hoje, o morto começa a ser esquecido no velório. 

Por desgraça minha, não sou assim. E, por fim, houve o desabamento 

de Laranjeiras. Morreu meu irmão Paulinho, e, com ele, sua esposa 

Maria Natália, seus dois filhos, Ana Maria e Paulo Roberto, a sua sogra, 

d. Marina. Todos morreram, todos, até o último vestígio.

Falei do meu pai, dos meus irmãos e vou falar também de mim. Aos 51 

anos, tive uma filhinha que, por vontade materna, chama-se Daniela. 
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Dr. Sílvio Abreu Fialho. Este veio, fez todos os exames. Depois, desceu 

comigo. Conversamos na calçada do meu edifício. Ele foi muito delicado, 

teve muito tato. Mas disse tudo. Minha filha era cega.

O afã de tudo dizer, de tudo expor, como num confessionário, 

ritualiza a polêmica, transformando-a numa experiência de limites, em 

que o ultraje ao público corresponde, sem dúvida, ao que o artista 

comete contra si mesmo. Neste sentido, Nelson Rodrigues constitui, 

visceralmente, um artista da imaginação pornográfica, ou seja, aquele 

que, em sua práxis, busca abranger uma escala mais ampla de pos-

sibilidades existenciais ou, ainda, transgredir as fronteiras do que 

convencionalmente caracteriza as mentalidades “saudáveis”.

O destino ainda lhe reservaria, na vida pessoal, mais um episódio 

profundamente doído e desconcertante: a prisão, em março de 1972, 

de seu filho, Nelson Rodrigues Filho, o “Prancha”, do MR-8,29 depois de 

dois anos de clandestinidade.30 Até outubro de 1979, o incansável pai 

desdobrou-se, por todos os meios e modos, pela soltura do filho. Não 

só em cartas e pedidos de toda ordem aos militares, como, sobretudo, 

pela mídia, em entrevistas, artigos e participação em programas de 

televisão. Em franca campanha pela anistia ampla e irrestrita, Nelson 

chegou a publicar uma carta aberta ao general Figueiredo, na qual 

rogava pelo filho, preso e torturado, vítima do regime por ele apoiado.

Quis o destino que meu filho Nelson, na altura dos 24 anos, entrasse na 

clandestinidade. Talvez, um dia, eu escreva todo um romance sobre a 

clandestinidade e a prisão do meu filho. A prisão não é tudo. (Preciso 

chamar você, novamente, de senhor.) O senhor precisa saber que meu 

filho foi torturado. [...] Ora, um presidente não pode passar como um 

amanuense. Há uma anistia. Tem que ser uma anistia histórica. O que 

não é possível é que seja uma anistia pela metade. Uma anistia que seja 

quase anistia. O senhor entende, presidente, que a terça parte de uma 

misericórdia, a décima parte de um perdão não tem sentido. Imagine o 

preso chegando à boca de cena para anunciar: – Senhores e senhoras. 

Comunico que fui quase anistiado.31
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inserção de Nelson Rodrigues, de um lado, a favor do Governo Militar 

e, de outro, francamente engajado na ajuda aos amigos e respectivos 

filhos, presos pela ditadura. Segundo conta seu biógrafo Ruy Castro, 

“de 1969 a 1973, ele foi instrumental na localização, libertação ou fuga 

de diversos suspeitos de crimes políticos”.32 A “confissão” de 18/3/1971, 

por exemplo, foi inteiramente dedicada ao veemente protesto pela 

prisão de Augusto Boal.

Por outro lado, suas relações com a cidade letrada eram, sem 

dúvida, altamente belicosas e o submetiam a grandes dissabores. Em 

função de ironias ou mesmo de imprecações contra o que chamava 

de “terrorismo cultural” ou, na melhor das hipóteses, de “capacidade 

promocional das esquerdas”,33 Nelson chegou a romper com dois 

grandes amigos: Antonio Houaiss e Antônio Callado.

Mas, o Rio de Janeiro – como a eterna cidade-capital do Bra-

sil, sobretudo logo após a criação de Brasília – tem várias faces nas 

confissões de Nelson. A da cidade letrada de esquerda, por exemplo, 

aparece em duas dimensões: em termos de vida político-intelectual, em 

vários níveis de militância, ou ainda em termos da charmosa boêmia 

político-cultural, característica da Zona Sul.

Na primeira, o “velho reaça”34 blasfema contra o arbítrio da 

“festiva”,35 “sua capacidade de influir nos usos, costumes, idéias, sen-

timentos, valores do nosso tempo”, e contra “as poses das esquerdas” 

assumidas pela maioria das pessoas. Mas ele comenta também os 

clichês mais invocados pelo engajamento: o antiamericanismo, a dema-

gogia das frases engajadas e das palavras de ordem, e o esquecimento 

do povo brasileiro, “do pobre-diabo, do homem de rua”. A militância 

do PCB, por exemplo, por sua “capacidade de pressão sobre nossos 

intelectuais, estudantes e grã-finos” também é alvo da fúria do cronista 

e de uma amarga afirmação: “No medo de passar por reacionário o 

brasileiro comete as mais negras abjeções”.36 

A militância ativa das passeatas é igualmente objeto de derrisão 

de Nelson, não só pela alienação dos emblemas, refratários ao Brasil 

real, como também por uma espécie de puerilidade na atuação política. 

É o caso do tom satírico em que narra um episódio da Passeata dos 

100 mil, tomado como metonímia da irrisória disposição de mudança 

das elites:
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concorrida, a dos “100 mil”. Estavam ali, eretas, as nossas elites. Eram 

estudantes, poetas, romancistas, professores, sacerdotes, arquitetos, 

médicos, sociólogos, intelectuais de todos os tipos, cineastas. Do alto 

de uma sacada, um observador podia imaginar: – São os que pensam. 

E, de fato, era o Brasil pensante que desfilava. Pasmado, cochichei para 

o meu companheiro Raul Brandão, o pintor das igrejas e das grã-finas: 

– Vai haver o diabo.

O meu raciocínio era justo. Cem mil brasileiros não se juntam para nada. 

Imaginei que ia começar, ali, a “Grande Revolução”. Até que se ouviu 

a palavra de ordem: – Vamos sentar. A docilidade foi total. E as nossas 

elites sentadas eram de um efeito plástico inesquecível. E, depois, veio 

a ordem inversa: – Levantar. Tal e qual no anúncio do “senta e levanta”. 

Ninguém queria tomar o poder, absolutamente. Uma vez que se tinham 

sentado e levantado, os 100 mil se deram por satisfeitos e cada qual 

foi para casa.37

Vários intelectuais, amigos ou próximos, também recebem seu 

quinhão de críticas, estranhamentos ou mágoas. Carlinhos de Oliveira, 

um dos ícones da boêmia “festiva”, a propósito de uma de suas frases 

de efeito (“A solidão dos homens é um problema político”) recebe um 

definitivo veredicto: “Há um velho e obtuso preconceito, segundo o 

qual todas as frases querem dizer alguma coisa. Nem sempre. No caso 

de Carlinhos, nem ele nem a frase querem dizer rigorosamente nada.”

O querido amigo Hélio Pellegrino, alcunhado de “centauro 

humano”, aparece, numa crônica de 1968, dividido em dois, o Hélio e 

o anti-Hélio, em plena disputa “no terreno baldio”, por conta de res-

trições feitas a Nelson, em virtude de suas reiteradas críticas “ao d. 

Hélder e ao dr. Alceu”. Cony, o outro grande amigo de esquerda, tam-

bém comparece, nas cogitações do “velho reaça”, comparado a Hélio, 

na possibilidade de um estremecimento, por motivos semelhantes. 

Entretanto, apesar dos inumeráveis reveses, o cronista maldito não 

desanima. É capaz de assestar suas baterias contra símbolos sagrados 

da participação política de esquerda, como, por exemplo, ninguém 

menos que Pablo Neruda.

Numa crônica, também de 1968, Nelson indigna-se contra a 

“pusilanimidade” do intelectual, em visita ao Brasil, que, quando 
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“estar com os dois lados”. O artigo termina, sentenciosamente, depois 

de uma blague contra os intelectuais, com a afirmativa: “É triste, é 

humilhante ser Neruda”.

Mas é falando sobre a boemia político-intelectual da Zona Sul que 

as críticas de Nelson atingem o seu mais ácido diapasão. Seus hábitos 

classistas e sua ignorância do povo, por exemplo, são ridicularizados 

numa crônica narrando a “cava depressão” de um esquerdista, em 

função da rarefeita freqüência merecida por um comício de 1º de maio, 

se comparada ao entusiasmo das multidões presentes, no mesmo dia, 

ao jogo Flamengo x Vasco, no Estádio Mario Filho: 

Aqui, passo às nossas esquerdas. Sou uma flor de obsessão e, nos meus 

últimos escritos, tenho insistido no papel e destino das esquerdas bra-

sileiras. Elas não faziam nada, senão beber no Antonio’s, dourar-se na 

praia e rabiscar nos suplementos dominicais. Até que uma data universal 

deu-lhes a oportunidade sonhada: – o 1º de maio.38

A derrisão do narrador continua na narrativa de um suposto 

duelo travado, no comício vazio de povo, entre oradores com rádio 

de pilha ligado no futebol versus outros oradores fluentes na retórica 

libertária. Mas o final da crônica é um interessantíssimo libelo contra 

a alienação das esquerdas, denunciando justamente o que havia de 

frustrar todas as expectativas progressistas do momento: 

[...] Mas estava de pé o problema, a saber: – por que o povo ignora as 

esquerdas?

Pelo simples motivo de que as esquerdas também ignoram o povo. Não 

se conhece, na Terra, caso mais prodigioso de alienação. [...] E vêm as 

esquerdas e começam a falar do Vietnã, de Cuba, dos Estados Unidos. 

Se o problema é racismo, falam do norte-americano. E não há uma 

palavra, ou um palavrão, em favor do negro brasileiro. Simplesmente, 

o nosso negro não existe. 

Poderão objetar que não há racismo em nosso país. Como não há, se 

nunca vimos um negro de casaca? Mas a fatal alienação das esquerdas 

começa na própria língua. Já citei uma passeata recente. Vários car-

tazes davam morras ao imperialismo. Mas a palavra escrita, a piche, 
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castelhano, queriam matar em castelhano. Punham sotaque até nos 

cartazes. Claro que ali se insinua a influência cubana. [...] Os gringos 

das nossas esquerdas representam o anti-Brasil, a negação do Brasil. 

As esquerdas não entendem o povo, nem o povo as entende.39 

A crítica da boemia esquerdista, na Zona Sul do Rio de Janeiro, 

pelos coeficientes crescentes de agressividade, vai aproximá-la das 

caricaturas da elite, ou dos grã-finos. Porque será justamente pelas mar-

cas de classe deste segmento das esquerdas – aliás, bastante influente 

na mídia – que o cronista, do seu ponto de vista de homem comum, irá 

caprichar nas tintas de um deboche, chegando ao sarcasmo.

Uma crônica do início de 1968 ilustra bem o procedimento 

excessivo. Ela trata especificamente do “Antonio’s”, uma espécie de 

Estado-maior da “boêmia chique”, composta de intelectuais esquer-

distas, artistas, televisivos ou não, grã-finos e gente “vip”, de um modo 

geral. A crônica voltada para a caracterização da inanidade política das 

esquerdas mistura-a, em diversas passagens, com os boêmios ricos, 

em função da comunhão no pileque da madrugada. 

Como bebem as esquerdas! Era uma sexta-feira e eu fui ao Antonio’s. 

Hoje, o verdadeiro sábado é a sexta-feira. E, ainda outro dia, dizia-me 

um pau-d’água grã-fino: – Não há mais sábados, nem há domingos. 

Depois de mutilar a semana, concluiu, com o olho parado do bêbado:  

– Sexta-feira é o dia em que a virtude prevarica. [...] Mas por que escolhi 

o Antonio’s e não, por exemplo, o Nino ou o Bateau, ou outro qualquer? 

Porque só o Antonio’s tem a função e o destino de boteco ideológico.  

[...] E o Antonio’s é a anti-festa. Suas mesas, suas toalhas, seus bifes, 

estão embebidos de tristeza. Cabe então a pergunta: – por quê? 

Tentarei explicar. Não é uma tristeza própria, mas adquirida. Repito: 

adquirida das nossas esquerdas. Estas vão para lá exalar suas cavas 

depressões. Claro que há três ou quatro grã-finos errantes na madrugada. 

Todavia, a tristeza fundamental se evola da “festiva”. [...] 

Alguém poderia perguntar: – e por que “a festiva” é triste? Vejamos.  

O homem comum fica triste quando se lembra que morre. E a “festiva” 

bebe porque há de morrer um dia? Não. Nenhum perigo a ameaça. Há o 

Vietnã. E as esquerdas quando falam da guerra longínqua têm rompantes 
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os heróis do Leblon e o perigo.

E, assim, sem arredar pé do Antonio’s, a “festiva” chegará aos setenta, 

oitenta e, eu diria mesmo, noventa anos. Saí do Antonio’s, no fim da 

madrugada. Lá ficaram as esquerdas, babando o seu pileque e arrotando 

os últimos palavrões.40

A perspectiva do homem ordinário, transferida da própria bio-

grafia do cronista para as lentes do narrador da cidade, nos antípodas 

desse humor hostil, vai valer-se costumeiramente do reconhecimento 

da “distância que há entre as nossas esquerdas e esse pobre-diabo 

colossal, que é o Brasil”. 

Por outro lado, como variante do povo despossuído, Nelson 

desenvolve sistematicamente uma teoria política que vai opor a 

“obtusidade da massa” ao líder, à figura do “grande homem”. Numa 

espécie de nietzscheanismo mesclado à influência da psicologia social 

freudiana, Nelson repisa e repete a sua descrença num mundo em que 

“o sujeito se dissolve na passeata, na assembléia, na unanimidade” 

e os heróis e líderes – “as fortes e crispadas individualidades, que 

ofendiam e humilhavam os demais com a sua dessemelhança genial” 

– tendem a desaparecer. 

Na política local, a teoria encontra respaldo no suicídio de Getú-

lio41 – “o último grande enterro do Brasil” – e no carisma de Vladimir.42 

Numa crônica de meados de 1968, o contraponto da solidão do líder 

versus a desumanidade da multidão – “sem cara” – é teatralmente des-

fiado para anunciar o advento da aura política do rapaz da passeata 

dos 100 mil: “Não sei, ninguém pode saber, qual será o destino desse 

rapaz. Mas sei que é esta coisa cada vez mais rara: – um homem”. 

Mas não se pense que a condenação da massa sem rosto preju-

dique a defesa do homem comum. A solidariedade nelsonrodrigueana 

ao joão-ninguém, ao pobre-coitado, assume duas vertentes em sua 

crônica que, como todas as demais, obedece à lógica das “fixações 

inarredáveis”. A primeira é o profundo interesse pelo Brasil, como a 

grande nação dos comuns mortais brasileiros, capaz de transformar 

qualquer acontecimento de interesse geral – como, por exemplo, as 

derrotas futebolísticas – no mote para a exposição do que considera 

como a psicologia coletiva circulante no país.
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teradamente, aparece como tese – a partir da derrota de 1950 para o 

Uruguai, finalmente redimida pela Copa do Mundo, mais adiante, con-

quistada na Suécia. Várias são as situações em que o Rio, funcionando 

como a vitrine do Brasil, oferece o enredo para conclusões como: “No 

fim de certo tempo, o brasileiro tornou-se um Narciso às avessas, que 

cospe na própria imagem. Eis a verdade: – não encontramos pretextos 

pessoais ou históricos para a auto-estima”. 

A segunda vertente da defesa do homem comum é a afirmação 

propriamente dita do “homem ordinário”, do pobre-diabo, não só pela 

diferenciação, meio nostálgica, entre os valores mais tradicionais da 

Zona Norte e os costumes mais avançados da Zona Sul, como também 

pela valorização do popular em si mesmo, aliás, altamente compatível 

com a radical postura desintelectualizada, que sempre caracterizou 

Nelson como escritor. O elogio entusiasmado do sucesso de Chacri-

nha43 inscreve-se exatamente nesta dimensão: 

[...] o Chacrinha é nosso irmão, o irmão da miséria, o irmão das necessi-

dades. No passado, sua fatia de pão nem tinha manteiga para lhe barrar 

por cima. Por trás de sua abundância presente, ainda gemem velhas 

humilhações e fomes jamais esquecidas.

Chacrinha é a gigantesca vitória do pé-rapado, é a flamejante ascensão 

do pobre-diabo. Portanto, tratemos de abençoá-lo e que os seus 80 ou 

os seus 100 milhões se reproduzam por longos e dilatados anos.44 

Sobretudo na “meditação dramática” da política, a figura do 

joão-ninguém é visceralmente lembrada. Ele emerge, com insistência, 

ocupando um lugar que, também, com ênfase, o autor reivindicou para 

si mesmo: o lugar da solidão. Numa crônica de 1967, Nelson faz a doída 

narrativa da progressiva solidão que sua obra foi criando e, ao reco-

nhecer que “o número de ex-admiradores aumentava”, admite também: 

“Seja como for, ia me tornando cada vez mais solitário. Mas ainda não 

estava com o coração bastante amadurecido para a solidão”.45

No caso do brasileiro sem eira, nem beira, a indignação dá o 

tom, já que não há o recurso, ou ainda a possibilidade “do coração 

amadurecido” para compensar a tristeza do isolamento, restando, 

apenas, o revoltado reconhecimento da exclusão: 
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um negro, um operário, um roto, um esfarrapado? Mas o autor afirma que 

as passeatas vão salvar o Brasil. [...] Mas, de qualquer maneira, acredita 

em passeatas. Na próxima, ponha um negro na marcha; um operário; 

um esfarrapado; um torcedor do Flamengo; uma crioula dando o peito 

seco ao filhinho recém-nascido. Não me comove a passeata das classes 

dominantes. É preciso tirar a fome brasileira de sua hedionda solidão.46
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1  A este respeito, Michel De Certeau declara que “todo relato é um relato de viagem”, 
o que, no caso da crônica dos escritores cotejados, radicaliza-se em função de sua 
prática social pedestre na travessia da cidade.

2  Rodrigues, p. 16-20.
3  Observe-se que o itinerário enlaça duas polaridades, tanto em termos geográficos 

(Copacabana/Zona Sul e Aldeia Campista/Zona Norte), quanto em termos sociocul-
turais, já que nos anos 1950 e, pelo menos, até o final dos 1960, os costumes mais 
avançados da Zona Sul contrastavam com o conservadorismo da Zona Norte.

4  Rodrigues, 1992, p. 179-183.
5  Ideal-tipo é um conceito de Max Weber (1864-1920), sociólogo e estudioso das forma-

ções capitalistas. Segundo Ferrater Mora, os ideais-tipos são modelos ou construções 
racionais que funcionam como conceitos limites e descrevem modelos de compor-
tamento social, em condições de total racionalidade.

6  Rodrigues, 1993, p. 127.
7  Sontag, 1987, p. 82.
8  O filósofo romeno Emil Mihai Cioran, ou E. M. Cioran (1911-1995), radicado na França, 

desde 1937, deixa uma obra profundamente original não só pelo pessimismo, mas, 
sobretudo, pela sedutora auto-ironia e pelo radical intelectualismo. Segundo J.C. Is-
mael, Cioran é herdeiro do niilismo trágico de Nietzsche e das diversas “roupagens” 
do pessimismo: o metafísico de Schopenhauer, o cultural de Karl Kraus e Spengler e 
o existencial de Kierkgaard e Heidegger.

9  Susan Sontag (1933) é ensaísta e romancista norte-americana. Possui extensa obra, 
com títulos como Ensaio sobre a fotografia, A doença como metáfora e Sob o signo de 
Saturno. Também dirigiu cinema e teatro.

10  Rodrigues, 1996, p. 77.
11  Rodrigues, 1996, p. 33.
12  Rodrigues, 1993, p. 118-120.
13  Pedro Bloch (1914) é médico pediatra e foniatra, autor teatral e escritor, com quase 

50 títulos de literatura infantil, dentre eles, o Dicionário de humor infantil (1997). É 
o festejado autor do monólogo teatral As mãos de Eurídice (1949) que, segundo se 
conta, teria influenciado Nelson Rodrigues em Valsa nº 6, também um monólogo de 
1951.

14  Rodrigues, 1993, p. 119.
15  Rodrigues, 1996, p. 119-121.
16  Rodrigues, 1993, p. 43.
17  A praça Onze é uma praça situada na avenida Presidente Vargas, no centro da cidade 

do Rio de Janeiro.
18  Rodrigues, 1993, p. 25.
19  Ibidem, p. 267.
20  Ibidem, p. 263.
21 Ibidem, p. 35-36.
22  Apud. Sontag, 1987, p. 89.
23  O Ato Institucional nº 5, segundo Boris Fausto, foi o instrumento “de uma contra-

-revolução dentro da contra-revolução”, iniciada em abril de 1964. Abriu um novo ciclo 
de cassação de mandatos, perda de direitos políticos, expurgo no funcionalismo e nas 
universidades. Estabeleceu também a censura aos meios de comunicação de massas 
e entronizou a tortura como prática de governo com os presos políticos (FAUSTO, B. 
História do Brasil, São Paulo, Edusp, 1995).
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25  Sontag, 1987, p. 72.
26  Castro, 1992, p. 330.
27  Apud Castro, 1992, p. 273.
28  Rodrigues, 1995, p. 13-16.
29  O MR-8 foi um dos movimentos pró-luta armada surgidos no contexto repressivo 

gerado pelo AI-5.
30  Todas essas informações foram retiradas da biografia O anjo pornográfico, de Ruy 

Castro.
31  Rodrigues, 1996, p. 289.
32  Castro, 1992, p. 396.
33  Rodrigues, 1995, p. 28.
34  A expressão é citada do próprio Nelson Rodrigues para autoqualificar-se e a forma 

simplificada “reaça”, retirada do adjetivo-substantivado “reacionário”, no uso colo-
quial, aprofunda o sentido pejorativo que possuía o seu emprego na época. Aparece 
em Rodrigues 1993, p. 13-16.

35 A “esquerda festiva”, conforme pode depreender-se das crônicas citadas, é a esquerda 
intelectualizada e boêmia, muito encontrável nos bares e locais festivos da cidade. 
O adjetivo, por isso mesmo, conota ironia crítica da parte de quem o utiliza para 
designar o que era visto como falta de seriedade ideológico-política.

36 Rodrigues, 1993, p. 196.
37 Rodrigues, 1995, p. 246.
38 Ibidem, p. 83.
39 Ibidem, p. 84.
40 Ibidem, p. 24-26.
41 Getúlio Vargas (1883–1954) foi dos mais importantes presidentes brasileiros. Chegou 

ao poder em outubro de 1930 e nele permaneceu por 15 anos, como chefe de um 
governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e ditador. Após a deposição, 
em 1945, volta à presidência pelo voto popular, em 1950, e não completa o mandato, 
em virtude do suicídio que comete, em 1954 (FAUSTO, B. História do Brasil, São Paulo, 
Edusp, 1995).

42 Vladimir Palmeira foi o mais importante líder estudantil dos anos 1960. Era militante 
e envolveu-se na luta armada, depois de 1968. Após a Anistia, foi, durante muitos 
anos, deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

43 Chacrinha foi um famoso apresentador de programas populares de televisão, durante 
as décadas de 1960 e 1970. Tinha um estilo “escrachado” e fazia um tipo de humor 
entre o grotesco e a paródia, com o público que comparecia aos seus programas de 
calouros.

44 Rodrigues, 1993, p. 123.
45 Rodrigues, 1993, p. 218.
46 Rodrigues, 1995, p. 175.



o teatro masoquista em Bufo & Spallanzani  
de ruBem FonseCa

Bufo & Spallanzani talvez seja o melhor romance de Rubem 

Fonseca porque, como nenhum outro, dramatiza o núcleo problemá-

tico de sua ficção: a natureza culpada do escritor. O narrador, neste 

relato, ocupando-se numa suposta busca da verdade, é um detetive 

que combina textos, pistas, interpretações para fabricar uma his-

tória, em que todos os fatos podem ser autênticos ou inventados, 

como falsificações em causa própria, ou despistes de pequenos ou 

grandes crimes.

A convergência entre as personas do autor, do escritor, do 

leitor, e ainda do detetive e do criminoso, já preparada pelas obras 

anteriores, encontra uma realização muito peculiar nesta narrativa 

de 1985. 

Na nova etapa da mascarada que representa, Rubem Fonseca 

inventa o alter-ego Gustavo Flávio, o escritor-pseudo-autor de B & S 

que, como a réplica pós-moderna de Gustave Flaubert, vivencia, com 

radicalidade, o impasse entre a nostalgia pela renovação da forma 

literária e o aliciamento do mercado editorial.

A figuração da crise coloca pioneiramente em cena o com-

putador e sua escrita eletrônica, norteada pelo banco de dados e 

pelo editor de textos. A fidelidade a este modo de produção textual 

é responsável pela poderosa rede intertextual tecida pelo romance. 

Assim, ao efeitismo mirabolante dos enredos folhetinescos somam-

-se o arsenal de referências cultas – grandes romancistas e filósofos 

do século XIX –, além das matrizes evidentes do romance policial, da 

literatura memorialista e da presença subjacente, embora marcante, do 

discurso psicanalítico. Tudo isso envolto numa retórica auto-irônica e 

autoconsciente, tecida pela voz de um narrador cínico, intelectualizado 

e exibicionista. Em suma, um sedutor.

Por meio deste versátil alterego, Rubem Fonseca talvez tenha 

criado sua máscara-síntese, uma persona centrípeta que avança em 

relação às anteriores e ressoa nas criações posteriores, como uma 
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ca   espécie de horizonte cuja complexidade amena e intrigante não é 

mais alcançada.

Segundo o filósofo espanhol Eugenio Trias, uma escritura com 

estilo é “aquela que repete inconscientemente um mesmo proceder sob 

a forma musical da variação”.1 A minha hipótese sobre o estilo Rubem 

Fonseca centra-se na simulação do espaço autobiográfico como o mo-

tivo subjacente às variações. O procedimento desenvolve-se em dois 

níveis. No primeiro deles, um tipo de relato assumidamente ficcional 

(romance ou conto de Rubem Fonseca) apresenta seu personagem-

-narrador dedicado às peripécias da própria experiência, sem referir-se 

explicitamente ao ato em si da narração.

No segundo, a simulação se dobra sobre um outro tipo de 

discurso mais ambíguo. A simulação primeira (romance ou conto 

de Rubem Fonseca) reduplica um tipo de discurso que parodia o 

espaço autobiográfico porque apresenta um narrador-personagem 

autoqualificado como autor de um relato que, sendo ficcional – um 

outro romance ou narrativa curta –, constitui-se, também, numa outra 

dimensão, como discurso autobiográfico. Neste ca  so, podem -se inscre-

ver, pelo menos, O caso Morel,2  A grande arte3 e Bufo & Spallanzani.4 O 

romance de um romance, ou seja, o desdobramento em abismo, não 

constitui, evidentemente, um recurso literário novo. Mas, levado ao 

extremo como no estilo Rubem Fonseca, desestabiliza as fronteiras 

entre paródia e pastiche, na prática do negaceio entre o ilusionismo 

realista ou a autoconsciência formal modernista. 

B & S, romance de Rubem Fonseca, é, numa segunda dimensão, 

o romance frustrado de seu personagem, o pseudo-autor, também es-

critor, Gustavo Flávio que, por sua vez, resolve contar suas memó rias. 

Entretanto, tais memórias se revelam artificiosas e folhetinescas, numa 

progressão de enredos em que cada mistério desencadeia o seguinte, 

como um novelo de muitos fios.

 Por outro lado, apesar do malabarismo romântico da trama, 

Gustavo Flávio e outras personas de Rubem Fonseca, como o autor 

de “Intestino grosso”, ou ainda Morel e Mandrake, produzem um tipo 

de literatura bem aproximada: a “literatura pornográfica”,5 repleta de 

“anúncios coloridos em gás neon”, “barulho de motores de automó-

veis” e “miseráveis sem dentes”.
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mento autobiográfico, grande parte da obra vai transformar-se na 

simulação paródica de um fenômeno literário muito em voga, desde 

o influxo personalista dos anos 1970: “o espaço autobiográfico”. 

Segundo Lejeune, toda vez que a autobiografia serve de critério ou 

parâmetro para a validação do romance, cria-se uma espécie de pacto 

no qual a ficção muito mais que aponta “uma verdade da natureza 

humana”, “reenvia, particularmente, para os fantasmas reveladores 

do indivíduo”. Este pacto fantasmático”,6 em função do qual roman-

ces transmitem verdades pessoais e íntimas  de seu autor, enfatiza, 

claramente, a relevância do “projeto autobiográfico” na atualidade. 

Sob a ótica de Lejeune, todos esses jogos de identidade constituem 

uma forma ambígua, já utilizada por muitos autores da modernidade, 

para se imporem como referência, no contrato de leitura de sua obra 

ficcional. Tal apropriação do pacto autobiográfico ao terreno da ficção, 

propriamente dita, constitui um sintoma da inundação personalista do 

espaço público pós-moderno.

O entendimento da ficção como realidade do eu, além de con-

sistir numa revivescência do princípio inerente ao realismo psicoló-

gico dos séculos XVIII e XIX, manifesta também o recrudescimento 

egocêntrico que, em B & S, é fundamental para o questionamento da 

identidade como blefe ou jogo perdulário de vozes. Esta promíscua 

aproximação entre o autor e o narrador é igualmente índice de uma 

crescente desliterarização da linguagem literária, intensificada a partir 

da década de 1970.

Ao desdobrar as infinitas nuanças do código humorístico de mis-

tura com a então corrente desqualificação comunicativa do discurso 

literário, Rubem Fonseca estiliza uma espécie de “dessubstancialização 

narcisista do cômico”, característica do humor pós-moderno. Na falta 

de paradigmas coletivos marcantes, a pós-modernidade dedica-se, 

sobretudo, “a personalizar as estruturas rígidas e as obrigações”, 

optando pela “prática neutra”,7 própria ao pastiche, em detrimento 

da negatividade paródica.

Por isso, de acordo com Lipovetsky,8 a comicidade passa, então, 

a manifestar o “aroma espiritual do hedonismo de massa”, inerente à 

idade do consumo. Em seu empenho de cordialidade e relaxamento, 
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ca   o signo humorístico imita e parodia o natural, transformando a auten-

ticidade no paradigma de uma máscara genérica e estilizada.

 A autenticidade como máscara

A simulação do espaço autobiográfico no estilo Rubem Fonseca 

desemboca na ambigüidade do “espontâneo enquanto máscara” e 

realiza, em termos de solução formal, o que chamaria de “heteronímia 

em abismo ou espelhada”.

Neste “estilo estilizado” em que o “modelo de gênero” prevalece 

como exercício desenvolto do código humorístico, é sempre a ênfase 

do “hiper” que dá a tônica. Tudo se transfigura em espetáculo, excesso, 

obscenidade: a emoção em histrionismo, o amor em sexo e pornografia, 

a aventura em artifício, o imprevisto em efeito de suspense.

Por isso mesmo, este “estilo estilizado” vai repetir-se, retoman-

do-se, em cada identidade inventada. Inicialmente, ao desdobrar-se em 

múltiplas primeiras pessoas que, freqüentemente, narram no presen-

te, obliterando a própria consistência do ato de narrar, em proveito 

de uma espécie de transparência imediatista e dramática. Como se 

a palavra não possuísse nenhuma densidade e apenas servisse de 

suporte à sucessão das cenas apresentadas de chofre, sem nenhuma 

mediação, à semelhança de um filme, violento e brutal. Em seguida tais 

máscaras – os diversos narradores-personagens em primeira pessoa 

– permanentemente se auto-remetem, como num jogo de espelhos em 

que um reflete o outro.

A síndrome narcisista constitui-se, então, por uma espécie de 

inflação caricatural da identidade, na pauta dominante. Entre a fanta-

sia da onipotência e o sentimento de extrema fragilidade, diante das 

circunstâncias, as identidades narcisistas do estilo Rubem Fonseca 

encontram-se sempre submetidas a uma espécie de fatalismo que as 

impede de autonomia. Encenando as máscaras do escritor, do detetive 

e do marginal, permutáveis e/ou cumulativas, as inúmeras personas 

da obra estão, permanentemente, submetidas à ordem social em que 

se inserem.
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A identificação escritor-marginal constitui fenômeno corrente, 

nos anos 1970, em função do aguçamento das desigualdades sociais 

e de uma espécie de revide ao clima repressivo do governo militar, 

então no auge. Rubem Fonseca, em 1975, publica Feliz ano novo,9 logo 

em seguida, censurado. O conto que dá título ao livro, bem como o 

conto “O cobrador”,10 de livro de mesmo nome, editado em 1979, con-

cretizam exemplarmente o perfil do marginal, como uma das personas 

principais do estilo Rubem Fonseca. 

Sua linguagem coloquial, direta, violenta, seu tom de confissão, 

de desabafo – numa espécie de oralidade impostada, sem nenhum 

requinte literário – atualizam, pelo hiper-realismo, o efeito ilusionista 

da linguagem como fotografia transparente, fiel ao instantâneo con-

tundente da vida.

Mas é sintomático que, embora a situação narrativa propriamen-

te dita jamais seja referida nem pelos capangas de “Feliz ano novo”, 

nem pelo cobrador, este último, numa de suas aventuras, tenha-se 

apresentado como poeta. Trata-se da lógica dos espelhamentos. Se o 

autor-escritor, em sua ficção, simula a fala do bandido, este, por sua 

vez, é capaz de confessar-se “rigorosamente” poeta.

A dicção deste marginal-poeta é ressentimento em estado puro, 

como conseqüência direta da interação entre a penúria e o apelo ao 

consumo na comunicação de massa. Assim, o baixo contínuo do “estão 

me devendo” concretiza o revide da baixa extração social à própria 

exclusão, no acabamento da máscara-marginal, em Rubem Fonseca.

O desdobramento da identidade narcísica, no estilo Rubem 

Fonseca, configura uma heteronímia em abismo ou espelhada, na 

medida em que o perfil do marginal se desdobra e vê-se refletido em 

duas outras faces discursivas: a do detetive e a do escritor.

O detetive

Se o marginal, como o cobrador, é “rigorosamente” poeta, o 

escritor – de Morel a Gustavo Flávio, passando por Mandrake, em A 

grande arte – também é marginal, usando sua escrita, simultaneamente, 
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ca   como confissão e despiste. Morel mata Joana, Gustavo Flávio é assas-

sino do coveiro e da própria amante (ainda que com a desculpa da 

eutanásia), e Mandrake, além de “cínico, inescrupuloso”, é apontado 

por Raul (policial) como provável autor da morte das prostitutas. Não 

é à toa que, em O caso Morel, o detetive Matos declara: “Ninguém sabe 

muito sobre crime e criminosos, somos todos criminosos em poten-

cial, o difícil é saber por que uns se realizam e outros não”.11 Neste 

sentido, a dualidade apontada em Bufo & Spallanzani entre memória 

e romance policial é também encontrada, por exemplo, em O caso 

Morel e A grande arte. O caráter intelectualista de cada uma destas 

obras fica sublinhado pelo próprio feitio de confissão que pretendem 

manifestar. De acordo com a hermenêutica criminal, não há nada mais 

comprometido com a “confissão” do que a ficção. Já em O caso Morel, 

o detetive Matos, citando Mittermayer, reconhece que “a confissão é 

a prostituta das provas”. Bufo & Spallanzani, por sua vez, tem um dos 

capítulos com esse título.

Por outro lado, a investigação, como a busca de um sentido 

para os acontecimentos, vai constituir o processo de construção ro-

manesca, por excelência, e, por isso mesmo, a constante em meio às 

variações do estilo Rubem Fonseca. Daí a relevância nelas assumida 

pela figura do detetive, em direta descendência do “romance noir” 

americano, pelo descentramento ético do protagonista. 

O escritor

É pela versão do escritor que, certamente, mais se revela o nú-

cleo comum de narcisismo e fragilidade compartilhados, tanto pelo 

intelectualismo do detetive, quanto pela agressividade do marginal. 

Neste sentido, o conjunto de correspondências e aproximações obser-

vadas entre os personagens-escritores anteriores ao Gustavo Flávio, 

de B & S, pode ser revelador. 

A opção do escritor, por exemplo, em todos eles, está direta-

mente relacionada às suas respectivas vivências marginais: crimes de 

morte, no caso de Morel e Gustavo Flávio; extorsão, embuste, estelio-

nato e, quem sabe, assassinatos, no caso de Mandrake.
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endem-se também inúmeras possibilidades de enlace. A libertinagem 

obsessiva não esconde, em nenhum dos casos, nem uma espécie de 

hostilidade em relação ao sexo oposto, nem o que se poderiam con-

siderar índices de uma suposta angústia de castração. Todos estes  

heróis, em sua compulsão por sexo, aliam um constante temor da 

impotência, a um assíduo exibicionismo fálico.

Morel, por exemplo, como artista pornográfico e como homem, 

transita de uma explícita “superestimação sexual”12 – “um pênis que 

fosse ao mesmo tempo clava, lança, espada, cacete (bordão), pau 

(árvore), aríete”13 – ao medo da impotência – “Talvez eu esteja ficando 

impotente sabe como é, em condições apenas para um desfile rápido”.14

 Por outro lado, tanto Morel, quanto Mandrake ou Gustavo Flá-

vio constituem pseudônimos ou nomes artísticos e, por conseguinte, 

indiciam uma compreensão do processo criativo como duplo ou en-

cenação em segundo grau.

Este trânsito hipercentrado na identidade, como circuito fe-

chado entre vozes mutuamente ressoantes, vai caracterizar o que, 

ante riormente, denominei de simulação do espaço autobiográfico. 

Especificamente, o duplo Ivan Canabrava/Gustavo Flávio concretiza 

uma espécie de clímax na realização do núcleo narcísico, inerente aos 

personagens anteriores do estilo Rubem Fonseca. 

 As invencíveis mulheres em Bufo & Spallanzani

Este meta-romance, paradoxalmente frustrado e reescrito 

por vários personagens, constitui uma escritura-espetáculo, pela 

espiral de truques e simulações que põe em cena. Entretanto, esta 

profusão transformista, na proliferação de estórias entrelaçadas, está 

diretamente relacionada à atuação, à força e à decisão das mulheres. 

Toda a trama se constrói em tempos nitidamente comandados por cada 

uma delas: desde Zilda, a primeira mulher do frágil Ivan Canabrava, 

passando por Minolta, a segunda supermulher, até Delfina Delamare, a 

terceira e folhetinesca “femme fatale”, responsável pelo desolador final.

O romance, configurado como um diálogo-confissão do narra-

dor-personagem a Minolta, aponta enfaticamente sua precedência 
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ca   e centralidade em relação às outras. De fato, a indecifrável Minolta, 

pairando acima de tudo, é também, como o observa Flora Sussekind, 

o nome “de uma marca de instrumentos óticos e máquinas fotográ-

ficas”.15 Coincidência, aliás, que é sintoma, como ainda constata a 

crítica, da constante mediação espelhada (vitrines, espelhos, fotogra-

fias, imagens) pela qual se expõe a intimidade como publicidade, no 

romance contemporâneo. O mercado e seus holofotes, sem dúvida, são 

a cena-ideal de Gustavo Flávio, talvez o mais preocupado com o êxito 

publicitário, entre os pseudo-autores do universo de Rubem Fonseca. 

Entre cínico e obsessivo, o arremedo rebaixado de Gustave Flaubert, 

a todo momento refere-se à necessidade de terminar o romance e de 

compô-lo, segundo as necessidades e premissas do sucesso editorial.

[...] o diabo é que para um escritor como eu, que precisava de dinheiro 

para sustentar  seu vício barregão, cada maldita palavra, um oh entre 

cem mil vocábulos, valia algum dinheirinho. Escrever é cortar palavras, 

disse um escritor, que não devia ter amantes. Escrever é contar palavras, 

quanto mais melhor, disse outro que, como eu, precisava escrever um 

Bufo & Spallanzani a cada dois anos.16 

Na sociedade escópica atual, o ver e ainda mais o ser visto 

constituem o principal objetivo. Por isso mesmo, não faltam media-

ções ao nosso narrador: a tela do TRS-80, o parceiro-computador, o 

olhar impassível de Minolta e a vitrine do mercado, espaço aberto à 

profusão massiva de olhares dos leitores.

A problematização do binômio escritura/mercado, em suas 

relações perigosas, constitui a espinha dorsal deste meta-romance, 

merecendo uma resposta pouco alentadora. Com efeito, a profunda 

crise criativa que se abate sobre o narrador-personagem, concretizada, 

no desenlace, pela castração do personagem e do próprio romance, 

funciona como uma espécie de alegoria dos descaminhos contem-

porâneos do talento. A propósito, o diagnóstico de Minolta, fazendo 

convergir o esquecimento do passado com a projeção narcísica de um 

ego ideal “branco e rico”, no espelho do mercado, pode ser lido como 

o único elogio da fidelidade à memória, num romance que a interpreta 

como empulhação.
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ver Bufo & Spallazani”, disse ela. [...] “Talvez seja bom você deixar um 

pouco o TRS-80. Você está viciado e isso não é bom. Um autor deve 

saber escrever em qualquer condição”, disse Minolta. [...] “O seu mal”, 

dissera Minolta, “o seu mal foi não querer ser negro e pobre, por isso 

você deixou de ser um grande escritor verdadeiramente; você escolheu 

errado, preferiu ser branco e rico e a partir do momento em que fez essa 

escolha, matou o que de melhor existia em você”.17 

O desalentado desenlace do autor emudecido – pela “incompe-

tência caligráfica, agravada pelo vício do TRS-80”18  – e grotescamente 

castrado dramatiza também uma espécie de desconfiança em relação 

à escrita digitalizada do computador. Em meados dos anos 1980, a 

novidade do programador de textos eletrônico ainda podia ser vista 

em relação ao artesanato da escrita manual ou à máquina de escrever, 

quase como a produção em série industrial diante do artesanato.

Enlaçado ao questionamento metaliterário, o subtexto psica-

nalítico aponta a evolução da tendência narcísica e exibicionista de 

Gustavo Flávio até o clímax masoquista. Tudo isso envolto por um 

ritmo febril de folhetim, em que o transformismo dos personagens 

e o inverossímil das situações imprimem um tônus altamente gro-

tesco ao relato. Assim, aventuras absurdas, como fraudes de segu-

ros, experiências de feitiçaria e catalepsia profunda, assassinatos, 

falsificações e intimidações de todo tipo, compõem uma narrativa 

que, sem renunciar à leveza do “divertissement”, subentende um 

horizonte reflexivo.

Desde os primeiros tempos, ainda como o professor primário 

Ivan Canabrava, que o elemento transformador da vida de Gustavo 

Flávio é sempre uma mulher. Inicialmente, a “onipotente” Gilda, a 

quem quase teme, e que o faz abandonar o magistério e iniciar uma 

desastrosa carreira de investigador na “Panamericana de Seguros”.

Era um modesto e medíocre professor primário. Então conheci Zilda, 

que me levou para cama e ficou morando no meu apartamento. Foi mi-

nha primeira experiência sexual, uma coisa muito sem graça. Nem sei 

como fui morar com Zilda. A visão do corpo feminino não me atraía, a 

proximidade do sexo feminino me assustava, quando eu ia para cama 
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ca   com a Zilda eu evitava olhar para sua vagina, cujo odor, mesmo se ela 

tivesse acabado de tomar banho, me repugnava.

Zilda era uma mulher ambiciosa e me convenceu a deixar o meu emprego 

de professor primário e a ir ganhar mais numa companhia de seguros 

onde ela conhecia um sujeito chamado Gomes. Foi assim que fui traba-

lhar na Panamericana de Seguros, onde me envolvi numa aventura que 

acabou mudando inteiramente a minha vida.19  

Logo após o trágico desfecho da investigação, na companhia 

de seguros, Minolta, a segunda mulher, não só liberta o narrador do 

Manicômio Judiciário, onde estava internado, como também promove 

a sua transformação em autor de best-sellers. Mas a revolucionária 

influência desta supermulher não pára por aí. Ela consegue reverter a 

fobia sexual do parceiro em satiríase, e sua indiferença gastronômica 

em voracidade e vício glutão.

O viés masoquista vai confirmar-se também na relação do 

escritor com Delfina Delamare, cumprindo com requintes a cartilha 

ritualística de Sacher-Masoch. Os dois amantes espelham-se como 

Egos Ideais, um do outro. Delfina, a socialite-cinderela bem-sucedida 

pelo áureo casamento, é figura freqüente no noticiário mundano da 

comunicação de massa. Ele, o escritor bem-sucedido, sedutor, irôni-

co, inteligente. Igualmente personagem do olimpo midiático. Mas as 

afinidades não param aí. No avesso deste imaginário cor-de-rosa, eles 

também se encontram. Ambos, dependentes, frágeis, impotentes. Ele, 

estéril, em plena crise de criatividade, vítima do próprio sucesso. Ela, 

infecunda, sem filhos, dependente do marido.

 O ilusionismo masoquista: confissão e fantasia

O caráter essencial do romance como confissão – cena ilusio-

nista de confronto com as lentes de Minolta – aliado à sua natureza 

folhetinesca conciliam-se plenamente com a natureza fantasmática 

do masoquismo, entendido como a perversão que substitui “a ação 

pelo sonho”.20 

Caso se perceba a confissão central de Gustavo Flávio a Minolta, 

em seu caráter de contrato,21 surpreende-se a dinâmica masoquista, 



77
O 

te
at

ro
 m

as
oq

ui
st

a 
em

 B
uf

o&
Sp

al
la

nz
an

i d
e 

Ru
be

m
 F

on
se

ca   embutida no romance. Em apoio à hipótese, vale observar a estrita 

correspondência entre as características da forma do contrato maso-

quista, como observa Deleuze, em Apresentação de Sacher Masoch, e 

as da confissão, segundo a visão de Paul Ricoeur. 

A primeira convergência consiste na importância da palavra, 

tanto na confissão, que constitui um ato que é fala, quanto no contrato 

masoquista: 

O masoquista só em aparência é preso por ferros e laços; não está 

preso senão pela palavra. O contrato masoquista não exprime apenas 

a necessidade do consentimento da vítima, mas o dom de persuasão, o 

esforço pedagógico e jurídico pelo qual a vítima adestra o seu carrasco.22

A segunda convergência define-se pela consciência da culpa-

bilidade. Na confissão religiosa, o sentimento de culpa revela-se, de 

maneira óbvia, pela experiência do pecado e, no contrato masoquista, 

se encontra revirado. 

Partindo de outra descoberta moderna, de que a lei nutre a culpabi-

lidade daquele que obedece, o herói masoquista inventa uma nova 

maneira de descer às conseqüências: ele “vira” a culpabilidade, fazendo 

do castigo uma condição que torna possível o prazer proibido. Com 

isso o masoquista não deixa de derrubar a lei tanto quanto o sádico, se 

bem que de uma outra maneira. [...] No caso do masoquismo, toda lei 

é transportada para a mãe, que expulsa o pai da esfera simbólica. [...] 

Pois é somente sob essa condição que a punição adquire sua função 

original, e que a culpabilidade se revira em triunfo.23 

A terceira afinidade consiste na comum obsessão pelo rito, 

tanto na confissão — como rito religioso ou enquanto ritual jurídico 

— quanto no contrato masoquista.

Do contrato ao mito, pelo intermédio da lei: sai esta do contrato, mas 

lança-nos nos ritos. Pelo contrato a aplicação da lei paterna é colocada 

nas mãos da mãe.

Mas essa transferência é singularmente eficaz: é a lei inteira que muda, 

e agora ordena aquilo que se admitia que ela proibia. É a culpabilidade 
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ca   que torna inocente aquilo que se admitia que ela fazia expiar, é a puni-

ção que torna permitido aquilo que se admitia que ela sancionava. A lei 

inteira tornou-se materna, e nos conduz nessas regiões do inconsciente 

em que reinam apenas as três imagens de mulher. O contrato representa 

o ato pessoal da vontade do masoquista; mas, por ele e, pelos avatares 

da lei que se seguem, o masoquista volta ao elemento impessoal de um 

destino que se exprime através de um mito.24

As  três mães

Justamente os três ritos encontrados em Masoch – os ritos da 

caça, os ritos agrícolas e os ritos de regeneração – apontam para as 

três imagens da mãe, e, posteriormente, para a condensação de todas 

as funções na segunda mãe, a mãe oral, a “boa mãe”.

[...] a mãe oral está como que desdobrada, aparecendo uma vez dentro 

da série, mulher entre as outras e uma segunda vez extraída da série, 

presidindo ao conjunto da série, tendo conquistado e transformado 

todas as funções das outras mulheres para fazê-las servir ao tema do 

renascimento. Pois tudo nos fala de uma partenogênese. [...] Sempre 

o tema da escolha entre as três mães, sempre o movimento pendular, 

e absorção da mãe uterina e da mãe edipiana na gloriosa mãe oral. É 

ela, a senhora da LEI, o que Masoch chama de lei da comuna, onde se 

integram os elementos da caça, os elementos agrícolas e matriarcais. 

A mãe uterina caçadora, ela própria caçada, despojada. A mãe edipia-

na, a mãe do pastor, já integrada a um sistema patriarcal (seja como 

vítima, seja como cúmplice) é ela própria sacrificada. Apenas subsiste 

e triunfa a mãe oral, essência comum da agricultura, do matriarcado, e 

do segundo nascimento.25 

Pelo já exposto, pretendo sugerir o paralelismo de sentido entre 

as três imagens míticas da mãe e as três mulheres de Gustavo Flávio, 

assim como, a posterior ascensão da “mãe oral”, encarnada em Minolta, 

a destinatária da confissão, que alimenta o fio narrativo do romance.

Primeiramente, Zilda, com sua agressividade, ambição e au-

toritarismo, compõe, a contento, a imagem da caçadora, capaz de 
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ca   capturar e dominar seu homem: “Zilda, que me levou para a cama e 

ficou morando no meu apartamento. Foi minha primeira experiência 

sexual, uma coisa muito sem graça”.26 

Como toda caçadora, Zilda termina caçada e despojada pela 

“mãe oral”: a Minolta “salvadora”. À semelhança dos ritos analisados 

por Deleuze, ela é a segunda e triunfa sobre as demais, consolidando, 

definitivamente, sua hegemonia.

O telefone tocou.

Era Zilda.

“Seu verme! Essa megera do mangue quase me matou. Estou cheia de 

manchas roxas dos golpes que ela me deu. Quero te avisar, carbúnculo 

fedorento, que estou indo dar queixa à polícia. O lugar dessa puta as-

sassina é numa jaula.” [...] 

“Algum bode?”, perguntou Minolta

“Ela disse que você bateu nela.”

“Ela é que queria bater em mim. Dei- lhe um chega pra lá.”

“Você é campeã de caratê?”

Minolta riu.

“Eu disse isso para assustar aquela dona. Estava gritando muito e eu 

disse pra calar a boca. Perguntou – é você que vai me fazer calar a 

boca, verme? Eu botei as mãos daquele jeito que a gente vê no cinema 

e disse sou campeã de caratê e parti pra cima dela gritando sayonara, 

a única coisa que sei em japonês. Quando notei o que aconteceu ela 

estava caída no chão, creio que escorregou pois o golpe que dei nela, 

se é que se pode chamar isso de golpe, não era muito forte. Quer que 

eu mostre para você?”28

Assim, a fobia a mulheres, manifestada pelo protagonista em 

seu relacionamento com Zilda, “a caçadora”, que concretiza a imagem 

da “mãe má” – aquela que castiga e usa o falo pela lei do pai – vai-se, 

progressivamente, desfazendo pela interferência de Minolta, “a salva-

dora”, imagem completa e acabada da “mãe oral”.

As três mulheres, segundo Masoch, correspondem às imagens funda-

mentais da mãe: a mãe primitiva, uterina, hetera, mãe das cloacas e 

dos pântanos – a mãe edipiana, aquela que entrará em relação com o 
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ca   pai sádico, seja como vítima, seja como cúmplice – mas entre as duas, 

a mãe oral, mãe das estepes e grande  nutriz, portadora da morte. Essa 

segunda mãe pode da mesma forma aparecer por último, pois, oral e 

muda, tem a última palavra.  [...] Mas a transferência da função paterna 

nas três imagens da mãe é só um primeiro aspecto do fantasma que 

encontra o seu sentido num outro elemento: a condensação de todas 

as funções, agora maternas, na segunda mãe, a mãe oral, a “boa mãe”. 

É um erro colocar o masoquismo em relação com o tema da mãe ruim.

Mães ruins existem no masoquismo: a mãe uterina, a mãe edipiana, os 

dois extremos do pêndulo. Mas o movimento inteiro do masoquismo é 

de idealizar as funções das mães ruins comparando-as com a boa mãe.29

Por meio da palavra, da “palavra que o homem pronuncia sobre 

si mesmo”,30 Minolta, a “mãe oral”, mantém o indestrutível vínculo 

com seu filho, mesmo depois que o reenvia ao Rio de Janeiro – já 

como escritor famoso – permanecendo em Iguaba. A confissão, desde 

o início do relacionamento de ambos, sempre constituiu o contrato 

prevalecente. Foi por meio dela que Minolta – hippie, naturalista e 

comunitária, como a “mãe oral”, no mito – pôde ajudar Ivan a libertar-

-se de Zilda e das punições institucionais relacionadas ao desastre da 

investigação na companhia de seguros, afinal, uma decorrência da 

relação do narrador com Zilda, sua mulher “caçadora”.

Por fim, o relacionamento narcísico com Delfina Delamare, já 

caracterizado anteriormente, concretiza, ao pé da letra, a imagem da 

“mãe edipiana” e seu “pai sádico”, de quem será, neste caso, simulta-

neamente, vítima e cúmplice. 

Na última parte de sua confissão, Gustavo Flávio conta a Minolta 

que Delfina lhe pede que a mate em função de um câncer incurável. A 

natureza da morte desejada revela, de um lado, a entrega masoquista 

da socialite e, de outro, seu incorrigível narcisismo. Se ela viveu e 

casou, como num conto de fadas, teria de conceber para o próprio 

desenlace uma outra fantasia folhetinesca compatível com o brilho 

idealizado de suas identificações ficcionais.

Pelo espelhamento em Gustavo Flávio, Delfina, leitora exemplar, 

escolhe, então, o modelo de Trápola, um de seus romances policiais. 

Nada mais fiel à “disciplina masoquista do fantasma”: “A denegação, 
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ca   o suspense, a espera, o fetichismo e o fantasma formam a constelação 

propriamente masoquista.”31 

Depois de cumprir seu papel no “pacto de morte” com Delfina, 

Gustavo Flávio, reduplicando a passividade de sua parceira, “revira” 

seu sentimento de culpa e aguarda a punição, com a tranqüilidade de 

quem espera um grande clímax.

De fato, a forma do masoquismo é a espera. O masoquista é aquele que 

vive a espera em  estado puro [...].

 O masoquista espera o prazer como algo que está essencialmente 

atrasado, e espera /supõe/a dor  como uma condição – que torna enfim 

possível (física e moralmente) a vinda do prazer.32

Em plena mira do ódio e da vingança de Eugênio Delamare – o 

“pai sádico”, por trás da mãe edipiana –, Gustavo Flávio, embora aler-

tado, limita-se a comprar um revólver e a voltar para casa, exatamente 

como se estivesse à espera de seus torturadores. No intervalo, fasci-

nado pela volúpia da morte, perpetra uma autocastração simbólica 

e/ou o próprio suicídio imaginário (como Bufo): apaga inteiramente 

Bufo & Spallanzani do computador. 

Tal atitude pode ser entendida como denegação em dois 

níveis: no primeiro, apaga a sua própria criação, o romance como 

projeção de si mesmo; no segundo, utiliza, nesta operação, o próprio 

computador, ou seja, o instrumento e a “lei” da produção literária 

para o mercado. Isto é, chega mesmo a “reverter”, masoquistamente, 

a utilidade do aparelho como meio de acumulação de informações  

e dados objetivos, para transformá-lo em arma de aniquilamento e de 

dispersão, em meio empregado para o desinvestimento produtivo, ou 

ainda, para o desperdício de engenho, a neutralização da inventividade 

pragmática.

[...]  Escrevi KILL BUFO: 1  Bati tecla ENTER.

O TRSDOS procurou e encontrou o que havia no drive 1 sobre Bufo & 

Spallanzani, e apagou tudo, a ouverture que colocara no arquivo, con-

tendo o encontro do cientista com o batráquio, a primeira aparição de 

Laura, a torre de La Ghirlandina com o sino, a história da infância de 

Spallanzani minhas anotações, o plano geral do livro, tudo foi extinto, 
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ca   destruído, numa fração de segundos. Não existia mais Bufo & Spallanzani 

sobre a face da terra, tudo jogado na grande lata de lixo do oblívio. O 

comando KILL era tão  peremptório que o computador obedecia sem 

discutir a ordem recebida.

KILL. Matar, destruir. Para matar Delamare também bastava apertar uma 

tecla do gatilho da pistola ao meu lado

Minha imaginação vagava.33

A engenhosidade do enredo psicanalítico concatena o exibicio-

nismo fálico de Gustavo Flávio, voraz e impotente diante da “suntuosa 

Delfina”, com o desenlace da castração concretizada, pelo marido 

da moça, o “pai sádico”. Por isso mesmo, o contrato entre os frágeis 

amantes só poderia regulamentar a morte como pacto. A de Delfina, 

novelesca e inverossímil, como sua própria vida, a de Gustavo Flávio, 

na castração reduplicada do escritor e do homem.

Mas as duas castrações de Gustavo Flávio, a simbólica e a sexual, 

ganharão sua verdadeira dimensão masoquista, como partenogênese 

ou segundo nascimento, apenas na última parte do romance, na cena 

final da confissão do escritor a Minolta.

Acolchoado no colo de Minolta, ainda ressabiado pelos últimos 

acontecimentos, Gustavo Flávio, desabafa. E explicita exatamente a 

raiz de sua anterior satiríase, ou, em termos freudianos, “superesti-

mação sexual”.

Minolta sentou-se ao meu lado e puxou a minha cabeça de encontro ao 

seu ombro. Afastei-a de mim.

“De que adianta continuar vivendo se o pau da gente não fica mais duro?”

“Existem outras coisas importantes”, disse Minolta

“Está vendo?”, eu disse desanimado.”Você também acha que eu me 

tornei um eunuco.”

“Deixa de ser bobo.”

“Nós homens não podemos dar outra coisa ao mundo senão um pênis 

duro. Mas vocês mulheres criaram tudo, o fogo, a roda, a cerâmica, 

a agricultura, a cidade, o museu, a astronomia, a moda, a culinária, o 

prazer, a arte. (v. Mumford). A única coisa que os homens têm é o pau 

duro. E nem isso eu tenho mais.”34
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ca   O fetiche do falo, como “superestimação sexual”, constitui, sim-

bolicamente, a reação compensatória do complexo de inferioridade 

frente à capacidade feminina de criação. Se Gustavo Flávio, depois da 

cerimônia supliciante, é capaz do reconhecimento da superioridade 

feminina, tudo indica que sua castração vale, justamente, como fato 

comprobatório da cena masoquista: a exclusão do pai e a celebração 

da lei materna.

Quando o suplício se aplica ao próprio herói, ao filho ou ao apaixonado, 

à criança, devemos concluir que quem é espancado, o que é abjurado e 

sacrificado, o que é expiado ritualmente é a semelhança do pai, e a sexu-

alidade genital herdada do pai. [...]: Tornar-se um homem significa então 

renascer da mulher apenas, ser o objeto de um segundo nascimento.

É o porquê da castração [...] parar de ser um obstáculo para o incesto 

ou um castigo do incesto para  se tornar a condição que torna possível 

uma união incestuosa com a mãe, assimilada a um segundo nascimento 

autônomo, partenogenético.35

Neste sentido, o último segmento do diálogo com Minolta é 

exemplar. De maneira ambígua e deslizante, ao mesmo tempo que 

apresenta a entrega absoluta e sem “reservas”, do “confessante” à 

sua protetora – a mãe oral realizada – manifesta o próprio caráter 

ilusionista, exibindo-se na transparência da escrita como tela.

A confissão termina por identificar Delfina, Bufo e o confessan-

te. A primeira morre com “a mesma chama resistente que havia nas 

pupilas de Bufo”,36 e o último, também como Bufo, após o sacrifício, se 

cala. É então que, como enigmática vencedora, a “silenciosa deusa da 

morte”37  para sempre se apropria da palavra. Segura dos poderes que 

detém, Minolta, emerge, soberana, na reticência do último suspense: 

Não me olhe assim, não posso fazê-la voltar a viver para morrer de 

câncer. Não me chame de demônio astucioso. Se você quiser eu vou 

agora mesmo contar tudo ao Guedes, vou me entregar à polícia. A vida 

para mim já não vale mais nada. Você quer? Anda diga.38

 Minolta, a mãe oral, tem a última palavra, no segundo nasci-

mento de seu filho. O filho a quem gerou, dando a voz, como escritor, 
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ca   e o corpo, na letra de cada romance. O filho a quem também preveniu 

que se perderia pelo “vício” do computador. Aqui, a “incompetência 

caligráfica” pela mediação desencarnada da máquina, com sua memó-

ria artificial, tem o nome do esquecimento e do extravio: a perda da 

autonomia e a desintegração identitária. Só então, pode o filho retornar 

ao seio da grande mãe, nutriz e portadora da morte.
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o Vôo do oLhar e a Cena meLanCóLiCa  
em sérgio sant’anna

A vivência do real como um trauma, entre fascinação e horror, 

para além do aparente, põe em cena a experiência do duplo. A cole-

tânea O vôo da madrugada, recentemente publicada, apresenta um 

conjunto de narrativas que dramatizam de diversas maneiras esta 

expe riência. Transitando da fantasia, do devaneio e do sonho, por 

“nefandas” situações-limite, ou ainda por variações da loucura, como 

a dupla personalidade, o fato é que quase todos os contos desembo-

cam no manifesto desejo da literatura. Como se a tentativa do registro 

eximisse o personagem da privação ou da baixeza; ou, simplesmente, 

para gravar o vivido numa nova espécie de existência, como se a an-

terior fosse insuficiente ou inacreditável.

Este conjunto de relatos é arrematado por um último segmento 

que, diferenciando-se dele, ressalta, por assim dizer, uma característica 

sua marcante. São três textos dedicados ao poder de atração femini-

no, representado em telas de pintura. O bloco está mediado por uma 

ficção-fantasia inspirada pelo rosto de uma figurante, numa foto do 

final dos anos 1920, no centro do Rio de Janeiro. Todos os três dispõem 

impressões e comentários livres desencadeados a partir do olhar, da 

contemplação exercida numa intensidade quase táctil.

O poder háptico deste olhar, banhado pela luz dos corpos que, 

embevecido, busca recriar, constitui a grande constante do livro, seu 

ponto de convergência. 

O termo “háptico”, segundo Antonio Quinet, é adotado por 

Deleuze para designar “uma modalidade da relação entre a visão e o 

tocar”,1 quando o olhar acaricia o seu alvo, como se fosse palpá-lo. 

Ainda segundo o autor, “a função háptica do olho” se exerce na medida 

em que o “caráter libidinal da pulsão escópica” está atuante. Por sua 

vez, a pulsão escópica, apontada por Freud, nos Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade, como motivadora da atração sexual e inerente 

à própria sexualidade, vai eleger seu objeto “na interseção de Eros 

com a pulsão de morte, manifestando “o irrepresentável do sexual, o 

silêncio da pulsão de morte”.2
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a   Ao constituir, manifestamente, a fonte e o móvel de cada relato, 

a pulsão escópica do autor está inscrita em cada um dos personagens-

-escritores deste insólito conjunto – protagonistas da estranheza do du-

plo, em meio à constante de vidas melancólicas e situações sem-saída. 

O primeiro conto, que dá nome ao livro, apresenta, talvez, a sua 

mais bela narrativa em que a solidão do personagem, a morbidez dos 

ambientes e o estranho fascínio da vivência relatada reduplicam ou 

buscam compensar a torpeza do real, pela via da crueldade melancólica. 

A melancolia, vista como uma das variantes do conceito de 

cruel dade que aqui desenvolvo, manifesta uma profunda indiferença 

pelo real, em virtude da vivência originária da recusa do amor, frente 

a um objeto primeiro que não soube ou não foi capaz de doar-se. A 

incapacidade do desejo resultante desta cena inaugural inscreve-se 

num quadro de luto sem remissão, em que o sofrimento do remorso e a 

culpa desfiam eternamente a sombra de um crime malogrado e sempre 

recomeçado, contra um objeto ausente, mas gravado no próprio corpo.

Não é outra a atmosfera afetiva do personagem-narrador, o 

auditor itinerante de um laboratório farmacêutico, um homem “reme-

diado”, sem “alguma qualidade mais marcante”, de “vida errante e bu-

rocrática”, “um dia [...] traído e abandonado por uma mulher”.3 Homem 

capaz de torturar-se em tenebrosos devaneios noturnos, nos quais 

figura “ora como agressor, ora como vítima”4 e que, por isso, avalia 

“como a imaginação pode ser mais aterrorizante do que a realidade”.5 

Esta ambigüidade característica do duplo, inerente ao que Didi-

-Huberman6 considera “a  inelutável modalidade do visível”, implica 

a reversibilidade entre ver e ser visto. Daí tanto pode ser entendida 

como a imagem especular do outro que vemos, ao nos mirarmos, 

quanto pode corresponder à alteridade vivida como o que Freud 

denomina de “estranho-familiar”, configurando o olhar vazio que nos 

olha, fonte de angústia e despersonalização. A fantasia, entendida como 

o “quadro que o sujeito pinta para responder ao enigma do desejo 

do Outro”,7 também participa desta ambivalência, já que, ao mesmo 

tempo, é proteção contra o vazio do outro e meio de preservação do 

desejo. O termo fantasia, vinculado a fantasma, que tem o significado 

de aparição, imagem que aparece no espírito, reúne uma estrutura de 

linguagem à sua qualidade intrinsecamente visual.8
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a   A função cênica da fantasia como “encenação para o Outro” ou 

“mise en scéne que dá a ver o desejo ao Outro”9 produz a “ilusão de uma 

relação de completude do sujeito com o objeto [...] assim como a ilusão 

de completude do Outro”.10 E, neste sentido, constitui a mágica com-

pensação ao abandono e ao enfado da vida do personagem-narrador. 

Sua jubilatória narrativa desta extraordinária experiência de 

“êxtase”,11 começa no desolador cenário de um quarto de hotel em 

Boa Vista, frente a um dancing, onde “mulheres com muita pintura e 

poses espertas”, sob as luzes multicoloridas do inferninho e música 

barata, contracenam com “provincianos bêbados e desmazelados”, 

enquanto “uma viatura da polícia estacionava a uma distância con-

veniente, [...] segundo o código próprio e corrupto daquela zona de 

tráfico, contrabando e prostituição”.12 Movido pela insônia e pela 

solidão, o personagem resolve descer e procurar companhia, quando 

se depara com uma cena estarrecedora: uma criança, certamente im-

púbere, exibia-se “dentro de um vestido vermelho”, comandada por 

“um tipo melífluo [...] a quem [...] contemplava embevecida”.13 Tomado 

“por horror e fascínio”,14 o protagonista resolve voltar para o quarto 

e “partir imediatamente daquele lugar maldito”. Tendo conseguido 

um vôo especial, retira-se imediatamente para o aeroporto, quando, 

então, descobre que viajaria acompanhado pelos restos mortais dos 

passageiros vitimados num desastre recente, e dos parentes que 

vieram resgatá-los. Durante a viagem, num momento próximo ao 

“apogeu da madrugada”,15 dá-se, por fim, a aparição: uma jovem de 

vestido preto, “como se surgida de lugar nenhum” abraça-se a ele e, 

numa estranha sintonia, como se já se conhecessem profundamente, 

os dois se enlaçam, trocam carícias, beijam-se, até que, finalmente, 

o homem adormece. A intensidade da alucinação, de materialidade 

e duração que a transformaram na “experiên cia mais marcante”16 e 

inexplicável – já que nunca mais o narrador pôde localizar a moça –, 

reduplica-se numa outra, imediatamente após a sua chegada a casa. 

Esperando-o sentado na cama do seu quarto, estava um outro espec-

tro: um homem que, após alguns segundos, o protagonista reconhece 

como o seu duplo. 

A forte presença da melancolia na escrita manifesta-se por vá-

rios sintomas. Primeiro, o convívio com os motivos sinistros da abje-

ção, da vileza e da corrupção, encravados no ambiente, conduzem o 
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a   narrador a uma estreita interlocução com a morte, anunciada, meio 

oracularmente, no aeroporto, pela bênção da vendedora de café, uma 

velha negra, mutilada e decrépita. O narrador, já propício à imagina-

ção tenebrosa, a nada se furta, dedicando-se, no avião, a uma intensa 

reflexão escatológica sobre a reversibilidade entre o fluir da vida e a 

dissipação da morte. Mais adiante, o encontro fantasmático com a bela 

desconhecida revela, na volúpia do abraço, o esforço para suspender 

o escoar da morte: “A única resposta dela foi abraçar-se fortemente 

ao meu corpo [...] agarrar-se, através de mim, a alguma coisa outra 

como a vida mesma”.17

Uma semelhante reflexão sobre a reciprocidade entre a vida e 

a morte, concretizada numa dinâmica líquida, pode ser observada na 

última instalação de Marina Saleme, em que uma parede recoberta 

de gesso e pintada de vermelho deixa escorrer de pequenas poças o 

líquido da vida na direção do nada. O trabalho constitui, certamente, 

a melhor tradução plástica das palavras da artista: “A morte para mim 

está ligada à impossibilidade de conter; daí eu trabalhar com a idéia 

das coisas que vazam, escorrem, vão embora e morrem. Isso engloba 

desde emoções até fluidos vitais, a própria vida que também escorre 

do corpo, deixando-o inerte.”18 

Por outro lado, a disponibilidade do personagem-narrador para 

pensamentos mórbidos e para a consideração da morte reitera a sua 

compleição melancólica e atualiza a narrativa com uma forte propen-

são ao lúgubre, ainda nos momentos de maior conforto:

A refeição estava deliciosa, com um bom bife, batatas coradas e vegetais, 

talvez como uma deferência aos passageiros convidados, os parentes 

das vítimas, idéia que me fez sorrir, pensando ainda, sem nenhuma 

pretensão filosófica, que a vida não passava disso: carne devorando 

carne, ou, com a ajuda dos vermes, a carne consumindo a si mesma.19 

O sentimento de paralisia do tempo, como se sua duração ad-

quirisse peso e consistência materiais, emerge também com nitidez 

no relato, sobretudo no momento mesmo da aparição primeira, a da 

bela desconhecida no avião. Repare-se a preparação do vácuo para 

acolher o quadro da fantasia.
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a   Era um daqueles momentos, nos vôos de certa duração, em que nada 

acontece, as bandejas do serviço de bordo já foram recolhidas e os 

próprios comissários se permitem descansar. Aproximava-se o apogeu 

da madrugada, pressentia-se de algum modo a aurora, mas não havia 

ainda indícios de luz, como se o tempo houvesse parado.20

Aliada a esta petrificação do tempo, que é também a do narrador 

descrente, pode-se observar a ocorrência de autodiagnósticos racio-

nais que convivem, numa chave modalizante, com a intensidade do 

sentimento de que “tudo o que (me) sucedera tivera a continuidade e 

materialidade do real, as sensações físicas que nele experimentamos”,21 

sem, contudo, chegar a desestabilizar tais sensações. Observe-se, 

por exemplo, o comentário sobre a aparição noturna da moça: “Uma 

alucinação, dirão os céticos, levando em conta, ainda mais, que eu 

misturara aos comprimidos tomados no hotel o vinho servido a bordo. 

Sim, uma alucinação, tudo é possível, talvez naquele estágio interme-

diário entre a vigília e o sono”.22 

Ou ainda, a enunciação da dúvida sobre a aparição doméstica 

da alteridade estranho-familiar, formulada com muita precisão, o que 

nos leva a apreciar que, como bom melancólico, o narrador possui 

afiados dotes intelectuais:

Não durou mais do que aqueles instantes de reconhecimento para que 

a aparição se dissipasse, deixando-me para sempre na dúvida de se 

ela se manifestara independentemente de mim ou se fora eu a criá-la 

num momento agudo de fadiga e histeria, depois de tudo que vivera 

nas últimas horas.23

Entretanto, nenhum outro sintoma melancólico se repete tan-

to nesta insólita narrativa, quanto o desejo de fusão com um objeto 

idea lizado, sempre falhado e sempre renovado. Inicialmente, ele se 

revela no comentário sobre as prostitutas, evidentemente suscitado 

pela visão do dancing, abaixo da janela do quarto solitário do hotel. 

Sei, por farta experiência, que as prostitutas [...] vão perdendo o encanto 

e o viço, acabam por exibir as marcas da vida. [...] Pois, ainda que logo 

em seguida vá desiludir-me, há em mim, no exato momento em que 
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a   elas iniciam os gestos de despir-se [...] uma esperança renovada, uma 

excitação e expectativa que não se explicam unicamente pelo desejo 

físico, mas também por um anseio muito maior.24 

Depois a fusão almejada passa a ser tematizada em relação à 

própria escritura, questionada reiteradamente em sua potência de 

presentificação do vivido e em sua capacidade de eternizá-lo. Mais uma 

vez, ratifica-se a estirpe melancólica do narrador reflexivo, tomando 

a literatura como tradução da vida, ou a linguagem escrita como tra-

dução da imagem, siderada em torno da possibilidade de reduplicá-la 

sem rebuços: “E já que me dispus a escrever – talvez uma das maiores 

maldições entre todas, por nunca alcançarmos verdadeiramente, pelas 

palavras, a fusão que tanto almejamos”.25

O tom, um tanto kitsch do narrador, nestas passagens, de acen-

to tardo-romântico, previsível e lamuriento, reitera-se no desenlace 

gótico do conto, pela grotesca mistura do sarcasmo com o sinistro, 

ressoan do momentos significativos de Álvares de Azevedo.

Nesta escrita, em que sinto em minha mão a leveza do “outro”, há, so-

bretudo, um vôo na madrugada com seu carregamento de mortos e a 

passageira que veio estar comigo. [...] Uma noite sobre a qual, ouso dizer, 

paira uma enigmática e soturna poesia, que me renova a esperança de 

alcançar, desta vez, na escrita, a fusão tão almejada; satisfazer o anseio 

maior! E, antes de ser esta uma história de espectros – acrescento com 

uma gargalhada, pois uma súbita hilaridade me predispõe a isso –, é 

uma história escrita por um deles.26

A vitória da fantasia, recriada como narrativa literária, aqui le-

vada às últimas conseqüências, sugere o olhar do “estranho familiar” 

como prevalecente, e celebra-o fantasmagoricamente, num tom desa-

fiante, em que o espectro, distante do narrador-defunto do machadiano 

Memórias póstumas, desvia-se da ironia pela mórbida agressividade, e 

recupera um inusitado hiper-romantismo. Como se estivesse disposto 

a replicar literariamente o mau gosto ou a afetação desmedida, como 

o outro do absurdo real, ou a produzir uma espécie de pastiche da 

profusão contemporânea das imagens público-midiáticas, em seu 

bovarismo-classe B.
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a   Nesse sentido, o relato recria à perfeição as condições da fan-

tasia como cena construída para o Outro. No caso, a menina do beco, 

desafiante e aterradora pela infância depravada, incita o narrador 

a dirigir a cena na qual compensa o fascínio que o domina. Assim o 

explica Quinet:27 “Diante do insuportável do real do sexo que se pre-

sentifica para o sujeito confrontado com o desejo do Outro, o sujeito 

responde com a fantasia”. 

Por isso, a narrativa apresenta, a todo o momento, a interpelação 

fática do narrador para um leitor virtual que, certamente, constitui o 

móvel do quadro de fantasia que pinta, uma espécie de desdobramento 

de si mesmo, como platéia da ambivalência de seu desejo pelo Outro. 

Desde o início, o tom de conversa e interlocução é bem marcado por 

uma primeira pessoa sempre inclinada às explicações pressupostas 

por uma possível interpelação. Assim ocorre no segundo parágrafo do 

relato, quando, depois de afirmar a excepcionalidade dos acontecimen-

tos a serem contados, o narrador resolve referir-se ao preâmbulo da 

cena do avião, como se colocasse em ordem, diante de um auditório 

imaginário, as partes da exposição: “Antes de tudo, devo explicar as 

circunstâncias, talvez fortuitas – mas que depois me pareceram per-

tencer a uma cadeia de fatos necessariamente interligados – que me 

levaram a estar entre os seus poucos passageiros...”.28 

Além disso, o suposto leitor está, com freqüência, aventado, 

em sua possibilidade de parceria: “Se alguém chegar a me ler, um dia, 

imaginará a desolação que eu estava sentindo [...].  Aqui o possível 

leitor estará se perguntando e perguntando a mim: “Mas quem era 

ela: o inconcebível?”.29 

De toda a maneira, a resposta ao assédio da garota do beco e seu 

gigolô, pela mistura de “horror e fascínio” que produz no narrador, vai 

conduzi-lo à ambivalência da “fantasia bissexual histérica”, tal como 

a descreve Quinet, a partir de Freud:

A paciente pressionou o vestido contra o corpo com as mãos (como 

mulher), enquanto tentava arrancá-lo com a outra (como homem) [...] 

O ataque histérico dá a ver a fantasia ao trazer ao palco a figuração do 

desejo ao Outro. Essa representação da divisão do sujeito manifesta 

nesta encenação da fantasia, divisão entre homem e mulher, é própria 

da histeria, divisão entre o que deseja, mas ao mesmo tempo rejeita.30
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a   Como no quadro de Magritte, Le jours gigantesques, o protagonis-

ta, aqui, também se desdobra para encenar com o seu duplo, replicante 

da jovem prostituta, o contato a que não se permitiu, mas de cuja magia 

não conseguiu furtar-se: “Deve um homem ser avaliado, inclusive por 

si próprio, apenas por seus atos, e não por seus pensamentos? Objeti-

vamente sim, sem dúvida, porque os pensamentos, além de escaparem 

a toda vigilância, não produzem conseqüên cias”.31 A afirmativa sobre a 

inexistência de vínculos entre pensamentos e conseqüências práticas 

é o que, ironicamente, a própria existência do conto desaprova, uma 

vez que ele é, justo, a tradução da intensidade de impulsos íntimos 

e das imagens poderosas e obsedantes, produzidas pelo narrador.

A esse respeito, a obsessão da visualidade, no relato, enfatiza a 

centralidade da pulsão escópica inerente à experiência melancólica, 

por sua tendência à contemplação inativa. Por isso mesmo, o persona-

gem-narrador, durante todo o seu fantasmático périplo, não faz mais 

que ver. Ele vê a boate e sua cena dissoluta, vê imagens aterrorizan-

tes, nos devaneios noturnos, em seguida, vê, “estarrecido”, a menina 

prostituída oferecendo-se, para, então, depois da mediação da velha 

“pitonisa” mutilada, ver, durante o vôo, a bela desconhecida, e, afinal, 

no próprio quarto, deparar-se com o seu outro “estranho-familiar”.

A aparição da alteridade “estranho-familiar”, para este narrador 

acostumado à própria usina de trevas, se dá, aliás, pelo viés de um 

reconhecimento aparentado ao gozo, ao gozo escópico, isto é, ao gozo 

do olhar enfeitiçado pela aparição que o domina:

Mas esse mínimo tempo fora suficiente para que eu, sendo também o 

que ali estivera sentado à cama, pudesse ver duas faces de mim mesmo. 

Numa delas, à porta, estavam marcados os vincos de um cansaço mortal; 

da melancolia e solidão exasperadas, [...]. Na outra face, porém, vi-me 

como me teria visto e sentido a minha companheira de vôo, atraves-

sando a minha máscara crispada para poder amar-me do jeito que eu 

a amava: como aquele que eu poderia ser, ou, quem sabe, como aquele 

que verdadeiramente eu era, vencidas as barreiras mais entranhadas. 32

Se o olhar por trás da máscara pode estar ligado ao “prazer da 

satisfação escópica”,33 mais compatível com o belo, ele também pode 

rasgar o véu da beleza e desvendar o horror, gerando o gozo doloro-
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a   so do olhar, diante do informe, capaz de manifestar-se na histeria ou 

ainda na psicose. 

No conto de Sant’Anna, esse segundo transe experimentado 

pelo narrador, por ser resultante do desdobramento anterior (nar-

rador/desconhecida no vôo) de natureza histérica, manifesta, mais 

uma vez, a intensidade da exposição ao desejo do outro. Por isso 

reitera o já mencionado caráter cênico da fantasia e realiza-se como 

uma espécie de idealização do eu. A mise-en-abîme das aparições, em 

que um primeiro duplo termina por gerar outro duplo, tem a ver com 

a dimensão performática deste narrador hiper-romântico totalmente 

siderado pela “fusão que tanto almejamos”,34  na escrita e na vida. 

Seu estilo pojado de efeitismos, entre suspense e fantasmagorias, às 

vezes beirando um certo kitsch, pelo excesso de apelos a uma suposta 

profundidade subjetiva, certamente alude a outros relatos famosos de 

duplos, como o Le horla, de Maupassant, ou ainda O homem da areia, 

de E.T. A. Hoffmann. 

Entretanto, nesses últimos, a primeira pessoa romântica sub-

merge, afinal, ao horror do gozo doloroso do olhar, inerente à pulsão 

escópica. Seus narradores não fazem um duplo “nós” com suas ima-

gens, ao contrário, nessas estórias, “um está contra o outro e esse 

outro é a morte que olha”.35  Por sua vez, o conto gótico “après la 

lettre” de Sant’Anna dedica-se ao cultivo da moral do espetáculo e seu 

narcisismo povoado de egos-ideais. Assim, a fascinação do narrador 

pelo próprio duplo se afasta radicalmente do limite da loucura e da 

morte para ingressar no universo dourado do especular e da fantasia, 

aqui concretizados como visões de mundo.

A inflação da primeira pessoa, na literatura contemporânea, 

ilustra o vazio de valores vigente, desde a modernidade, com distin-

tas modalidades de exibicionismo: com ou sem auto-ironia. No caso 

em questão, a vocação experimental do escritor, revelada desde seus 

primeiros relatos, continua lúdica e afiada. Neste vôo, por exemplo, a 

performance hiper-romântica, com todos os torneios propositalmente 

exagerados, desloca e contém o horror do real pelo artifício de uma 

especularidade amável e imaginária. Mas, até que ponto, o encobre? 

Ou será que, afinal, poderíamos encontrá-lo pelo avesso? E se o falso 

do brilho chegasse a desmentir o diamante, da mesma forma que36 a 

carapaça terminasse por revelar o caramujo?
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VaLênCio xaVier e o aprendizado do  
oLhar Como perda

A escolha da obra de Valêncio Xavier para tematizar a força das 

imagens e, indiretamente, falar do que nos espreita no cotidiano das 

cidades midiáticas, não se deve apenas à sua versatilidade artístico-

-intelectual que abrange desde o jornalismo e a literatura ao cinema, 

como roteirista e diretor, e à televisão, também como diretor. Seus 

livros, publicados, nos últimos anos, pela Companhia das Letras – a 

coletânea O mez da gripe e outros livros, o Minha mãe morrendo e o 

menino mentido e o recente Crimes à moda antiga –, apresentam uma 

inédita interação entre imagens (desenhos, reproduções de gravuras, 

fotografias e publicidade) e palavras, configurando uma confluência 

de gêneros em que a história em quadrinhos, a literatura de cordel, 

o cinema, a literatura de almanaque e a mórbida dramaticidade do 

teatro grand guignol contracenam com um texto literário minimalista 

e fragmentário, alternando poesia com recursos gráficos e visuais, 

pequenas notícias e narrativas de feitio diversificado.

A obsessão pelas imagens, de todos os tipos e proveniências, 

bem característica da sensibilidade do cineasta, constitui o núcleo 

problemático de sua obra e configura-a como uma decidida experiên-

cia intersemiótica, profundamente marcada pela idéia da morte. Neste 

sentido, a reflexão filosófica sobre o olhar, como aquilo que se perde, 

fundamenta a melancolia radical de uma obra votada à encenação do 

outro do olhar, ou seja, daquilo que nos olha, em tudo o que vemos, 

para além de toda evidência. A incessante tematização dessa alteri-

dade que nos fita, em toda vivência do visível que escape ao familiar, 

ou sur preenda nele o estranho, ou o sinistro, além de fazer deslizar as 

fronteiras entre percepção e imaginação, memória e ficção, assume a 

prática literária como jogo figural em que o pluralismo dos signos e 

imagens, entre o verbal e não verbal, dramatiza o estatuto da lingua-

gem como chão da experiência existencial e do pensamento como 

selo da finitude.
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o mundo violento e desalentado do início do século XX, quando a 

eclosão da Primeira Guerra desfaz por completo as duas ilusões cole-

tivas sobre o progresso técnico e a ciência. Seu espaço são as cidades 

brasileiras – Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro  –  do início do século, 

traduzidas, em seu provincianismo e abafamento, por alguns poucos 

jornais, a publicidade dos primórdios da comunicação de massa, 

fotografias e as imagens obsedantes do cinema recém-introduzido.

A apropriação de materiais diversificados e triviais do mundo 

da cultura de massa –  publicidade, notícias e matérias jornalísticas, 

gravuras e ilustrações – dá aos livros-objetos deste artista politécnico 

o aspecto meio kitsch e pitoresco dos almanaques antigos. Por outro 

lado, a bricolage deste material, compondo o que já denominei de 

“estética de almanaque”,1 constitui o suporte híbrido e antiquado de 

enredos mórbidos e violentos, desenvolvidos sob o estigma da morte, 

como moldura e horizonte. O livro de 1998, por exemplo, descreve a 

epidemia de gripe espanhola que assolou Curitiba em 1918, com todos 

os excessos e desmedidas ensejados pelo contexto da peste. O mais 

recente, por sua vez, dedica-se às narrativas de crimes escabrosos 

ocorridos em cidades brasileiras, no início do XIX, numa linguagem 

sensacionalista e pojada de adjetivos, que recupera a dicção da época. 

Daí o tom teatral de grand guignol, deliciado na descrição de cenas de 

terror e atrocidade, plenas de lances macabros, como a mutilação ou 

a deformação de corpos.

A fascinação pelo lado obscuro e cru da natureza humana, em 

suas motivações mais lúgubres, dá ao mundo ficcional de Valêncio uma 

aura sádica, capaz de deslindar, no avesso de todo o tipo de imagem 

circulante, o nexo sexo/morte/perversão. Daí, em O menino mentido, 

a incorporação sadiana d’ A filosofia na alcova, mediante a qual o 

narrador se identifica com Eugênia, a aplicada aprendiz, na afinação 

entre sexo e perversão e no distanciamento quase cínico diante de 

qualquer ilusão de generosidade no homem.

A matriz grandguignolesca e a perspectiva sádica adotada pelos 

narradores bricoleur transformam o anacronismo dos relatos valencia-

nos numa espécie de alegoria do mundo contemporâneo, igualmente 

assolado pela violência, pelo sadismo e pela melancolia. A ambiência, 

os tipos e as situações do início do século XX, apesar do sotaque 
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a   ultrapassado, transpiram uma atmosfera dissolvente de vício, des-

vario e niilismo, altamente alusiva ao atual estágio de deterioração 

da sociabilidade, característico de nossas metrópoles caóticas.

*

Minha mãe morrendo e o menino mentindo, a coletânea de 

2001, traz na página inicial, acompanhando o primeiro título (Minha 

mãe morrendo), duas ilustrações de pálpebra. A primeira apresenta 

o olho fechado, e a segunda  revela-o aberto, ambas, superpostas por 

uma geometria precisa na marcação de pontos da anatomia do órgão, 

sugerindo terem sido retiradas de compêndio escolar de biologia. 

Mas essas ilustrações inusitadas de olhos, ao reunirem um certo 

sombreado com a sinalização de natureza científica, a par da refe-

rência ao didatismo dos livros colegiais, indiciam a questão crucial 

da narrativa: a pedagogia do olhar em sua relação congenial com 

a memória.

Acredito que, por esse motivo, esta primeira novela, bem curta, 

com 35 páginas mais uma última, com a indicação dos créditos de algu-

mas fotos e reproduções, pode ser vista como o roteiro metaficcional 

da obra de Valêncio. É que, rigorosa e sintética, Minha mãe morrendo 

apresenta o núcleo radical da reflexão filosófica sobre o tempo, a 

morte e a crueldade desenvolvida nas narrativas híbridas deste artista 

eclético, altamente dotado do que Walter Benjamin denominava de 

“competência politécnica”.2

Inicialmente, fica evidente a disposição de álbum bricoleur, em 

que a qualidade da experiência intersemiótica, no cruzamento e na 

interação de imagens e palavras, em estreita reciprocidade, alia o 

caráter figural das letras e símbolos à potência de sentido das ima-

gens. Por outro lado, a compleição poética da narrativa, bem como a 
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evocativa das imagens, transforma o relato da desalentada infância-

-testemunho da doença e da morte da mãe, num sedutor experimento, 

entre o poema concreto e o romance de formação. Aqui, o tom naif e 

infantil do narrador recupera as imagens fundadoras pelo desfile de 

reminiscências poéticas, vez por outra atravessadas de auto-ironia.

O menino de 1933, contando, em 2001, as imagens de um Brasil 

do início do século XX, retoma o Oswald de Andrade do Primeiro cader-

no do alumno de poesia de 1927, não só pela dicção poético-ingênua da 

narrativa, mas também pela entonação irônico-paródica, na absorção 

e no aproveitamento dos mais diversos meios e materiais. Entretanto, 

aí param as semelhanças. Já que, em Minha mãe morrendo, os procedi-

mentos humorísticos não se resolvem pela bem-humorada “blague” ao 

provincianismo paulista, na esperança do progresso urbano-industrial 

a redimir “o grandioso/e desordeiro/povo brasileiro”, como no poeta 

modernista. Nesta curta novela valenciana, o humor vem inteiramente 

mesclado ao tom melancólico que faz o baixo contínuo do relato, e 

constrói sua exemplaridade dentro do conjunto da obra.

A situação fundamental rememorada, aliás, é a mesma de Ste-

phen Dedalus, no início do Ulysses de Joyce. A imagem da mãe mor-

rendo como fonte e origem do aprendizado traumático do olhar como 

objeto, ou seja, como aquilo que se perde. Da mesma forma, Joyce,3 

a partir da experiência de seu personagem, nos fala da “inelutável 

modalidade do visível”, em decorrência da cisão entre o que vemos e 

o que nos olha, ou seja, do paradoxo irredutível em que algo latente 

ou indicialmente presente, como um vazio subjacente ao visível, nos 

paralisa ou fascina.

Na reminiscência sonhada por Dedalus, os olhos de sua mãe, 

seu corpo, enlaçados à morte, são o outro irredutível e tornam-se, 

então, a referência ontológica recorrente para tudo o que, daí em 

diante, puder ser visto.

Em sonho, silentemente, ela lhe viera a ele, seu corpo gasto dentro de 

largas vestes funéreas exalando um odor de cera e de pau-rosa, seu 

hálito pendido sobre ele com mudas palavras secretas, um esmaecido 

odor de cinzas molhadas.
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dobrar minha alma. Em mim somente. O círio dos mortos a alumiar 

sua agonia. Lume agonizante sobre face torturada. Seu áspero respirar 

ruidoso estertorando-se de horror, enquanto todos rezavam aos seus 

pés. Seus olhos sobre mim para redobrar-me.4

Por outro lado, a aproximação da imagem da mãe com a do 

mar, além de apoiar-se na contigüidade metonímica com os líquidos 

e humores da doença, mais verticalmente tende a fundar-se no que se 

movimenta em suas águas, ou seja, no que inquieta sob a superfície, 

em seu jogo rítmico de ondas e marés, quando um determinado fundo, 

súbito, nos olha potente e vazio. Ou seja, a qualidade ambivalente do 

que surge da água que, como “símbolo maternal”, é “substância de 

vida”, mas também “substância de morte”, conjuga-se à imaginação 

da profundidade como “água profunda”. Como nos diz Bachelard: 

“O passado de nossa alma é uma água profunda”. No entanto, esse 

passado se torna para o Dedalus de Joyce uma espécie de presente 

reminiscente porque, em sua potencialidade de fundo, movimenta-se 

e surpreende presentificando, anacrônico e irredutível, o olhar como 

memória e a memória como “a mãe de todas as mortes”.5

A inconstância da água, em seu movimento “anadiomeno”,6 

como o meio que produz a vida, a exemplo do nascimento de Vênus, 

gerada por Netuno, pode também acolher a morte em seu seio. Con-

forme ainda o reconhece Bachelard, explicando a reversibilidade entre 

a potência do vazio e o elemento líquido: 

A água fechada acolhe a morte em seu seio. A água torna a morte ele-

mentar. A água morre com o morto em sua substância. A água é então 

um nada substancial. Não se pode ir mais longe no desespero. Para certas 

almas, a água é a matéria do desespero”7

A melancolia de Stephen Dedalus não tem outra densidade e 

aqui aparece como “infelicidade dissolvida”.

Stephen, um cotovelo apoiado no granito rugoso, opunha a palma da 

mão contra a fronte [...] Uma dor, essa não era ainda a dor do amor, roía-

-lhe o coração. Silenciosamente, em um sonho ela lhe aparecera depois 
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um odor de cera e de pau-rosa, seu hálito, pendente sobre ele, mudo, 

repreensivo, um esmaecido odor de cinzas molhadas.  Através da borda 

esgarçada do punho, via o mar louvado como a grande doce mãe pela 

voz bem nutrida a seu lado. O anel da baía e horizonte cinturava uma 

fosca massa verde de líquido. Um vaso de porcelana branca ficara ao 

lado do seu leito de morte com a verde bile viscosa que ela devolvera do 

fígado putrefeito nos seus bulhentos acessos estertorados de vômito.8

Na novela de Valêncio Xavier, como já constatei, a relação entre 

a morte da mãe e a educação do olhar como perda é óbvia e visceral, 

desde a página do título. A memória da mãe, aqui, consubstanciada em 

olhar e corpo, propõe-se como origem e destinação de toda imagem, 

princípio de constituição do inquietante fundo vazio que, irredutível, 

olha quem vê. Talvez o sentido mais recôndito dessa abordagem me-

lancólica da imagem seja a dissolvência da oposição entre o visível e o 

legível. A insinuação de uma latência perturbadora da imobilidade de 

cada imagem, por um olhar que reflui de um fundo vazio, dá a ela uma 

certa inquietude, uma espécie de brilho esquivo, que abala qualquer 

auto-referencialidade objetal, instaurando uma espécie de presença.

Barthes, falando especificamente da fotografia, nomeou este 

distúrbio de punctum, ao qualificá-lo como um sintoma da “impotên-

cia para nomear”.9  Ora, justamente esta impotência é o que aguça o 

esforço, uma espécie de relâmpago na direção do verbal, do que pode 

ser lido: “O efeito [...] é certeiro e, no entanto, aterrissa em uma zona 

vaga de mim mesmo; é agudo e sufocado, grita em silêncio. Curiosa 

contradição: é um raio que flutua.”

Entretanto, se a fotografia, segundo ainda o mesmo pensador, 

é “o retorno do morto”, no “spectrum” que paralisa o corpo que an-

tes ali existiu – pela própria etimologia de “spectrum” –  ela mantém 

uma estreita relação com o espetáculo. Sendo e oferecendo-se como 

espetáculo, ela pode então aportar à loucura. Não apenas porque é 

“falsa no nível da percepção, verdadeira no nível do tempo”, mas, 

sobretudo, porque pode olhar. E, nessa insistência, “o olhar é sempre 

virtualmente louco”.10

Por outro lado, como se pode experimentar no almanaque me-

morialista de Valêncio, a loucura do olhar não é exclusividade apenas 
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que nos olha. Não apenas em Minha mãe morrendo, por meio da tela 

de John Singer Sargent, em seu fundo amarelo com mortalha branca, 

mas, sobretudo, no desenho de Flávio de Carvalho, da série Minha 

mãe morrendo, reproduzido na segunda novela, O menino mentido.

A dialética figural desdobrada pelo relato que contrapõe, em 

cada par de páginas, a ilustração da esquerda – caractere árabe, 

pintura, fotografia, imagem cinematográfica ou publicitária –  à 

prosa poética da direita, certamente é muito responsável por um 

certo deslizamento de sentidos e efeitos, entre as imagens e a letra 

do texto.

Assim, nas páginas de abertura, nos deparamos com a “escrita 

icônica” de uma palavra árabe, grafada no alto da folha esquerda – que 

quer dizer “mak tub”, ou seja, destino –, contraposta ao enigmático 

texto que nos fala, num acento poético contaminado por uma certa 

redundância infantil, da mãe transformada em puro olhar. Ou seja, a 

perda da mãe, no âmago do primeiro olhar do menino, fica gravada 

para sempre como fugidia origem, primado constituinte e nadificante 

da experiência existencial do menino. Por isso mesmo, revela-se como 

destino, meta a cada momento invocada. A origem é a meta, já nos 

dizia Karl Kraus.

minha mãe puxou

o menino eu

corpo com corpo

nariz com nariz

olhos nos olhos

e me diz

o que você está vendo?

dois olhos se juntando

o meu ou o dela?
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largo grande um só

tomando toda a tela

A tomada poética da visão fantasmática do menino puxado 

pela mãe morta transmite, de chofre, além do infantilismo da fala do 

narrador, a perplexidade de quem conta. A redundância que alia a 

terceira pessoa com a primeira pessoa, no segundo verso – o menino 

eu –, caracteriza a inflexão de uma voz primeira, correspondente ao 

tempo da reminiscência que, ao misturar-se com outros elementos 

díspares, alude a um segundo nível de narração, a um artífice-artesão 

cujo rosto se revela no discurso “bricoleur”. É como se o almanaque 

das lembranças fosse um filme de excêntrica figuralidade, dirigido e 

montado por este narrador que apenas desponta, na lâmina de um 

humor afiado pela auto-ironia ou pelo sarcasmo, diante dos discursos, 

icônicos ou verbais, que coleciona.

O uso de citações e vocábulos eruditos, a utilização altamente 

figural dos sinais gráficos, de maneira agramatical e puramente icônica, 

a própria escolha das ilustrações, desencadeadoras ou mobilizadoras 

do fluxo da fala infantil, configuram uma coleção de ruínas rearranjadas 

fora de seu contexto original, como alegorias da perda, pela melancolia 

deste narrador apaixonado pela morte.

Assim, a ingenuidade espantada do narrador-menino, captu-

rado pela força centrípeta do olhar materno, se pergunta, depois de 

constatar os “dois olhos se juntando”, “o meu ou o dela?”. Entretanto, 

a interrogação é dupla. Ao antepor ao verso um primeiro ponto de 

interrogação invertido, talvez o narrador-melancólico busque, num 

recurso de concretização, figurar a projeção do próprio corpo do 

menino no corpo materno.

A fusão do um-no-outro, ou a força de imantação da mãe sobre o 

menino, anuncia, desde a abertura da novela, o seu estatuto de reflexão 

sobre a potência e a obscuridade do que nos olha, no fundo de toda 

imagem, tomada como perda, a partir da perda do objeto primeiro. 

Por isso mesmo, o menino, absorvido pela fascinação horrorizada do 

espectro materno, torna-se incapaz de revidar o seu olhar, ficando, 

então, reduzido ao espanto e à passividade diante do “olhão só [...] 

tomando toda a tela”.
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exacerba o ver no fundir-se, o relato desdobra poeticamente a preg-

nância das imagens da mãe não apenas na recordação do filho-criança, 

mas, sobretudo, na destinação melancólica do narrador-adulto, aquele 

que se expressa pelos efeitos da montagem. Três imagens do corpo 

da mãe comandam, então, o espetáculo das associações levando o 

narrador-menino a esbarrar, repetida e inevitavelmente, no sentido 

interditado de seu poder fantasmático.

A primeira é a da beleza e aparece logo na segunda página da 

narrativa, em franca conjugação com uma imagem idílica, possivel-

mente retirada de alguma publicidade do início do século passado, 

cujo crédito o narrador-montador não dá, mas que alude, sem sombra 

de dúvida, à emblemática tela “O nascimento de Vênus”, de Botticelli, 

em que Afrodite nasce das águas encenando a visão fugidia da beleza, 

desnuda e sem véus. O contraponto entre a mulher da figura, saindo 

das águas – corpo branco, olhos e cabelos claros, mãos espalmadas 

–, e o texto ao lado, em franco paralelismo com a estatura da silhueta 

que emerge, dá bem a medida da estreita correspondência de sentidos 

entre a parte icônica e sua interlocução verbal.
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porta aberta?” – alterna o mistério “grande firme branco” do corpo 

materno envolto num clima de assonâncias, entre nasais e bilabiais, 

com a líquida magia da “água transparente” nos “azulejos” e dos “flu-

tuantes cabelos soltos longos”.

minha mãe nua

corpo grande firme branco

que nem folha de papel

sem pelos

nos braços nas coxas lisas

mais brancas mais lisas

ainda que os azulejos

água transparente alfombra

na branca banheira branca

flutuantes cabelos soltos longos

ruivos quase ruivos

mancha ruiva imóvel

no meio das coxas

quase ruivos

os não róseos mamilos

minha mãe nunca me amou

o tempo que fiquei olhando

pela porta aberta?

o tempo de uma foto

A essa imagem relâmpago – “o tempo de uma foto” –  da beleza 

– a mãe, qual uma Vênus surgindo das águas –  o narrador associa uma 

série de fotos antigas, todas elas emolduradas pela aura do mistério 

oriental. São fotos da mãe, em fantasia de odalisca com uma parenta, 

também fantasiada, do menino, seu irmão e a babá, igualmente em 

trajes carnavalescos.

À semelhança de um álbum de fotos comentadas, a novela conjuga 

as imagens ao texto, altamente sobrecarregado de alusões orientais. 

Assim, por meio de referências a cidades históricas do Extremo Oriente, 

entrelaçadas por um forte investimento onomatopaico, avulta a lem-
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imagens que nunca revelam inteiramente a própria procedência.

Daí, a cada final de página, o ponto de interrogação, como se 

a ambiência indefinida das cenas retratadas – com jovens mulheres, 

de fisionomias sombreadas, sentadas ao chão, entre alfombras e um 

indistinto cão, sem nenhuma nitidez – constituísse o ícone da memória 

neblinosa de momentos distantes e quase apagados.

Entretanto, o clima carnavalesco das fotos exóticas, sugerin-

do “mesquitas e palácios” de “odaliscas ciganas”, recupera-se no 

ecletismo carnavalizante do texto-poema correspondente, onde se 

misturam uma citação sensual de Anabase de Saint-John Perse e a 

referência a Cérbero, o cão mitológico, guardião da porta do Hades, 

citado para contracenar com o cão do instantâneo, com a cabeça 

dissolvida pelo movimento.
o cachorro mexeu a cabeça
quando a foto foi tomada

sob o ladrar de cães
a noite pousa seu prazer
no ventre das mulheres

Cérbero Cérbero Cérebro
o cão sem três cabeças

de olhos em chamas
dentes de branco metal

guardião
das portas abertas

sempre abertas
do inferno

ninguém pode sair
somente entrar

pelas portas abertas

de par a par

A alusividade erótica dos versos de Saint-John Perse, inerente à 

imagem da mãe na banheira, soma-se à ludicidade aliterativa resultante 

da derivação vocabular “Cérbero Cérbero Cérebro” para a configura-

ção de uma atmosfera tenebrosa: “as portas abertas/sempre abertas/

do inferno” de onde “ninguém pode sair/somente entrar/pelas portas 

abertas/de par a par”. A aliteração das vogais e bilabiais sugere a porta 
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“largo grande um só/tomando toda a tela”.

No intervalo entre as fotos, abre-se uma página composta, de 

um lado, pela reprodução da embalagem de um sabonete da época, o 

“Maderas de Oriente”, produzido por Myrurgia, e, de outro, pelo texto-

-poema em que se explicita a confusão dolorosa do menino diante da 

imagem da mãe na banheira, cujo “perfume inebriante/como esperma/

nardos benjoins” a aproxima perigosamente da “punheta no banheiro/

pelas coxas de Maria Montez”, vivida pelo adolescente de 13 anos. O 

contraponto imagem/texto faz corresponder, à banalidade kitsch da 

embalagem, a vulgaridade da piada sobre prostituição que, após a 

cadeia associativa mãe/atriz/gozo solitário, conclui ironicamente o 

segmento, coroada com o parênteses diretivo indicando risos como 

a reação apropriada.

As duas outras imagens maternas aliam, na consolidação do 

clima mórbido, a doença e a morte. A segunda, também anunciada por 

“Mak tub”, desta vez grafado em caracteres ocidentais, associa “cos-

telas cortadas/de sangue cobertas” a “quadrado de carne/no branco 

pano”. As ilustrações que a complementam, na página subseqüente, 

são as únicas duas imagens sucessivas, isto é, sem a contrapartida 

textual justaposta.

Trata-se de duas gravuras de corpo humano absolutamente 

idênticas e de mesmo tamanho. A primeira delas revela a anatomia 

dos músculos, e a seguinte expõe a distribuição das veias, artérias e 

órgãos. Ambas se correspondem com a ilustração subseqüente que é 

a da mesma mulher idílica do início da novela, espécie de réplica kitsch 

da Vênus de Botticeli, agora reproduzida uma segunda vez. Ou seja, as 

gravuras demonstrativas da anatomia interna do corpo humano são 

o reverso simétrico da Afrodite de mãos espalmadas sobrevoando a 

água do mar, numa versão rebaixada de clichê comercial.
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Aqui desponta, inconfundível, o componente grandguignolesco 

dos arranjos ficcionais de Valêncio Xavier, sua irresistível atração pela 

exposição de vísceras e pela materialidade do corpo humano, tomado 

como estrita biologia, finita e intranscendente.

Mas, se o esquartejamento de “costelas [...] dobradas para 

fora/do campo cirúrgico” em seu irredutível estatuto carnal e cruento 

recupera, na doença, a volúpia pela teatralidade escabrosa do grand 

guignol, a visão da morte apresenta outra dimensão.

É que o menino fascinado pela morte, redivivo no adulto bri-

coleur, o conduz a escolher uma tela de John Singer Sargent, clara e 

luminosa em seus tons pastéis, entre o creme da mortalha e da pele da 

mulher e o amarelo dos estofados, matizado em tons laranja e verde, 

no contexto do conforto e da intimidade da alcova. Aliás, um amarelo 

semelhante ao que, embora mais brilhante, caracteriza o cartão-postal 

da página subseqüente, expondo uma bela mulher, toda em dourado, 

uma jovem odalisca deitada em seu reposteiro. A última imagem da 

“mãe morta pálida/vestida de alva mortalha” ainda inspira a aproxi-
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glamour e objeto exposto ao desejo.

Entretanto, a mais inquietante das imagens será ainda a da be-

leza, a da “mãe/fêmea nua bela”, a que vai, de maneira mais completa, 

encarnar o estatuto ambíguo e estranhado de toda imagem para o 

narrador. O véu da beleza, como tela que sugere e encobre o abismo 

sem fundo e a vertigem de um mais além, sublime ou sinistro, consti-

tui a imagem princeps capaz de gerar a prece da última ilustração da 

novela: a fotografia de Júlio Covello que mostra, numa rua qualquer, 

encostado a um poste, um quadro contendo uma frase grafada em le-

tras de imprensa desajeitadas e irregulares, uma curta prece – “Senhor 

liberta-me das imagens”.

Nas folhas imediatamente anteriores, mais uma vez, o narrador 

bricoleur, recolhendo os ecos do menino, e suas fantasias de herói 

oriental, para fazer jus à foto da mãe – “odalisca de turbante” –, repisa 

o enigma estranho-familiar da imagem obsedante: 

Eu Alephemet o Sábio

que tudo sabe e tudo vê

que abre todas as portas

que leu mil livros

livros de palavras

e livros ilustrados

que lê o destino
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a   no ventre

dos escorpiões

das areias

não sei dizer o que senti

mil e uma noites no deserto

pensei e não sei o que pensar

*

o tempo passou

sem respostas

o tempo não passa

[...]

Eu O Profeta velado

O que sabe todas as respostas

e todas as perguntas

o futuro e o passado

de todos

os séculos e séculos

não sei o que sinto

quando abro a porta

e vi minha mãe

fêmea nua bela

não sei nunca saberei

O tempo não passa, porque a visão da mãe na banheira, saindo 

das águas, qual outra Afrodite, inaugura a eternidade para o menino 

expectante em que se tornou o escritor adulto bricoleur. Por outro 

lado, diferindo das outras duas, esta imagem da beleza é a única que 

se apresenta confundida com o motivo imemorial da porta. Na imagem 

da mãe no hospital, o menino olha “pelo vidro redondo”, e na outra, da 

“mãe morta pálida/vestida de alva mortalha”, vê de longe – “vi de longe 

/ nem cheguei perto” – ao passo que, “pela porta aberta do banheiro”, 

o menino entrevê a “mãe nua”, num flash, “o tempo de uma foto”.

A ambivalência do motivo da porta como figura da abertura 

condicional e ameaçante, segundo Didi-Huberman, encarna a cisão 

que nos constitui e concretiza a inquietante estranheza de nossos 

mais recônditos temores: a angústia da castração ou ainda o fantasma 
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acordo com o emblemático ensaio freudiano sobre o estranho-fami liar, 

implica a projeção no outro de um desenraizamento radical, de nós 

em relação a nós mesmos.

No relato de Valêncio, o menino, diante da porta entreaberta, 

vê, na eternidade do instante, a beleza e, ao mesmo tempo, entre 

fascinado e aterrorizado, vislumbra o horror e o tormento que ela 

encobre, reassumindo, pelo paradoxo, a própria condição de abando-

no e impotência. Nesse sentido, a experiência do menino constitui a 

dramatização do estranho-familiar, explicado por Freud e amplamente 

tematizado pela ficção romântica. Diante da mãe/Afrodite, o menino 

pressente o que está por trás do véu e depara-se engolido pelo que o 

olha naquilo que vê: o “olhão só/largo grande um só/ tomando toda a 

tela”. Trata-se da vivência radical e traumática do aforismo de Rilke: 

“O belo é o começo do terrível que os humanos podemos suportar.”

Por outro lado, a propensão à fantasia, concretizada pelo ima-

ginário orientalista do relato, constitui o anteparo ao tenebroso do 

próprio desejo diante da ausência que o constitui. A volúpia orientalista 

das “cidades mágicas do Oriente” – “Samara Samarkanda Samária –  

em sua musicalidade sugestiva em torno do nome da mãe Maria, bem 

como as demais associações cinematográficas com “as brancas coxas/

de Maria Montez”, produzidas pelo menino sonhador, em suas viagens 

autocompensatórias, de deleite e auto-heroização – “Eu Saladino/A 

espada do Islã/que mil cabeças infiéis cortei” –,  nada disso impede 

o eterno retorno do reprimido: a aura da primeira perda, origem de 

todas as imagens.

Por isso mesmo, a última ilustração é uma prece invocando a 

libertação. É que toda imagem “está estruturada como um umbral”, 

uma porta sempre aberta, que, em seu jogo de acessibilidade e 

distância, coloca o homem diante da própria morte, nele gravada, 

desde o início, desde o momento em que, menino, ele encara a mãe 

como a imagem do outro irremediavelmente perdido. Somos feitos 

do imemorial dessa perda e, como o “menino mentido”, buscamos 

“pelas portas abertas” o brilho que nos atiça e transtorna. E, eternas  

crianças melancólicas, também como ele, reconhecemos: “o tempo 

passou / sem respostas/o tempo não passa”.
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ficas.

3  O primeiro capítulo de Lo que vemos lo que nos mira, de Didi-Huberman, “La ineluc-
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a “metaFísiCa do Corpo” na poesia de  
CarLos drummond de andrade 

“Não há oficina que conserve tantos 

ingredientes como o vaso do humano corpo.”

 (Juan Lopes Sierra. O panegírico fúnebre a  

D. Afonso Furtado. Bahia, 1676)

O desenlace de “Os bens e o sangue” quando, na última fala, os 

ancestrais reconciliam-se com o poeta protagonista, constitui uma 

espécie de marco no processo drummondiano de espacialização da 

memória. Este “primeiro /e úmido beijo” dos ascendentes para o “filho 

pobre, e descorçoado, e finito” sela a convergência da imaginação da 

terra e da família, como casa e corpo entrelaçados, onde o sujeito 

lírico irá escavar as muitas faces do próprio rosto.

O valor heurístico da imaginação material reside na capacidade 

de tornar o tempo refém do espaço, ou seja, de gravar a linha abs-

trata das “durações abolidas” na espessura e na solidez dos lugares. 

Bachelard, a esse respeito, observa que não apenas “nossas lembran-

ças como também nossos esquecimentos estão “alojados”. Nosso 

inconsciente está “alojado”.1 A memória do corpo, ao concretizar a 

topografia de nosso ser íntimo, nos ensina, ainda segundo o filósofo, 

que “a casa natal está fisicamente inserida em nós. Ela é um grupo de 

hábitos orgânicos”.2

A obra poética de Drummond potencializa, a partir de A Rosa 

do Povo, a vinculação entre o afeto e o conceito, através da encenação 

problemática da memória como um teatro em que recordar, imaginar 

e refletir radicam-se na imagem do corpo como casa. Nesta central 

produtora de visões e versões, o existir/habitar tanto significa conviver 

como estranhar. Assim, em “O outro”:

Como decifrar pictogramas de há dez mil anos 

se nem sei decifrar

minha escrita interior?
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de   Interrogo signos dúbios

e suas variações calidoscópicas

a cada segundo de observação.

A verdade essencial

é o desconhecido que me habita

e a cada amanhecer me dá um soco.

Por ele sou também observado

com ironia, desprezo, incompreensão.

E assim vivemos, se ao confronto se chama viver,

unidos, impossibilitados de desligamento,

acomodados, adversos,

roídos de infernal curiosidade.3 

A pesquisa desta alteridade, desde Alguma poesia, vai absorver 

toda a trajetória do poeta mineiro, e dotá-la de decisivo acento trági-

co, na medida em que o signo do disjunto, do incompleto, do falível, 

durante o desdobrar-se da obra, amplifica-se gradativamente, desde 

a pioneira imagem do “anjo torto”, até as tardias figurações do “Deus 

canhoto”4 ou da “guerra de Deus”.5 Tal processo, que já qualifiquei 

como uma progressiva “ontologização do gauchismo”,6 é também con-

siderado por Marlene de Castro Correia, pela pauta da “visão trágica do 

século XX, a qual transpõe a hybris do âmbito humano para o divino”.7

Justamente a pregnância do corpo como imagem princeps, 

fecunda fonte de “afetos”, “perceptos” e “conceitos”8 disseminados 

em acorde, dota a poesia de Drummond do “erotismo explícito ou 

implícito” que conduz Silviano Santiago a declarar que nela “o verbo 

se faz carne”.9 Por outro lado, o poder centrífugo dessa poderosa sede 

imagética (o corpo), desenvolvida, como casa, terra e carne, infunde à 

linguagem uma impressionante densidade épica, aliás, profundamente 

implicada no que Marlene de Castro Correia constata como a “herança 

épica presente no trágico antigo”,10 inerente à obra drummondiana, 

em termos gerais.

A percepção concretizante e espacializada do tempo – “O tempo 

é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida pre-

sente”, 11 – descortina uma espécie de vitalismo épico, tanto alimentado 
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de   pela intensa obsessão plástica, quanto pela assídua receptividade à 

luz e à dinâmica relacional de seres e coisas no mundo. A imaginação 

material, plantada na memória do corpo, ao perceber a íntima vin-

culação entre os sonhos e as matérias elementares, contamina todo 

simbolismo com impressões sensíveis, libertando a imaginação de 

amarras abstratas no encalço da intimidade material do mundo.

A sensibilidade do corpo, como central produtora de símiles e 

imagens poético-reflexivas, desde o início da obra baliza um percur-

so de progressiva ampliação da investigação subjetiva em abertura 

ontológica à transitividade do ser. Assim, a espessura épica inerente 

à espacialização do tempo empreende, pela via de sucessivas metoní-

mias do corpo, a difícil e dispersa localização do eu lírico no mundo, 

sentido como um habitat arestoso e inóspito.

A própria natureza da gravação inaugural – o ser “gauche” anun-

ciado na profecia do “anjo torto” – já explicita a postura desviante 

encenando a “guerra de Deus”, no âmago da interioridade desavinda 

consigo mesma e com o que a cerca. O “coração numeroso”, “mais 

vasto” que o mundo, característico do egocentrismo inicial, na tra-

vessia do seu tempo, descobre mais adiante, em nova etapa de ama-

durecimento existencial, ter “apenas duas mãos /e o sentimento do 

mundo”.12 Entretanto, ainda em José, o espanto diante da impotência 

e da solidão, a par de todo o empenho solidário, conduz o eu lírico à 

autodestrutiva constatação da “ignóbil mão suja”.13

O final deste livro, por sinal, apresenta duas imagens fortes que, 

de certa forma, prenunciam grandes transformações. Em “Noturno 

Oprimido”, a imaginação, em meio à noite do tempo, devaneia a força 

da água, caindo na caixa, como enchente das águas inundando a casa, 

o corpo, os móveis e envolvendo a cegueira coetânea de todos, na 

turbulenta promessa de um indefinível acontecer: 

a água protesta. Ela molha toda a noite

com sua queixa feroz, seu alarido.

E sobre nossos corpos se avoluma

o lago negro de não sei que infusão.

 Mas não é o medo da morte do afogado,

 o horror da água batendo nos espelhos,
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de    indo até os cofres, os livros, as gargantas.

 É o sentimento de uma coisa selvagem,

 sinistra, irreparável, lamentosa.

 Oh  vamos nos precipitar no rio espesso

 que derrubou a última parede

 entre os sapatos, as cruzes e os peixes cegos do tempo.14

Em “Viagem na Família”, a recordação imaginante resgata a som-

bra do pai e, em meio à perplexidade do encontro no contratempo, 

dá-se o abraço e o resgate afetivo. O desfile dos “mortos amontoados 

/ o tempo roendo os mortos” flui num “rio de sangue”, e o poema se 

finda pelo movimento das águas: 

Só hoje nos conhecermos!

 Óculos, memórias, retratos

 fluem no rio do sangue.

As águas já não permitem

 distinguir seu rosto longe,

 para lá de setenta anos...

 Senti que me perdoava

 porém nada dizia.

 As águas cobrem o bigode,

 a família, Itabira, tudo.15 

No primeiro caso, as águas carregando a casa do corpo e/ou o 

corpo da casa figuram a apreensão do homem diante da própria ce-

gueira, em meio à fluidez do tempo, amorfo e selvagem. À espessura 

do seu rio, não há como escapar, melhor não se furtar ao mergulho, 

não fugir da aposta e nadar na corrente noturna.

No segundo poema, as águas que carregam a terra, a família, 

“tudo”, têm um duplo estatuto. De uma parte, funcionam como a 

inundação anterior, carregando e encobrindo seres e coisas. De outra, 

garantem o reconhecimento, entre o poeta e os seus ascendentes, 

apesar da imensa distância no tempo – “para lá de setenta anos”. Por 
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de   isso, este último poema de “José” anuncia um momento crucial do 

impulso rememorativo, em A Rosa do Povo. É quando, em função do 

esgotamento poético da negatividade crítica que caracteriza a cole-

tânea, o projeto da memória passa a constituir o vetor ontológico e o 

centro imagético do processo de interrogação existencial ativado na 

obra do poeta gauche. 

O espessamento da imaginação material do corpo no tempo 

gera uma intensificação do rememorar como abertura ontológica, 

desdobrada em dois eixos intercomunicáveis: o da terra e o da família. 

O primeiro – lugar da construção, da dissipação e do repouso final – 

amplifica a memória como escavação, consubstanciada nas figuras 

do minério, do ouro, da fazenda, do boi e de seres e coisas afins. Por 

isso, libera o rememorar da centralidade do cogito, tornando-se lugar 

de constituição de um testemunho não mais pessoalizado pelo nexo 

estrito indivíduo/verdade.

Nesta linha, a trilogia Boitempo, pelo tom geral descontraído 

de crônica, constitui o coroamento de uma recriação do tempo como 

duração material, concha expandida em morada do ser, lugar de enlace 

entre a memória, o imemorial e a imaginação. Boitempo é o tempo da 

terra, solidária construção de homens e bichos, duração/tecido de 

mutualidades:

Entardece na roça

 de modo diferente.

 A sombra vem nos cascos,

 no mugido da vaca

 separada da cria.

O gado é que anoitece

 [...] 

No gado é que dormimos

 e nele que acordamos.

 Amanhece na roça

 de modo diferente.

 A luz chega no leite,

 morno esguicho das tetas

 e o dia é um pasto azul

 que o gado reconquista.16
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de   O segundo, o eixo da família, vai figurá-la como “viagem através 

da carne”, “rio de sangue”, ou ainda como “fervor numa riqueza só, 

abstrata e una”.17 Da mesma forma que o eixo da terra, a família tam-

bém promove um progressivo afastamento da interioridade subjetiva, 

em favor da pesquisa ontológica sobre as relações entre ser e não ser, 

presença e ausência, duração e finitude. 

Assim, no poema “A Chave”, o entrelaçamento entre os dois 

eixos – da terra e da família – no corpo do poeta-protagonista, instaura 

a dialética do vazio e do pleno, anteriormente já tematizada em “Con-

vívio”18 e revista também de forma singela pela síntese de “Ausência”:19 

Por muito tempo achei que a ausência é falta.

 E lastimava, ignorante, a falta.

Hoje não a lastimo.

Não há falta na ausência.

A ausência é um estar em mim.

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus

braços,

que rio e danço e invento exclamações alegres,

porque a ausência, essa ausência assimilada,

ninguém a rouba mais de mim.

O vitalismo trágico, aqui, celebra o convívio antes proble-

matizado com amargura e agora, apresentado com serena satisfação. 

É como se o poeta finalmente se assumisse, e, maduro, enun cia sse a 

própria tradução da herança como dívida em curso e tarefa sempre 

retomada. 

Os Antigos passeiam nos meus dedos.

Eles são os meus dedos substitutos

ou os verdadeiros?

 Posso sentir o cheiro de suor dos guarda-mores,

 o perfume-Paris das fazendeiras no domingo de missa.

 Posso, não. Devo.

 Sou devedor do meu passado,

 cobrado pela chave.

Que sentido tem a água represa
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 concentram o aboio do crepúsculo?

 Onde a casa vige?

 [...] 

Escuto a voz da chave, canavial,

 uva espremida, berne de bezerro,

 esperança de chuva, flor de milho,

o grilo, o sapo, a madrugada, a carta,

a mudez desatada na linguagem

que só a terra fala ao fino ouvido.

E aperto, aperto-a, e de apertá-la,

 ela se entranha em mim. Corre nas veias.

 É dentro em nós que as coisas são,

 ferro em brasa – o ferro de uma chave. 20

No poema de 1984, publicado em Corpo, a ausência indiciada 

em “Convívio”21 pelo verso “ter e não ter em nós um vaso sagrado [...] 

uma presença contínua” é apresentada como “a mudez desatada na 

linguagem que só a terra fala ao fino ouvido”, ou seja, como a silen-

ciosa linguagem da terra. A alteridade abrigada na imagem, concha 

do corpo do mundo, codifica aí o que Deleuze qualifica como “a mo-

dulação, a tensão de toda linguagem em direção a um fora”, ou ainda 

a “gagueira criativa” inerente aos belos livros, que segundo o filósofo 

“forçosamente são escritos numa espécie de língua estrangeira”.22

Em “A metafísica do corpo”, também do livro de 1984, essa am-

bivalência do imaginar como devir aparece entendida como “a alma do 

corpo”. É então que a lúcida “simplicidade” da poesia de Drummond, 

para recapturarmos o título feliz de Silviano Santiago, emerge com toda 

intensidade. Aí o Vinculum substantiale de Leibniz, isto é, a dobra da 

alma e do corpo, consubstancia-se precisa e milagrosa. Este interior 

do pensar entendido como a prega do exterior, da aparência, é tradu-

zido no poema pelo verbo “entremostrar-se”, ao mesmo tempo que 

se esclarecem as contraditórias razões sustentadas pelo filósofo para 

termos um corpo: “devemos ter um corpo porque há o obscuro em nós” 

ou ainda e da mesma forma, “devemos ter um corpo, porque nosso 

espírito tem uma zona de expressão privilegiada, clara e distinta”.23
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de   A metafísica do corpo se entremostra

nas imagens. A alma do corpo

modula em cada fragmento sua música

de esferas e de essências

além da simples carne e simples unhas.

Em cada silêncio do corpo identifica-se

a linha de sentido universal

que à forma breve e transitiva imprime

a solene marca dos deuses

e do sonho.

[...] 

De êxtase e tremor banha-se a vista

ante a luminosa nádega opalescente,

a coxa, o sacro ventre, prometido

ao ofício de existir, e tudo mais que o corpo

resume de outra vida, mais florente,

em que todos fomos terra, seiva e amor.

Eis que se revela o ser, na transparência

do invólucro perfeito.24

Esta metafísica do corpo-resumo “de outra vida mais florente”, 

concebida também em “A Chave”, desde sua primeira estrofe conduz 

à figuração do que proporia denominar de uma ontologia telúrica. Da 

“terra, seiva e amor” viemos e para a terra voltaremos. Assim, em di-

versos momentos, o poeta do gauchismo figura a origem como meta, 

na dramatização da “inteligência trágica do universo”25 que, segundo 

Marlene de Castro Correia, o caracteriza.

A “forte incidência de palavras do campo semântico visão pre-

cedidas de signos de negatividade”, aliada ao “metaforismo organizado 

em torno da noção de escuridão”,26 também apontados pela crítica, 

constituem, certamente, a contraparte épica a esta tragici dade tão 

afirmativamente desenvolta. Neste sentido, a natureza plástica do 

telurismo drummondiano reativa, recorrentemente, a imagem do 

tempo como noite e o sombrio alcance das possibilidades humanas.
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de   Assim, desde A rosa de povo, quando a perquirição existencial 

se vai decididamente ampliando, que o corpo do tempo encarna, pelo 

imagismo do obscuro, o amorfismo mutante filosoficamente caracte-

rizado por Deleuze: “A potência do falso é o tempo em pessoa, não 

porque os conteúdos do tempo sejam variáveis, mas porque a forma 

do tempo como devir põe em questão todo modelo formal de verdade”. 

Por isso, conforme postula o filósofo, “o falso não é um erro ou uma 

confusão, mas uma potência que torna o verdadeiro indecidível”.27

Na reconstrução sensível desta formulação, acompanhamos, 

então o poeta:

Sinto que nós somos noite,

que palpitamos no escuro

e em noite nos dissolvemos.

Sinto que é noite no vento,

noite nas águas, na pedra.

E que adianta uma lâmpada?

E que adianta uma voz?

É noite no meu amigo.

É noite no submarino.

É noite na roça grande.

É noite, não é  morte, é noite

de sono espesso e sem praia.

Não é dor, nem paz, é noite,

é perfeitamente a noite.28 

Estou solto no mundo largo.

Lúcido cavalo

com substância de anjo

circula através de mim.

Sou varado pela noite, atravesso os lagos frios,

absorvo epopéia e carne.29 

O homem, feixe de sombra, / desejaria pactuar / com a menor claridade. 

/ Em vão. Não há sol. Que importa? / Segue-me, cego. Os dois vamos / 

rumo de Lugar Algum. 30



126
A 

“m
et

af
ís

ic
a 

do
 c

or
po

” 
na

 p
oe

si
a 

de
 C

ar
lo

s 
Dr

um
m

on
d 

de
 A

nd
ra

de   Escurece, e não me seduz / tatear sequer uma lâmpada. / Pois que 

aprouve ao dia findar, / aceito a noite. // E com ela aceito que brote / 

uma ordem outra de seres / e coisas não figuradas. / Braços cruzados. 

[...] E nem destaco minha pele / da confluente escuridão. 31

Ganhei (perdi) meu dia. / E baixa a coisa fria / também chamada noite, 

e o frio do frio / em bruma se entrelaça, num suspiro. // E me pergunto 

e me respiro / na fuga deste dia que era mil / para mim que esperava 

/ os grandes sóis violentos, me sentia / tão rico deste dia / e lá se foi 

secreto, ao serro frio.32 

Neste último poema, a constância da noite, sua palpável na-

tureza de “coisa fria”, mesmo no seio do dia, “o frio noutro frio”, se 

confirma também pelo desalento do eu lírico, que, infeliz “procurador 

do amor”, termina por confessar: “amor, fonte de eterno frio, / minha 

pena deserta, ao fim de março, / amor, quem contaria? / E já não sei 

se é jogo, ou poesia”. 33

No trôpego percurso por entre as “formas breves / ou longas”34  

do tempo, o sujeito gauche encena a potência do falso que o cons-

titui, justamente, na e pela procura do amor. No universo trágico 

drummondiano, a “alma barroca”35 do poeta-protagonista sofre e pena 

“os poderes infernais” do amor, figurado e refletido como ambíguo e 

traiçoeiro “alvo divino”, “algo que foge”, “elide a face” e nada explica.36 

À semelhança d’ O Banquete platônico, o amor, na concepção 

poética de nosso filósofo do gauchismo, é tratado como um problema 

ontológico; “a luz de sua túnica”,37 vista como possibilidade mágica e 

deleitosa de contato fugidio com o ser. Assim, “a crueldade do amor”, 

no mundo-refém da “guerra de Deus”,38 não se restringe apenas à “des-

construção erótica”, tal como entendida por Bataille, como desindivi-

duação do ser, em favor do resgate da unidade da espécie. Bem além 

disso, “a crueldade do amor”, no universo do “combate”39  orquestrado 

pelo Deus Gauche, reside no paradoxo, referido por Clément Rosset, 

para “todas as acepções da palavra “amor”, a si, às coisas, ou a outra 

pessoa: “que consiste em amar sem amar, em afirmar como durável o 

que é efêmero [...] pois faz parte da essência do amor pretender amar 

sempre, mas de sua realidade amar apenas durante um certo tempo. 
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de   De tal modo que a verdade do amor não combina com a experiência 

do amor”.40

E não é outra a versão do poeta, quando ao final de Farewell, 

define os “Verbos”, “imperfeitos gargalos” que mal deixam escapar 

nossas ausências:

Amar, nome-programa

de muito procurar.

Mas quem afirma que eu

sei o reflexo meu?

Rir, astúcia do rosto

na ameaça de sentir.

Jamais se soube ao certo

o que oculta um deserto.41 

Assim, a teoria do amor-bicho áporo desdobra-se em todas as 

dicções e por todos os tipos de tematização, na obra drummondiana. 

Ora explicitamente sexualizada, ora combinada ao humor de nota-

ção crítico-social, ou à reflexão metapoética, ou ainda à perquirição 

ontológico-existencial, a suprema ironia do amor, em vários diapasões 

e intensidades, ela habita desde o estilo mesclado dos primeiros livros, 

passando pela dicção depurada do neoclassicismo dos anos 1950, pelo 

experimentalismo mais acentuado dos anos 1960, pela serena graça 

dos “boitempos”, até o exemplar despojamento estilístico dos últimos 

livros – tão aparentemente leves, quanto radicalmente precisos em 

sua concisão e gravidade.

O tratamento intensivamente barroco do paradoxo amoroso, 

consolidado, sobretudo, no “Quarteto Metafísico”42 , desdobra-se até o 

livro-despedida, quando emergirá, por fim, uma erótica existencial em 

que a transitividade do ser, visto como “ser para o declínio”, se engen-

dra no e pelo corpo, em sua transcendência animal. Daí a configuração 

de uma ontologia telúrica, em que o fazer poético, pela materialidade 

das imagens, problematiza a morte e encena a dupla pertença entre 

alma e corpo, ou lado obscuro da alma em seu vínculo com o corpo 

animal e, por isso, animado.
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de   No soneto “Os Poderes Infernais”, de A vida passada a limpo, o 

“fogo-fátuo” do amor e ou a inconstância do desejo radicada em nossa 

própria implausibilidade emergem no âmago do corpo, como a íntima 

fera multiforme, condição de possibilidade e princípio consti tuinte 

dos seres, em sua diferença. Cada atributo – “sua escama de fel”, “seu 

rangido”, a “aranha invisível [...]que o tece”, o “lobo triste” – encar-

nando o que o próprio poeta mais adiante vai compreender como “a 

metafísica do corpo”, sua animação, na indecidível fronteira entre a 

finitude de cada ser e a vida do mundo como devir. 

O meu amor faísca na medula,

pois que na superfície ele anoitece.

Abre na escuridão sua quermesse.

É todo fome e eis que repele a gula.

Sua escama de fel nunca se anula

e seu rangido nada tem de prece

Uma aranha invisível é o que o tece.

O meu amor, paralisado, pula.

Pulula, ulula. Salve, lobo triste!

Quando eu secar, ele estará vivendo,

já não vive de mim, nele é que existe

o que sou, o que sobro, esmigalhado.

O meu amor é tudo que, morrendo,

não morre todo, e fica no ar, parado.43 

A soberba espiral de antíteses desdobradas umas nas outras – 

medula & superfície, faísca & anoitece, escuridão & quermesse, fome  

& gula, rangido & prece paralisado & pula, morrendo & não morre 

– , partindo da intimidade da medula, faz emergir a fera pulsante no 

tecido do corpo. Aqui, “a aprovação da vida até na morte operada 

pelo erotismo”44 constitui a imagem do amor vivendo além de quem 

o acolhe, numa deriva transcendente. Ou seja, o lobo triste encena o 

mútuo esbatimento entre animal e anima, ou ainda entre a intensiva 

força individuante e a extensividade do ser, como permanente devir.
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de   Num dos últimos poemas de Farewell, o “aterrorizante”, para 

usarmos o adjetivo empregado por Marlene de Castro Correia, “Res-

tos”, o sentimento da morte iminente encena uma situação semelhante, 

com tintas bem mais lúgubres:

O amor, o pobre amor estava putrefato.

Bateu, bateu à velha porta, inutilmente.

Não pude agasalhá-lo: ofendia-me o olfato.

Muito embora o escutasse, eu de mim era ausente.45

O “lobo triste” de “Poderes Infernais”, agora, “putrefato”, bate 

à porta do corpo, onde antes “pululava”. O “lobo triste” bate na por-

ta da própria casa, “A Casa do Tempo Perdido”, de outro poema do 

mesmo livro:

Bati no portão do tempo perdido, ninguém

atendeu.

 Bati segunda vez e outra mais e mais outra.

 Resposta nenhuma.

 [...]

Casa onde não mora ninguém, e eu batendo e 

   chamando

 pela dor de chamar e não ser escutado.

 [...]

 O tempo perdido certamente não existe.

 É o casarão vazio e condenado.46 

O corpo abandonado pela alma – “eu de mim era ausente” –, em 

pleno transe de desligamento, não mais acolhe o próprio habitante, é 

apenas “casarão vazio e condenado”, “casa onde não mora ninguém”. 

A caminho do “inexistível”, em pleno transe de “Desligamento”, o poeta 

em “Restos” se vê cumprir o “salto mortal” invocado no outro poema. 

Ó minh’alma, dá o salto mortal e desaparece

 na bruma, sem pesar!

Sem pesar de ter existido e não ter saboreado

o inexistível.
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de   Quem sabe um dia o alcançarás, alma conclusa?

Ó minh’alma, irmã deserta, consola-te de me

teres habitado,

se não fui eu que te habitei, hóspede maligno,

com irritação, com desamor, com desejo de

ferir-te 

[...] 

Ó minha, ó de ninguém, ó alma liberta,

a parceria terminou, estamos quites!47 

A épica imaginação do “inexistível”, ao alegorizar o amor putre-

fato, em pleno acontecer da morte, recorta os limites de uma ontologia 

do ser para o declínio em que a materialidade do corpo cumpre, com 

justeza, “os ritos do existir” e constitui o “ser inteiro e único”48 de cada 

um, em sua diferença.

Por isso, a travessia da noite do tempo se cumpre como destino 

ontológico da procura do amor, no anelo da reconciliação do corpo 

descontínuo, na continuidade do ser:

Que pode uma criatura senão

entre criaturas, amar?

amar e esquecer,

amar e malamar,

amar, desamar, amar?

sempre, e até de olhos vidrados, amar?

[...]

Este o nosso destino: amor sem conta,

distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,

doação ilimitada a uma completa ingratidão,

e na concha vazia do amor a procura medrosa,

paciente, de mais e mais amor.

Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa

amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita.49 
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de   A promessa de eternidade embutida na “sede infinita” é ainda 

um ritual do corpo, nele e por ele encenada e traída: 

Ai de nós, mendigos famintos:

 Pressentimos só as migalhas

 desse banquete além das nuvens

 contingentes de nossa carne.

 E por isso a volúpia é triste

 um minuto depois do êxtase.50 

O rastro desse eterno como faísca fugaz, simultânea oscilação 

entre presença/ausência, não obstante, pode aflorar, esquivo e impre-

visto, pela experiência do amor. Afinal, “que é a realidade do real/ou 

da ficção?”.51 Assim, o amor, porque instantânea intimidade com o ser, 

ainda que precário e equívoco, produzirá o mais importante signo de 

permanência no transitório da vida humana.

assim o amor

dissolve o mesquinho desejo de existir em face do mundo

 com olhar pervagante e larga ciência das coisas.

 Já não defrontamos o mundo: nele nos diluímos,

 e a pura essência em que transmutamos dispensa 

[...]

 todas as imposturas da razão e da experiência,

 para existir em si e por si,

à revelia de corpos amantes,

 pois já nem somos nós, somos o número perfeito:

UM.52 

Mais além da vivência concreta, ou da vida ativa propriamente 

dita, “o apelo da eternidade”53 pode sempre e ainda ser vislumbrado 

pelos signos sensíveis da memória. Nela e por ela, o desejo – a vio-

lência do que força a pensar – recupera o tempo e produz a sensação 

de que não passa:

Passou?

Minúsculas eternidades
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de   deglutidas por mínimos relógios

ressoam na mente cavernosa. 

[...]

Hoje somos mais vivos do que nunca.

Mentira, estarmos sós.

Nada, que eu sinta, passa realmente.

É tudo ilusão de ter passado.54

“No chão noturno da existência”,55 antes da indesejada e “últi-

ma ração do vácuo”56 (ANDRADE, 1996, p. 98), a ontologia telúrica de 

Drummond admite, mais além da precária fagulha do amor, o débil 

consolo da memória. Para o bem ou para o mal, o pharmacon, indeci-

dível remédio-veneno de sua máquina imaginante, grava no rio fortuito 

do tempo o “ontem-sempre” da imagem: 

Amar o perdido

deixa confundido

este coração.

Nada pode o olvido

contra o sem sentido

apelo do Não.

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis

à palma da mão.

Mas as coisas findas,

muito mais que lindas,

essas ficarão.57
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memória poétiCa e epiCidade em Ferreira guLLar

O tempo era bom? Não era.

O tempo é, para sempre.

A hera da antiga era 

roreja incansavelmente.     

 (Drummond, Duração)

A sabedoria poético-existencial alcançada por Gullar em Poe-

ma sujo certamente se deve ao amadurecimento de um processo de 

tensa conciliação entre o empenho do pensamento e a porosidade da 

memória à contingência do mundo.

A histórica oscilação do poeta entre pesquisa filosófica e criação 

poética, dramaticamente explícita desde A luta corporal, pela busca 

de uma palavra compatível com a opacidade do corpo,1 deságua na 

figuração sensível da cidade de São Luís, recuperada, pela memória 

poética, em pleno exílio chileno, no Poema sujo. 

Antes, a aspiração do poema como um “corpo vivo” chega ao 

impasse da palavra desarticulada e à tentativa neoconcretista de in-

corporação do “gesto do leitor e (d)o seu próprio corpo”,2 para, mais 

adiante, engajar-se na poesia do CPC, em decorrência do empenho de 

“ligação com o real”.

Como bem o reconhece o poeta, “essa virada radical era mais 

conseqüente do que podia parecer à primeira vista”,3 já que a utopia 

modernista da integração arte/vida, inerente ao inicial vanguardismo 

do projeto de Gullar, e a sua vocação vitalista igualmente convergem 

na busca do outro, entendido como o leitor a ser sensibilizado ou 

como a realidade social a ser modificada. 

Justamente tal reencontro com a realidade, ainda que pelo viés 

abstrato do receituário nacional-popular, após o fracasso e a revisão de 

caminhos, termina por reanimar, pela via do coloquialismo, o sentimen-

to da injunção na cidade, na casa, no quintal – seus corpos, cheiros e 

barulhos. O momento dessa redescoberta existencial do mundo como 

signo sensível a ser decifrado configura-se numa situação limite: sofri-
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r   mento, exílio e desamparo vão transformar a memória na faculdade 

poética por excelência e o poema na invenção de um novo destino. 

Assim é gerado e concebido Poema sujo em Buenos Aires, durante o 

ano de 1975, conforme posterior reconstituição em Rabo de foguete:

Senti que tinha encontrado o umbigo do poema (porque, como as pesso-

as e outros bichos, o poema  também começa pelo umbigo) e, quase sem 

tomar fôlego, escrevi cinco laudas. Ao terminá-las, sabia de tudo: que 

o poema ia ter por volta de cem páginas, que teria vários movimentos 

como uma sinfonia e que se chamaria Poema sujo.4

A transformação da cidade em corpo, roteiro afetivo de formas, 

cheiros e cores, imã erótico onde se imbrica o poeta “nascido numa 

porta-e-janela da rua dos Prazeres”,5 vai mobilizá-lo e, pela violência 

dos signos sensíveis, fazê-lo viajar seu coração para reencontrar, mes-

mo na distância, a “pátria de mato e ferrugem”. E se o corpo constitui a 

via eleita para a viagem, talvez seja porque se revele como a “expressão 

mais espessa da memória topográfica”.6 

Não obstante, sua memória pessoal, ao sofrer a coação da sensi-

bilidade, engendra, aos poucos, a história sociovisual da cidade, suas 

coisas, sua gente, promovendo, simultaneamente, um amplo painel 

crítico sobre “a vida humilde da pequena-burguesia brasileira nas suas 

cidades pobres”7 e com escassas perspectivas.

Este saber afetivo que, movido pelo radar da memória invo-

luntária, comove o pensamento e o força a pensar, concebe a cultura 

como um hieróglifo a ser interpretado pela ação combinada entre a 

sensibilidade e a inteligência. 

Por isso mesmo, a apreensão deste mundo supera a dicotomia 

objetivo/subjetivo – nem matéria bruta, nem voluntarismo do ego – na 

direção de um horizonte mesclado, do sujeito em situação, imerso em 

sua paisagem existencial.

Desabam as águas servidas

me arrastam por teus esgotos

de paletó e gravata

Me levanto em teus espelhos

me vejo em rostos antigos
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r   te vejo em meus tantos rostos

tidos perdidos partidos

refletido

irrefletido8

Este visceral envolvimento entre homem e cenário, além de 

manifestar uma obsessiva plasticidade, característica da visão de 

mundo épica, revela também uma espécie de íntimo compromisso 

com o melhor da poesia brasileira moderna, numa combinatória entre 

a espessura ético-existencial de João Cabral e o enraizamento subje-

tivista do “sentimento do mundo” drummondiano.

Assim, a riqueza plástica e o dinamismo sinestésico do univer-

so recuperado no poema avultam pelo coloquialismo de bricolagens 

poéticas, que reiteram o fluxo de uma subjetividade profundamente 

enlaçada à própria circunstância, pelo viés da recordação capricho-

sa e dispersiva. Ainda soa, certamente, o eco de Drummond nesta 

inequívoca absorção criativa da lição, segundo a qual o subjetivismo 

crítico e plantado socialmente constitui o solo fecundo para a seiva 

da solidariedade política e da indagação ético-existencial.

meu cão doméstico meu dono

cheio de flor e de sono

meu corpo-galáxia aberto a tudo cheio

de tudo como um monturo

de trapos sujos latas velhas colchões usados sinfonias

sambas e frevos azuis

de Fra Angelico verdes

de Cézanne

matéria-sonho de Volpi (p. 22)

[...]

Ah, minha cidade suja

de muita dor em voz baixa

de vergonhas que a família abafa

em suas gavetas mais fundas

de vestidos desbotados
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r   de camisas mal cerzidas

de tanta gente humilhada

comendo pouco

mas ainda assim bordando de flores

suas toalhas de mesa

suas toalhas de centro

de mesa com jarros

¾ na tarde

durante a tarde

durante a vida ¾

cheios de flores

de papel crepom

já empoeiradas

minha cidade doída9

Por outro lado, esta recriação do tempo como duração descon-

tínua e relacional recupera o enovelamento essencial do homem em 

situação, característico do lirismo cabralino, capaz de historicizar a 

geografia pelo radical pertencimento do homem à paisagem. Trata-se 

de uma espécie de retomada do que se poderia chamar de estilo “cão 

sem plumas”.10

Por isso, o tecido heterogêneo dos muitos centros da cidade de 

São Luís, desencadeado pela reminiscência, vai fazendo aflorar as dife-

rentes alteridades do eu lírico, na construção de um caleidoscópio de 

implicações, em que a temporalidade se reverte no espaço relacional 

de seres e coisas, autônomas e intrincadas: 

a cidade está no homem

quase como a árvore voa

no pássaro que a deixa

cada coisa está em outra

de sua própria maneira

e de maneira distinta

de como está em si mesma11

Por sua vez, a “memória tão ativa” da “faca só lâmina” cabralina, 

capaz de desvelar “em cada coisa o lado / que corta”, igualmente subjaz 

na poética suja da cidade maranhense “sem fronteiras”, em que cada 
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r   etapa do tempo (dia, tarde ou noite) pode, como um prisma, possuir 

diversas faces. Aqui, o caráter palpável da recordação espacializada, 

capaz da revivescência épica da prosopopéia, também recorta “todas 

as quinas”, e presentifica a essencial imbricação homérica entre o ver 

e o ser.

Numa noite há muitas noites

mas de modo diferente

de como há dias

no dia

(especialmente nos bairros

onde a luz é pouca)   (p. 43)

[...]

Mas o que mais distancia

essa noite da Baixinha

das outras

é o cheiro: melhor dizendo

o mau cheiro

que ela tem como certos animais

na sua carne de lodo

e daí poder dizer-se

que a noite na Baixinha

não passa, não

transcorre:

apodrece12

Esta percepção concretizante e espacializada do tempo – deci-

didamente amadurecida no Poema sujo – de um lado, corresponde ao 

“íntimo apego às estruturas viscerais, ao ritmo elementar e viscoso das 

mais recônditas entranhas do corpo”,13 e de outro, desdobra tal apego 

a partir da visão de mundo épica, em sua celebração da luminosidade 

e da rotação relacional dos seres e das coisas no mundo. Por isso, a 

perspectiva que identifica o escuro com paralisia, silêncio, podridão 
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r   e morte reconhece, na luz, a fonte de dinamismo, transformação e 

vida. E, no seio desta finita diversidade, a obsessão plástica do poeta 

compreende as diferentes qualidades cromáticas, como distintas 

velocidades das coisas.

o certo é que

tendo cada coisa uma velocidade

(a do melado

escura, clara

a da água

a derramar-se)

cada coisa se afastava

desigualmente

de sua possível eternidade.

Ou

se se quer

desigualmente

a tecia

na sua própria carne escura ou clara

num transcorrer mais profundo que o da semana.14

A epicidade do traço na reconstituição poética da cidade, ao 

mesmo tempo em que encena o diálogo amargo e amoroso do homem 

com sua terra natal, é capaz de crispar-se e, lúcida e afiada, proble-

matizar a densidade de seu tecido heterogêneo como corpo bichado 

e organismo doentio. Daí a vocação mesclada desse memorialismo 

na encruzilhada entre a impressão sensível gravada, como tatuagem, 

e a crítica da cultura. Também aí reside a qualidade do poema, sua 

essencial “sujeira”: na medida em que repropõe um tipo heteróclito 

de logos, um logos iluminado pela força do mythos, uma espécie de 

imagem talhada pelo fio agudo da reflexão, e movida pela violência 

do que força o pensar. 

Por isso, um tipo de moral desconcertante e diferida caracteriza 

este poema extenso e coeso: de um lado, o despojado e materialista 

reconhecimento da práxis humana como signo da permanência da 

vida “numa pequena cidade latino-americana”; de outro, a sutil cap-
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la
r   tação do sentimento da própria desvalia “numa cidade tão pequena”, 

eco de vozes no mesquinho ambiente, “iluminação mortal” que “ali 

[...] / entre móveis baratos / e nenhuma dignidade especial / minava 

a própria existência”. 

Também em Cabral, “o tratamento ativo” “(d)a vida que se luta / 

cada dia” – conforme assinala Costa Lima15 sobre O cão sem plumas – 

filtra-se pela mediação da memória para, entre outros efeitos, descartar 

o “otimismo demagógico”, sem renunciar à reflexão sobre o social. 

Justo esta convergência entre os impulsos ético e cognitivo – percebida 

por Merquior16 na visão de mundo cabralina – será desdobrada por 

Gullar no reduto mais irredutível e material da subjetividade: o corpo.

Na radicalidade da dicção alcançada em Poema sujo, a figuração 

do motivo social sustenta-se com uma espécie de madura simplicidade 

¾ incomum na tradição brasileira, sobretudo nesta área, muito afeita 

ao excesso retórico – através da qual, como aponta Lafetá, “a voz 

política nasce do sentimento íntimo”.17

Os livros seguintes – Na vertigem do dia (1980) e Barulhos 

(1987) – continuam o movimento de indagação poético-existencial 

desdobrando, através de um memorialismo alimentado pela memória 

involuntária, as conquistas anteriores no processo de aprendizagem 

do tempo. Assim, no primeiro, a exploração subjetiva, enlaçada ao 

realismo da visão política, aprofunda a tradução do mundo através da 

interação crítico-afetiva com a injunção. Enquanto que, no segundo, 

o renovado esforço da “imunidade retórica”, conjugado à vocação 

metapoética, desemboca no que Ivan Junqueira considera “uma cele-

bração do rigor formal”.18

Sem escrever poesia, desde então, Gullar, afinal, em 1999, quebra 

o jejum e produz Muitas vozes.19 Esta última safra de poemas, refletindo 

a vocação bifronte entre o empenho construtivo e o enraizamento sen-

sível, prolonga a problematização da memória “suja”, como condição 

de possibilidade para o questionamento poético-ontológico da vida, da 

morte e da própria poesia. De fato, são estes os grandes temas desta 

coletânea cuja publicação assinala o respeitável marco de 50 anos 

de poesia, desde 1949, ano da estréia com Um pouco acima do chão.

A progressiva pedagogia do tempo, de início visto sob o signo 

do desgaste e da erosão – “Eu escrevo / [...] / nos lábios da poeira / 

[...] / qualquer palavra que disfarça / e mostra o corpo esmerilado do 
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la
r   tempo”20 – e gradativamente resgatado como opulência, complexidade 

e profusão, tem seu turning point, na idéia da descontinuidade. Se a 

crise de identidade do jovem poeta o compele ao “Programa de Homi-

cídio”, porque “cada coisa, como cada homem, guarda em si mesmo 

sua verdade, isto é, sua morte”,21 mais adiante, a fratura narcísica 

será curada pela porosidade do corpo à linguagem do mundo, na via 

involuntária da memória sensível. 

Com efeito, no Poema sujo, configura-se uma concepção estético-

-filosófica do tempo que, certamente, pode ser sintetizada pela seguinte 

reflexão de Bachelard: “Ser poeta é multiplicar a dialética temporal, é 

recusar a continuidade fácil da sensação e da dedução; é [...] recolher 

o repouso vibrado, o psiquismo vibrado.”22 

Desafiado pela “difícil tarefa” de demonstrar o caráter construí-

do de toda duração, o filósofo, n’ A Dialética da duração, afirma a tese 

de que “os centros decisivos do tempo são suas descontinuidades”23 

e, por isso, ele “só aparece contínuo graças à superposição de muitos 

tempos independentes”,24 ou seja, de muitos ritmos.

Partindo “da noção de ritmo como noção temporal fundamen-

tal”, Bachelard chega à formulação do “princípio temporal fundamental 

da rítmica generalizada”: 

É a restituição de uma forma. Um caráter é rítmico se ele se restitui.  

Ele dura então através de uma dialética essencial.  [...]

Restituindo uma forma, o ritmo restitui freqüentemente uma matéria, 

uma energia. [...] O ritmo é verdadeiramente a única maneira de disci-

plinar e preservar as energias mais diversas. É a base da dinâmica vital 

e da dinâmica psíquica.25

Esta mesma compreensão é congenial ao Gullar crítico de arte 

e teórico do Neoconcretismo, quando compreende a “forma como 

duração” ou, por exemplo, quando comenta a pintura de Aloísio 

Carvão, como “a espacialização de um tempo cromático”, ou ainda, 

quando observa a renovação proposta pelas obras de Lygia Clark e 

Hélio Oiticica, quanto à cor, “como relação dinâmica espacial”, ou “um 

novo espaço criado pela luminosidade”.26

Justamente esta segura intuição poética da “multiplicidade e da 

correlação recíproca dos ritmos”,27 na espessura do tempo, explicita-
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e o atual Muitas vozes, em que o papel do poeta – à semelhança do 

maestro, segundo Bachelard – como “senhor dos andamentos”, torna 

“mais consciente o esforço de correlação dos instrumentistas” e/ou 

dos seres em sua ação no mundo.

A reflexão poético-ontológica desta última coletânea, aprofun-

dando a natureza auditiva já atribuída ao tempo, afirma a centralidade 

do corpo como sinestésica medida de coisas – “você é seu corpo / 

sua voz seu osso” – ou ainda como irredutível matéria finita, mas des-

dobrável numa impalpável alteridade: na “alegria [...] que, intangível, 

adeja / acima / do que a morte beija”.28 Partindo desta concepção 

orgânico-vitalista do corpo-estação da finitude, Gullar adota uma es-

pécie de proustiana perspectiva que o vê como “máquina produtora 

de verdades do e pelo tempo”, extraídas de nossas impressões.

Os vivos são fornalhas / em sempre operação: / em sua mente e ventre 

/ tudo vira carvão

O mar a pedra a manhã / são ali combustível: / o vivo, voraz, muda / o 

visível em invisível

O mar a pedra a manhã / – que ele queima em seus risos – / viram pele 

e cabelos / do corpo, que é ele vivo

e onde habita alguém / – seja espírito ou não – / alimentado também / 

por essa combustão

Que tudo vaporiza. / Mas que agora na pele / desta efêmera mão / é 

afago de brisa29

Da serena sabedoria deste poema extraímos a dinâmica do 

corpo-usina, capaz de transubstanciar formas, cores, cheiros, sabo-

res, em alimento espiritual, em memória afetiva. Assim, tudo o que 

é vivo, a partir das lentes do poeta/maestro, passa a ser percebido 

como concerto, sinfonia de vozes que zunem, pulsam ou enguiçam: 
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nues a executar / sem partitura / a sinfonia do verão como parte que 

és” (Morrer no Rio de Janeiro)

“Tão vertiginoso urgia / o verão / zunindo feito dínamo” (Manhã)

“teu coração estará funcionando normalmente / entre tantas outras 

coisas que pulsam na manhã / ainda que possam de repente enguiçar” 

(Morrer no Rio de Janeiro)

“a metalurgia no- / turna exercida / no sono

a me- /talurgia do / pássaro / na floresta

(do canto / dele)

e dos / bichos / miúdos / das larvas / a / metalurgia / da brisa”  (Fala-

gens)30

E, na medida em que o mundo da vida associa e inspira a idéia 

de funcionamento e sincronia; seus seres, estados ou instâncias são 

precisos, afiados e ativos como lâminas:

na lâmina das vozes / perdidas no sonho

na / lâmina /do /sono

da água / sonora

das coisas velozes    (Nasce o poeta, p.12)

(o punhal / dentro das / flores / a lâmina / disfarçada / em aroma)31       

(Falagens, p.111)

A agudeza do corpo como máquina vai transformá-lo em cen-

tral produtora de sensações e símbolos pela potência sintética da 

sinestesia. Por isso, a aludida centralidade de cada corpo, em plena 

rotação universal, traduz- se numa multiplicidade de ritmos que atra-

vessam e iluminam “a noite mítica que habita a matéria”.32 E o poeta 

pode reconhecer que “a vida é este / facho / diurno / e ardente: / só 

presente” ao passo que a morte chega como um “colapso”, “cortando 

a luz do corpo”.33 
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vozes, configura, certamente, o ponto alto da coletânea. Vale citar o 

primeiro segmento do belo Nova concepção da morte:

Como ia morrer, foi-lhe dado o aviso / na carne, como sempre ocorre 

aos seres vivos;

um aviso, um sinal, que não lhe veio de fora, / mas do fundo do corpo, 

onde a morte mora,

ou dizendo melhor, onde ela circula / como a eletricidade ou o medo, 

na medula

dos ossos e em cada enzima, que veicula, / no processo da vida, esse 

contrário: a morte.34

A plasticidade do ponto de vista agrava também a imbricação 

essencial entre mortos e vivos, numa rede de reciprocidades, em que 

os mortos permanecem nos vivos e estes, freqüentemente, se perdem 

com aqueles.

Onde começo, onde acabo, / se o que está fora está dentro /como num 

círculo cuja / periferia é o centro?

 Estou disperso nas coisas, / nas pessoas, nas gavetas: / de repente 

encontro ali / partes de mim: risos, vértebras.

 [...]

Extraviei-me no tempo / Onde estarão meus pedaços? / Muito se foi com 

os amigos / que já não ouvem nem falam.    (Extravio)

os mortos vêem o mundo / pelos olhos dos vivos /

eventualmente ouvem, / com nossos ouvidos, / certas sinfonias / algum 

bater de portas, / ventanias

ausentes / de corpo e alma / misturam o seu ao nosso riso / se de fato 

/ quando vivos / acharam a mesma graça

                                                              (Os Mortos)35
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ocorrer também no processo da vida enquanto progressivo amadu-

recimento, gradativa preparação para o nada, já que “ninguém vive a 

morte / quer morto quer vivo / mera noção que existe / só enquanto 

existo”.36 Ou ainda, a consideração da vivência da morte pode ocorrer, 

no aprendizado da vida, “sem apelo”, sem espetáculo, “sem ênfase”, 

apenas consciência doída e paradoxal do esquecimento de si:

Quando jovem escrevi / num poema “começo / a esperar a morte” / e a 

morte era então / um facho / a arder vertiginoso, os dias /    

[...]

Agora porém / depois de / tudo / sei que / apenas / morro / sem ênfase37

A insidiosa lucidez da morte, no seio da vida, como lenta ação do 

esquecimento na lembrança dos entes queridos – emergindo em The-

reza, a “doída / desavinda companheira”38 – prepara também a outra 

margem de sentido implícita na dialética vida-morte, que então, ao 

entrelaçamento de ambas, passa a contrapor a sua radical oposição.

Na épica visão de Gullar, oposta à “consistente realidade” do 

“tato”, da “dureza do osso da cabeça” ou da “seda dos cabelos”39, a 

morte consiste no berço do Nada. E em tal condição, vai propiciar o 

“silêncio” versus “o ruidoso mundo / da vida”40, o escuro e a imobilidade 

versus as “velocidades de luz”, a paralisia em contrapartida à fugidia 

vertigem do instante.

Como nos ensina Nova concepção da morte, “vinda de dentro 

ou de fora”, ela gestará um irreversível descompasso, um movimento 

contrativo, “ao revés” da soberba e opulenta expansão que é a vida:

...a morte, por si, gera / um processo que altera as relações de espaço 

/ e tempo e modifica, inverte, em descompasso, 

o curso natural da vida: uma vertigem / arrasta tardes, sóis, desperta 

da fuligem 

vozes, risos, manhãs já de há muito apagadas, / e as precipita veloz-

mente, misturadas, 
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ser prensada pelas

forças de contração da morte, se reduz / a um buraco voraz de que 

nem mesmo a luz 

escapa, e assim também com as pessoas ocorre. 

E é por essa razão que quando um homem morre, 

Alguém que esteja perto e que apure o ouvido / certamente ouvirá, 

como estranho alarido,

o jorrar ao revés da vida que vivera

até tornar-se treva o que foi primavera.41

 Esta interpretação da morte como sístole de ritmos e impulsos, 

buraco negro e sem fundo, hiato absurdo, já havia despontado em 

Rabo de foguete, suas memórias do exílio, por ocasião da experiência 

de um desmaio: 

Senti uma dor fortíssima no estômago, um enjôo e desmaiei sobre o om-

bro de Armênio. Em seguida, voltei a mim mas aqueles poucos segundos 

eu os vivi como uma experiência da morte. Fundira-me ao nada e voltara. 

Nesse momento formei opinião do que deve ser a morte que, desde 

então, deixou de me assustar. A sensação que me ficou não foi de perda, 

de uma vida que houve e se acabara, e sim de uma ausência absoluta, 

como se nada ¾ nem eu nem o mundo ¾ houvesse jamais existido.42 

Talvez a característica mais marcante do Nada, segundo Gullar, 

– em decorrência deste movimento compulsivo e auto-restritivo dos 

seres a si mesmos e ao próprio vácuo – seja a radical abolição de todos 

os laços, vínculos e ligações inerentes à grande rede da vida do mundo.

Se a morte consiste na negação do que “dura”, enquanto, ho-

mericamente, “o tempo luze sua espada”,43 a memória, ao contrário, 

alimenta não apenas a vida do corpo – “você é seu cheiro / e o cheiro 

do outro” – mas constitui “também aquela /alegria (verso, / melodia) 

/ que, intangível, adeja / acima / do que a morte beija”.44 
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que “a memória é a mãe amorosa de todas as mortes”,45 a obra de 

Gullar celebra a memória como a mãe de toda poesia. 

Os seus metapoemas constituem uma espécie de fonte geradora 

da indagação existencial em todos os outros campos da experiência. 

Através do pensamento sobre a palavra poética como “Não-Coisa”,46 

Gullar chega à concepção da forma artística como “nascimento do 

mundo, ou “nascimento do tempo mesmo”, “convertido em metamor-

fose de objetos”.47

O que o poeta quer dizer / no discurso não cabe / e se o diz é pra saber 

/ o que ainda não sabe.

[...]

No entanto, o poeta / desafia o impossível / e tenta no poema / dizer 

o indizível:

subverte a sintaxe / implode a fala, ousa / incutir na linguagem / den-

sidade de coisa / sem permitir, porém, / que perca a transparência / já 

que a coisa é fechada / à humana consciência.

O que o poeta faz / mais do que mencioná-la / é torná-la aparência / 

pura – e iluminá-la.

Toda coisa tem peso: / uma noite em seu centro. / O poema é uma coisa 

/ que não tem nada dentro, 

a não ser o ressoar / de uma imprecisa voz / que não quer se apagar / – 

essa voz somos nós. (Não-coisa)48

Completando, decerto, a madura inflexão de Poema sujo, estas 

últimas Muitas vozes, ao debruçarem-se, sobre a indecisa fronteira en-

tre a vida e a morte, celebram a arte – como ponte, transitiva promessa 

entre o cerco silencioso da finitude e a precária eternidade do “tempo 

vivo” – mesmo conscientes de que, como “tumulto” ou “alarido”, “a 

poesia é saber falhar”49 (p. 21).
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poesia depois da modernidade: diáLogos e perCursos

No Brasil tecno midiático do século XXI, exportador de música 

popular e de futebol, como vai a poesia propriamente literária, sem 

performance e sem ribalta? O ecletismo da cena atual, decerto ofe-

rece poucos indicadores. A precária tradição letrada e a insuficiente 

escolaridade de grande parte da população do país não impedem 

uma certa agitação na esfera literária, que, mesmo distante da “vida 

real” da maioria, está super-habitada por novos atores disputando as 

atenções do mercado.

Durante a década de 1980, José Paulo Paes respondeu a esta 

pergunta, já no título de um bem humorado artigo sobre o desprestígio 

de nossa literatura “não imediatamente comercial” como “instrumento 

de lazer”: A poesia no purgatório.1 

Hoje em dia, quase mais de um quarto de século depois, não se 

pode dizer que tal situação tenha sido substancialmente modificada. 

A par de uma relativa abertura do mercado editorial para a poesia, e 

de uma certa aura “cult” recentemente atribuída à atividade e a seus 

praticantes, o fato é que, a dinâmica da criação poética, hoje, se rea-

liza de maneira preponderantemente autocentrada e auto-alimentada. 

Bem distante do radicalismo modernista, quando a cultura literária 

ainda ocupava o centro do espaço público, e o desrecalque do motivo 

popular aliado à adoção da paródia conseguiram empreender a mais 

radical renovação histórico-cultural do país. 

Depois disso, já nos anos 1950, o resgate do atraso cultural 

pela via poética volta-se para outra direção. Não mais o passado da 

“originalidade nativa” reprimido pela cultura beletrista herdada, mas 

o futuro planificado pela ciência e pela técnica. A proposta concretista 

de uma vanguarda afirmativa acredita na aposta de Valéry: 

Nem a matéria, nem o espaço, nem o tempo têm sido nesses vinte anos 

o que haviam sido antes. É preciso também estar preparado para o fato 

de que grandes inovações transformarão totalmente as técnicas das 
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s   artes, de que elas, em conseqüência, influenciarão as próprias criações 

e de que eventualmente chegarão a mudar o próprio conceito de arte 

da maneira a mais fantástica.2 

Neste sentido, a instauração poética de um Espaço-Tempo, 

inerente à consumação social da Ciência, como força produtiva, in-

verte a direção da operação paródica. De estratégia basilar de crítica 

da cultura a partir da releitura do passado, o procedimento absorve 

como positividade a espacialização do tempo – já adotada na música, a 

partir de Webern, e na indústria, pela linha fordista de produção – para 

configurar, pela utilização estrutural e sintática do espaço gráfico, o 

elogio da planificação e da racionalidade técnica.

“O ato paródico estrutural de incorporação e síntese”3 das novas 

implicações espaço-temporais, ao promover o cruzamento intertextual 

da técnica, como linguagem, com a figuralidade poética, propõe, na 

ainda acanhada cena brasileira do otimismo desenvolvimentista, a 

sintaxe do mundo tecnizado como devir utópico. 

Se, por este lado, o projeto concretista, certamente propõe uma 

leitura idealizada e ingênua da tecnociência; por outro, esbanja audácia 

experimentalista, na ampliação do panorama da arte brasileira, numa 

direção inteiramente contrária aos ventos de então. Sua pesquisa 

poético-formal tenta deslocar o eixo dominante do trabalho da iden-

tidade – no que tange às Artes Plásticas, em torno da forte in fluência 

da obra de Portinari – para o internacionalismo de uma modernização 

racionalizante e ordenadora. 

Especificamente, no caso da Literatura, esta aplicada aposta 

na “escrita icônica”4 – pelo produtivo intercâmbio de sentidos entre 

poesia e arte gráfica – visa à ultrapassagem do clima neoconservador 

da Geração de 1945, em plena recuperação de uma postura órfica, 

idealizante e universalista. 

Na direção da utopia de um Benjamin ufanista da técnica, o 

engajamento concretista do “autor como produtor” parte também do 

reconhecimento de que “a competência literária já não se baseia mais 

na formação especializada, mas na formação politécnica”.5 Mas sem 

o entusiasmo inerente à crença vanguardista na potência da palavra,  

o movimento concretista, entre nós, não torna o levantamento do  

“obstáculo entre texto e imagem” e a desespecialização do literato, um 
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s   acontecimento radical. Certamente porque seu elogio do progresso 

abstrato e generalizante, sem raízes no presente do país, tira den-

sidade material às imagens que constrói, reduzindo seu sofisticado 

racionalismo a uma espécie de dogmatismo esteticista e seu empenho 

ordenador da “relutância formal”6 brasileira a um ascetismo doutri-

nário pouco flexível.

 Mas, a par disso, a intervenção concretista inaugura um veio 

fértil de investigação poético-formal, capaz de propiciar importantes 

debates teóricos, na própria década de 1950, e influenciar significativa 

parcela de produtores, nas gerações subseqüentes, a partir de suas 

reflexões sobre a materialidade da linguagem e de sua releitura da 

tradição canônica.

***

Na contrapartida a esta linha concretizante, cuja produção de 

sentido centra-se na própria dinâmica da linguagem, a grande poesia 

da negatividade crítica, característica do engajamento do Drummond 

de A rosa do povo, entra em recesso.

É que o poeta do tempo presente, já ao fim deste livro, manifesta 

“sonho e compromisso/ao País Profundo”.7 A este respeito, Sebastião 

Uchoa Leite observa que “Nova canção do exílio”, “paráfrase paródica 

da utopia romântica e da felicidade de uma pátria hipotética”,8 encer-

rando a coletânea, sinaliza uma espécie de esgotamento do empenho 

participativo, num refluxo em que a própria visão poética se torna, 

por vezes, opaca e impotente.

Na trajetória de Drummond, a sintonia entre as idades do indi-

víduo e do país prepara a emergência de um profundo “mal-estar”, no 

qual a persona poética se engolfa sem desespero, defendendo-se com 

uma espécie de desalentado intelectualismo.

Entre o sentimento do desenraizamento do homem moderno, 

vivido como experiência radical no país desenvolvimentista – “Já não 

há mãos dadas no mundo./Elas agora viajarão sozinhas./Sem o fogo 

dos velhos contatos,/que ardia por dentro e dava coragem”9 – e a de-

cepção da forma poética como dissipação – “e nada resta, mesmo, do 

que escreves/e te forçou ao exílio das palavras,/senão contentamento 
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s   de escrever”10 –, o sujeito lírico namora uma vida menor: “aspiro antes 

à fiel indiferença/ mas pausada bastante para sustentar a vida”.11

Na encruzilhada da crise, entre os estilhaços do pós-guerra e a 

compulsão social do progresso, o poeta se recolhe numa espécie de 

balanço poético-existencial, sem os entusiasmos fáceis, circulantes 

no ar do tempo. Os anos 1950, na obra drummondiana, ficam como 

a década de produção do que, muito propriamente, José Guilherme 

Merquior12 denomina de “Quarteto Metafísico”. Este conjunto de co-

letâneas, francamente dedicado à interrogação existencial, assume 

um tom classicizante, não só pela feição regular de sua métrica ou 

pelo estilo nobre do léxico e da elocução. Sobretudo o abandono 

do lirismo mesclado (mistura de intenção problemática e referência 

vulgar)13 e um marcante afastamento da representação realista do 

histórico-social convergem na estilização da forma e na criação de 

um elevado “simbolismo abstrato”, em lugar da alusão ao prosaico 

da experiência cotidiana.

Por outro lado, o sensível decréscimo das criações empenha-

das e da “ótica sociológico-realista de A rosa do povo” não impede a 

existência de outras estratégias, imbricadas ao lirismo de inclinação 

filosófica. Como, em Drummond, nada é puramente intelectualista, sua 

poesia metafísica conflui, quase sempre, para os mais diferentes temas 

e perspectivas: o discurso da elocução em primeira pessoa, o discurso 

mais impessoal, o erotismo, o lirismo memorialista de diversa fatura e 

a celebração. Como bem o observa Merquior, distante “dos filosofemas 

versificados da tradição neoclássica”, o poeta “não cultiva o gênero 

sentencioso”,14 mas, longe disso, transforma o trabalho poético numa 

assídua luta, no difícil desafio da própria justificação. 

Daí a própria heterodoxia de suas posições, sempre pouco 

alinhadas às modas de ocasião. Ou seja, no que tange ao momento 

em pauta, nem a mitificação do progresso, nem o comprometimento 

político-ideológico do exercício literário, mas a insistente busca do 

próprio rosto, em meio à peculiar neblina de cada circunstância. Por 

isso mesmo, a autoconsciência poética em Drummond jamais se li-

mitará ao lúdico, ou mesmo ao arabesco intelectualista das disputas 

metalingüísticas com outros campos e materiais. Nele, a paródia ou 

terá o ar maroto de quem brinca com o que não acredita, no caso das 

promessas do presente-futuro tecnologizado – “DRLS? Faço o meu 
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s   amor em vidrotil” ,–15 ou, então, sofrerá o contágio sensível da matéria 

impura da vida – “o insuportável mau cheiro da memória”.16

Com efeito, desde o final de A rosa do povo, que a metapoesia 

drummondiana, pressentindo o impasse da maturidade, procura an-

coragem nos cinco sentidos do tempo. Por isso, os signos sensíveis da 

recordação – como antídoto contra o sentimento de provisoriedade e 

dispersão gerados pelo progressismo capitalista – vão assumir, aqui, 

uma dimensão decisiva. 

Não é absolutamente incomum o esforço literário de humaniza-

ção do mundo, pela recuperação das marcas e pela redenção do passa-

do, pela abertura ao que ainda não se decidiu no presente. Sobretudo 

nos períodos de transição, o trabalho intertextual de criação tende a 

se aprofundar e a assumir uma posição crucial na produção artística. 

Nem é novidade a importância e a centralidade do empenho metacrí-

tico, desde que Baudelaire anuncia a Modernidade, como experiência 

de desenraizamento, simultaneamente fascinante e ameaçadora. 

Entretanto, a condição histórica brasileira, colonizada e bovaris-

ta diante do mundo desenvolvido, se de um lado, obriga seus artistas 

e intelectuais a, obsessivamente, se olharem no espelho – pela própria 

disposição de confronto que implica – de outro, propicia, com fre-

qüência, o deslumbramento ou a aceitação irrefletida dos paradigmas 

ainda não conquistados. A este respeito, a Antropofagia modernista é 

verdadeiramente revolucionária e funciona como um divisor de águas. 

Afinal, a devoração, como estratégia, desaliena a cultura nacional, sem 

apartá-la da troca e do contágio com a alteridade. E se, na poesia de 

Oswald de Andrade, o seu formulador, ainda se pode perceber um olhar 

condescendente para a técnica, como horizonte de construção do ho-

mem brasileiro, nos anos 1950, as perspectivas não são mais críticas.

De um lado, a experimentação concretista, em seu abstrato 

otimismo já mencionado; de outro, a gestação de uma cultura de 

esquerda, no seio do desenvolvimentismo reinante, sonhando, sem 

sombra de suspeição, a revolução socialista – no que viria a ser, 

poucos anos depois, um populismo literário programático e votado à 

politização. Fora disso, ou opções poéticas menos mundanas – Murilo 

Mendes e Jorge de Lima, o primeiro João Cabral – ou o saudosismo 

“neopar- nasiano” dos poetas de 1945, e Drummond cansado da própria 

negatividade diante do “mundo caduco”. 



160
Po

es
ia

 d
ep

oi
s 

da
 m

od
er

ni
da

de
: d

iá
lo

go
s 

e 
pe

rc
ur

so
s   A vivência do impasse atribui à memória, na práxis criativa do 

poeta mineiro, um estatuto fundador. Ela não será apenas a ativadora 

do passado ou então, o mote nostálgico e compensatório para a implau-

sibilidade das tranformações selvagens e da tecnicização da injustiça; 

mas vai constituir, sobretudo, o vetor ontológico e a densidade material 

do projeto poético drummondiano de investigação existencial. Assim, 

na ativação da poesia como forma de conhecimento, o escritor opera 

o que Benjamin denomina de “contra-senso do conhecimento”, ou 

seja, uma tessitura de sentidos alimentada pela idéia do salto entre 

distintas temporalidades, contra o tempo homogêneo e vazio da me-

tafísica do progresso. 

É que contra o mal-estar moderno das “identidades desaloja-

das”17 este “fazendeiro do ar” resolve “viajar através da carne”, no 

ofício de interpretação do tempo, a que se vota. Entretanto, esta 

memória do corpo como bússola, na busca de um norte existencial, 

desentranha-se como metamemória. Isto porque a complexidade do 

movimento que opera conduz, de uma parte, à problematização do 

estatuto da poesia, e de outra, à atualização da relação constitutiva 

entre linguagem poética e mortalidade.

Na resistência ao sentimento de irrealidade do sujeito desenrai-

zado, o projeto poético da memória visa ao redimensio- namento da 

subjetividade, em duas vertentes. Primeiro, como finitude, contra o 

mau infinito do progressismo acrítico e depois, como espaço sensível 

plantado contra a ampliada des-historicização da experiência. Ainda 

em A rosa do povo, o mal-estar da poesia como resíduo/monumento/

ruína do que se dissipa certamente se relaciona, em termos radicais, 

com a subseqüente fase, já aludida acima, de “neoclassicização” da 

forma, durante toda a década de 1950, no exercício prevalecente da 

vocação metafísica.

Com efeito, o modernismo de feição neoclassicizante do “Quar-

teto Metafísico” já se anuncia no “Resíduo”, em meio aos poemas do 

“tempo presente” da etapa engajada: 

De tudo ficou um pouco. / Do meu medo. Do teu asco./ Dos gritos 

gagos. Da rosa / ficou um pouco./ [...] E de tudo fica um pouco. / Oh 

abre os vidros de loção / e abafa / o insuportável mau cheiro da me-

mória. / Mas de tudo, terrível, fica um pouco, [...] e sob tu mesmo e 
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s   sob teus pés já duros / e sob os gonzos da família e da classe, / fica 

sempre um pouco de tudo. / Às vezes um botão. Às vezes um rato.18 

Logo adiante, em Claro enigma, a tonalidade desencantada deste 

elegante neoclassicismo, num dos momentos mais significantes da 

poesia-monumento, refaz o emblemático “tinha uma pedra no meio do 

caminho”, na chave de ouro de um sóbrio soneto, o “Legado”, como: 

“De tudo quanto foi meu passo caprichoso/na vida, restará, pois o resto 

se esfuma,/uma pedra que havia em meio do caminho”.19 A nobreza da 

elocução refaz, assim, o coloquial e a escrita mesclada do criticismo 

realista anterior, numa dicção purista e abertamente ocupada com o 

“escavar-se” da interrogação poético-existencial, desdobrada como 

trabalho da forma.

Justamente nesta dupla imbricação reside a principal peculia-

ridade e o brilho crítico-criativo da metamemória drummondiana. É 

por aí que o poeta radicaliza a prática do “escavando e recordando” 

benjaminiano:

A língua tem indicado inequivocamente que a memória não é um instru-

mento para a exploração do passado; é, antes, o meio. É o meio onde se 

deu a vivência, assim como o solo é o meio no qual as antigas cidades 

estão soterradas. Quem pretende se aproximar do próprio passado 

soterrado deve agir como um homem que escava.20 

Se o imaginar da recordação, como produção de lembranças, 

se processa semelhante ao escavar, suas imagens buscam concreti-

zar a materialidade do sonho em que foram talhadas. Afinal, o símile 

de Benjamin está longe de ser mera figura de efeito retórico. O que 

nele está em jogo constitui o objeto da fascinante reflexão estética de 

Bachelard sobre a densidade ontológica da vida onírica21 ou a causa 

material de todo devaneio: “o simbolismo é um poder material”,22 

porque “as matérias elementares recebem e conservam e exaltam os 

nossos sonhos”, já que “o sonho é uma força da natureza”23 e constitui, 

sobretudo, “uma vida imitada da matéria”.24

Esta mesma consistência da imaginação material – uma vez que 

“a matéria é o inconsciente da forma”25 – provê o substrato onde se 
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so
s   nutre o “fundo social da língua”26 ou, como diria Adorno, “a corrente 

subterrânea coletiva (que) fundamenta toda a lírica individual”.27

A metamemória de Drummond, em sua segunda vertente, es-

cava, aprofunda e concretiza a própria imaginação material, como 

“viagem através da carne”, desde a terra mineira dos antepassados, 

até a terra da última campa. Tal processo se dá de maneira gradativa, 

numa espécie de intensificação metapoética, em que a forma cada vez 

mais se densifica, em seu enraizamento material. Desde as primeiras 

intuições, em A rosa do povo, no “Como um presente”, até privilegiados 

momentos, como no antológico “Os bens e o sangue”. De fato, este 

poema, sustentado pelo brilho de uma nobre paródia, combina o jogo 

formal da intertextualidade à dignidade do tom elevado, operando 

uma emocionada síntese entre a imagem material da terra, a poesia/

substância, como destinação existencial, e a convergência ontológica 

entre origem e meta, no percurso do sujeito em busca de justificação:

É talvez um erro amarmos assim nossos parentes. / A identidade do 

sangue age como cadeia, / fôra melhor rompê-la. Procurar meus paren-

tes na Ásia, [...] Quisera abrir um buraco, varar o túnel, largar minha 

terra, / passando por baixo de seus problemas e lavouras, de eterna 

agência do correio,

e inaugurar novos antepassados em uma nova cidade, / Quisera 

abandonar-te, negar-te, fugir-te, / mas curioso: / já não estás, e te sinto, 

/ não me falas, e te converso. / E tanto nos entendemos, no escuro, / 

no pó, no sono.28

–  Ó meu, ó nosso filho de cem anos depois, / que não sabes viver nem 

conheces os bois [...] Ó filho pobre, e descorçoado, e finito / ó inapto 

para as cavalhadas e os trabalhos brutais / com a faca, o formão, o 

couro... Ó tal como quiséramos / para tristeza nossa e consumação das 

eras, / para o fim de tudo que foi grande!

Ó desejado, /ó poeta de uma poesia que se furta e se expande / à maneira 

de um lago de pez e resíduos letais... / És nosso fim natural e somos 

teu adubo, / tua explicação e tua mais singela virtude... / Pois carecia 

que um de nós nos recusasse / para melhor servir-nos. Face a face / te 

contemplamos, e é teu esse primeiro / e úmido beijo em nossa boca de 

barro e de sarro.29
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so
s   A verticalidade poética desta imaginação material da terra como 

lugar da construção, da dissipação e do repouso final, além de confir-

mar as reflexões de Bachelard, apresenta um nível de complexidade 

metafísica capaz de transfundir o pensamento sobre o ser e o trabaho 

metapoético, numa chave em que a densidade criativa da palavra se 

integra à sua acuidade reflexiva.

Por outro lado, a espiral da indagação ontológica faz convergir 

todas as questões – a poética, a existencial, a subjetiva – num simultâ-

neo entrelaçamento. Como em “Convívio”, quando a implicação entre 

vivos e mortos, palavra e silêncio, identidade e alteridade, se dá como 

trança entre presença e ausência, vazio e matéria, ser e não ser, e se 

desestabiliza pelo travo do oblíquo e do descontínuo.

Cada dia que passa incorporo mais esta verdade, de que eles não vivem 

senão em nós / e por isso vivem tão pouco; tão intervalado; tão débil. 

/ Fora de nós é que talvez deixaram de viver, para o que se chama 

tempo. / E essa eternidade negativa não nos desola. / Pouco e mal que 

eles vivam, dentro de nós, é vida não obstante. / E já não enfrentamos 

a morte, de sempre trazê-la conosco. 

[...] 

Há que renunciar a toda procura. / Não os encontraríamos, ao encontrá-

-los. / Ter e não ter em nós um vaso sagrado, / um depósito, uma presença 

contínua, esta é nossa condição, enquanto / sem condição transitamos 

/ e julgamos amar / e calamo-nos./ 

Ou talvez existamos somente neles, que são omissos, e nossa existência, 

apenas uma forma impura de silêncio, que preferiram.30

A consolidação da metamemória, como estratégia de resistência 

da subjetividade, durante os anos 1950, marcará definitivamente a lon-

ga e diversificada trajetória poética de Drummond – mesmo depois do 

que Sebastião Uchoa Leite denomina de volta de interesse pelo real,31 

iniciada em 1962, e da emergência do memorialismo sistemático, a 

partir 1968, com Boitempo. 

A nova abertura para o mundano, no que amplifica o leque de 

procedimentos intertextuais – a incorporação do visual, a fragmen-

tação da sintaxe, a retomada da síntese –, não impede o afluxo da 
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s   memória crítica, tomada como “meio onde se deu a vivência”,32 pátria 

do que foi ou poderia ter sido, matéria de nervos e sonho.

Neste sentido, Lição de coisas constitui uma espécie de súmula 

da fortuna crítico-poética do melhor dos anos 1950, em termos de 

metalinguagem lírica: ora um experimentalismo mais explícito, no 

aproveitamento do objetivismo verbivocovisual concretista, ora o 

adensamento plástico-reflexivo do texto, como figura do tempo, pela 

dramatização da memória como espaço material.

***

Caso tomemos estes procedimentos – o experimentalismo e a 

“figuralização” do tempo – como uma amostra de alternativas resul-

tantes do confronto entre poesia e progresso –, sua convivência em 

Lição de coisas, um dos momentos de excelência do poeta mineiro, 

pode induzir à busca de uma possível afinidade entre elas. 

Assim pode-se supor que tanto a motivação gráfico-sonoro-

-visual da palavra, herdada da tradição concreta, quanto a grava-

ção poética da memória sensível, amadurecida pelo sujeito lírico 

drummondiano resistem à progressiva dissolução das coordenadas 

espaço-temporais, na convivência urbana modernizada, por meio da 

espacialização do tempo. 

Com efeito, se na tradição metacrítica da poesia concreta, “a 

valorização do silêncio no branco do papel e a própria configuração 

visual do poema [...] criam um problema de espaço no tempo”;33 de 

uma forma mais intensiva, o subjetivismo crítico do poeta “gauche”, 

livre da antiga negatividade, figura a própria resistência, pressentindo 

que “só o espaço retém o tempo comprimido e por isso, concretiza os 

belos fósseis da duração”.34

A fortuna poética de tal tendência, no mundo contemporâneo 

de volatilidade e mutação desenfreadas, permanece atuante. A bana-

lização da “irrealidade do lugar”, ocasionada pelos fluxos incessantes 

de capital e imagens, exige um tipo de estratégia que responda ao 

generalizado mal-estar contemporâneo, inerente ao sentimento de 

desenraizamento coletivo. 
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s   No Brasil pós-letrado do novo século, que expectativas a atual 

produção poética poderia suscitar? Depois das promessas do engaja-

mento político dos anos 1960, do intimismo “desliterário” praticado 

pelos poetas “marginais” da década seguinte, e do ecletismo formalista, 

característico dos yuppies dos 1980, o que nos reserva a “bricolagem 

transcultural”.35

Talvez valha confrontar, entre os recentes balanços realizados, 

dois deles que, em princípio, apresentam divergências de postura 

diante do que constatam. Heloísa Buarque, por exemplo, aponta “a 

recuperação do prestígio e da expertise no trabalho formal e técnico 

com a literatura”,36 sem maiores cogitações valorativas. Enquanto 

Iumna Simon observa, com certa amargura, que: 

[...] nesse quadro de desintegração de tradições e de falência do estilo 

individual, à poesia brasileira têm restado pouca negatividade e baixa 

invenção. Muita produção, ecletismo de timbres e dicções, em que 

o caráter diferenciador da obra individual se perde, substituído pela 

perícia verbal, habilidade técnica e “revisitação” de estilos consagra-

dos – a ponto de autores de diversa inspiração e técnica submergirem 

numa mesma corrente de requalificação forçada da linguagem poética.37 

Do meu ponto de vista, as perspectivas mencionadas não 

impedem a busca de um novo ângulo do qual se possa pensar o es-

tatuto da poesia contemporânea. Neste sentido, a lição de Vattimo, a 

respeito do caráter estético e retórico da experiência da verdade, na 

pós-modernidade, talvez constitua uma abertura.

Em relação ao que denomina de “reciclagem de dicções mo-

dernas prestigiosas (Drummond, Bandeira, Cabral e até mesmo o 

concretismo)”, Iumna Simon, no artigo citado, enfatiza o lado enfra-

quecido, ou seja, a margem aviltada da “cópia” e/ou da apropriação, 

distante do apogeu das “ilusões modernas tanto da realização plena 

da expressão do sujeito quanto do empenho artístico de intervir na 

construção do país”.38

Certamente que tal “reciclagem”, uma espécie de “ato paródico 

estrutural de incorporação e síntese”,39 na generalidade com que é 

mencionada, tanto pode ser vista como “o meio de alguns escritores 

[...] dominarem e ultrapassarem um precursor influente”, isto é, como 
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s   codificação de uma nova forma; ou, ao contrário, como reverência ou 

“forma de preservar a continuidade na descontinuidade”, ou ainda, 

enquanto “o impulso conservador da paródia”.40 

A busca de uma terceira margem crítica diante do presente im-

plica o fato de que determinadas estratégias de criação, apropriadas 

do diálogo com a tradição poética da modernidade nacional, podem 

resultar renovadoras, em sua interdiscursividade.

Assim, uma peculiar consciência histórica do atual pode con-

duzir à remodelagem da mencionada estratégia de espacialização do 

tempo – como uma das possíveis respostas criativas à “aniquilação 

do espaço por meio do tempo” –, radicalizada pela contemporânea 

“bricolage transcultural”.

Retomando o binômio das alternativas poéticas comentadas 

no drummondiano Lição de coisas, poderíamos, então, apontar duas 

tendências atuantes na poesia contemporânea, altamente rentáveis, 

em sua potência metacrítica.

De um lado, a metamemória drummondiana, retomada por 

Paulo Henriques Britto, como reinvestimento na localização do sub-

jetivo, e, de outro, a poesia visual e o experimentalismo, inerentes 

à tradição concretista, ativada pela poética de Arnaldo Antunes. 

Em ambos, apesar da divergência de práticas poéticas, um impulso 

compartilhado: a ativa imaginação material no subsolo da formali-

zação criadora.

***

De Paulo Henriques, o poema “Véspera” configura a dramati-

zação da condição subjetiva operada pelo vigor plástico-reflexivo da 

forma:41

No trivial do sanduíche a morte aguarda.

Na esquiva escuridão da geladeira

dorme a sono solto, imersa em mostarda.

A hora é lerda. A casa sonha. A noite inteira

algo cricrila sem parar – insetos?

O abacaxi impera na fruteira,
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s   recende esplêndido, desperdiçando espetos.

A lua bate o ponto e vai-se embora.

Mesmo os ladrilhos ficam todos pretos.

A geladeira treme. Mas ainda não é hora.

Se houvesse um gato, ele seria pardo.

A morte ainda demora. O dia tarda.

A constante, em sua obra, de um certo neoclassicismo desen-

cantado, combinado à mescla estilística, retempera o legado de Drum-

mond. Isto, na medida em que o coloquialismo intimista, sustentado 

pela memória sensível, encarna a reflexão metalingüística sobre a 

relação entre linguagem poética e mortalidade. 

A memória, “mãe amorosa de todas as mortes”,42 numa obsessão 

de localizar o sujeito lírico, desdobra-se como corpo, pela densidade 

material da auto-imagem que a constitui.

Assim, de um lado, a imaginação poético-material transporta-nos 

à origem do ser falante como casa (a linguagem como a casa do ser 

heideggeriano) e de outro, o texto – ao conciliar a dignidade classici-

zante do estilo com um permanente vezo auto-irônico – presentifica-

-se como “monumento”, resíduo do que se dissipa, ruína de formas-

-fórmulas consumadas pelo uso. A este respeito, Vattimo, a partir 

de uma “ontologia hermenêutica de ascendência heideggeriana”,43 

comenta sobre o conceito: 

O monumento não é uma função da auto-referência do sujeito; ele é, 

antes de mais, [...] um monumento fúnebre feito para guardar os traços 

e a memória de alguém através do tempo, mas para outros. As regras 

formais da poesia, do ritmo e da rima até aos refinados tecnicismos com 

que as vanguardas do século XX trabalharam para fazer da poesia uma 

linguagem “essencial”, são os modos como ela persegue a monumenta-

lidade [...] O monumento é, antes, o que perdura na forma, já projetada 

como tal, da máscara fúnebre. O monumento – e a arte neoclássica foi, 

historicamente, também isto – não é o decalque de uma vida plena, mas 

a fórmula, que já se constitui para se transmitir, e portanto marcada 

já pelo seu destino de alienação radical; marcada, em definitivo, pela 

mortalidade.44
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s   No poema “Véspera”, o coloquialismo prosaico do vocabulário 

alinhado, numa maioria de versos alexandrinos – neste quase soneto 

(composto por quatro tercetos) – configura um “monumento” de sime-

tria. A disposição do ritmo isocrônico, quase discursivo dos versos, 

e a regularidade das rimas e assonâncias compõem um amálgama da 

dicção neoclássica, tomada como ruína, com o lirismo antipatético 

do cotidiano, prolongado do melhor de nossa tradição modernista.

A este respeito, o verso “A lua bate o ponto e vai-se embora.” 

recupera o fio metacrítico do lirismo urbano, em linha direta, desde 

a lua “muito cosmograficamente/satélite”,45 em Bandeira, passando 

pela “lua irônica/diurética”, que “é uma gravura na sala de jantar” 46 

do primeiro Drummond.

Não obstante, a “fórmula” da lua burocrata que “bate o ponto e 

vai-se embora”, em sua ressonância crítica ao motivo romântico, não 

chega a desfazer a melancolia da atmosfera, nem deixar de compor a 

figuração da intimidade, aqui concretizada como casa: uma casa aberta 

para o mundo, que, inundada de escuro e seus indefiníveis ruídos, vive, 

a cada noite, a renovada véspera da morte.

A imagem da casa, segundo Bachelard, valendo como um “ver-

dadeiro princípio de integração psicológica”, torna-se, pelo desenho 

poético, “a topografia do nosso íntimo”.47 Neste mundo “das identida-

des desalojadas”,48 o leitor, pisando o chão deste símile, pode, então, 

partir em busca de si mesmo, na tentativa de “realojar-se”: 

Somos nós por todo o sempre, segundo o hemistíquio famoso, seres “da 

torre abolida”? Não somente nossas lembranças como também nossos 

esquecimentos estão “alojados”. Nosso inconsciente está “alojado”. Nos-

sa alma é uma morada. E, lembrando-nos das “casas”, dos “aposentos”, 

aprendemos a “morar” em nós mesmos.49

No poema em pauta, o sonho da casa habitada pela escura pro-

messa da morte renova a reflexão poético-existencial drummondiana, 

sobre o ser e o nada, intensificada a partir de Claro enigma.

Em “Véspera”, evidentemente, o prosaísmo da cozinha da casa 

não condiz com a nobreza da elocução drummondiana. Entretanto, 

isto não impossibilita o redimensionamento poético da finitude e/ou 
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s   do sujeito como ser para a morte, tomada não só como destino, mas 

também enquanto condição compartilhada com a vida.

A imaginação material da casa constitui, em Paulo Henriques, um 

motivo marcante, na medida em que processa um impulso crucial: o 

reinvestimento na localização do subjetivo, sem as “ilusões modernas 

[...] da realização plena da expressão do sujeito”.50 Na prática de um 

coloquialismo minimalista, sua obra, pela incorporação da banalidade 

da vida, busca uma intimidade corporificada contra “a cal abrupta da 

realidade”.51 Neste caminho, constrói uma dicção híbrida, ao integrar 

à fala cotidiana uma espécie de intelectualismo irônico que, desesta-

bilizador e antidramático, constitui o veículo de um ceticismo poli-

mórfico: “A imitação do homem/é muito mais real que o dito cujo./O 

original é perecível, único,/e muda o tempo todo, e acaba sendo só/a 

mera idéia do que nunca foi”.52 

Entretanto, a gravação da memória sensível, além da figuração 

da intimidade desencontrada, pode conduzir também à notação 

crítico-realista do contexto, em que as falas e situações dramatizadas 

constituem o espaço comum entre o sujeito lírico e o seu tempo.

É então que o racionalista nostálgico, sempre às turras com os 

próprios desajustes – “ao X do problema: as coisas fora de esquadro,/o 

desajuste entre o desejo e o vegetal/da consciência, complacente, 

amputada”–,53 faz da mescla estilística a pedra de toque de sua dicção, 

ao matizar um neoclassicismo desencantado com a irreverência do 

tom e com o informalismo de freqüentes achados vocabulares. Nesta 

linha, os cinco sonetos de “Até segunda ordem”54 configuram uma 

seqüência poético-ficcional em que um leque cifrado de falas – entre a 

obscuridade do negócio e o contrabando do sentido – sugere o grande 

esquema promíscuo da corrupção brasileira. 

Nesta alegoria de “nosso jeitinho brasileiro”, é a própria língua 

falada, em seu à vontade displicente, que constitui e provê o meio da 

exploração poética do non sense existencial: 

Alguém reclama: A porta está fechada./ E não é que está mesmo?Antes 

assim./ Podia ser pior. Alguém comenta:/ sempre podia ser muito pior./ 

Ouviu essa? perguntam. Ouvi, sim.
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s   De fato, nada grave. Menos mal./Quando então ouve-se o comentário: 

/A luz está apagada. O outro diz: /É claro. Senão não estava escuro./E 

arremata: Ninguém aqui é otário.55

Aqui, a casa materializada poeticamente é a língua portuguesa 

do Brasil, pátria e chão compartilhado entre o sentimento mais íntimo 

e a cotidiana interlocução com o real. Provavelmente, a cena ambígua 

deste baixo-contínuo – qual um grão de fel, forjando a inconclusiva 

concha da intimidade – sintetize a paisagem poética de Paulo Henri-

ques que, com “sinal de menos”,56 continua o infindável diálogo da 

linguagem com a finitude, diferindo, a seu modo, da “Ciência” destilada 

pelo poeta mineiro: “Começo a ver no escuro/um novo tom/de escuro. 

[...] E a esmerilhar a graça/da vida, em sua/fuga”.57

***

É também pelo “escuro” que vamos transitar para a “escrita 

icônica” de Arnaldo Antunes, em sua reapropriação da pesquisa poé-

tica concretista, numa prática artística marcada pela travessia e pela 

recíproca contaminação de campos e linguagens de criação: da música 

à poesia visual, das artes plásticas à crítica de arte. Na definição de 

Haroldo de Campos, visto como um “artista multimidiático e interse-

miótico”,58 este versátil criador na encruzilhada das linguagens – das 

diferentes artes e tecnologias – exerce uma permanente atualização 

da “latência antropofágica”59 de nossa cultura. 

É que, ao mover-se com naturalidade, em meio às possibilidades 

técnicas contemporâneas, este ex-Titã,60 em todos os campos que 

opera, sabe misturar “alta tecnologia à pulsão mais primitiva”,61 no 

seu caso, definida como uma sensibilidade poética de feição cósmico-

-filosófica. 

Como peculiar amostragem de sua produção poética, o poema 

visual “Espelho”,62 realiza, em outro viés, o “escuro”, como presença 

da morte na vida. Aqui, a sensibilidade titânica de Antunes – em sua 

insubmissão aos olímpicos deuses do destino – celebra “o sentido de 

inauguralidade da obra de arte, como essência da verdade da poesia”.63

Vattimo, na exploração do heideggeriano A origem da obra de 

arte, entende o que denomina de “quebrar-se da palavra poética” em 
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s   duas acepções: ou como “abertura para o mundo” ou ainda como 

“jogo de naufrágio da linguagem”, “efeito de silêncio”, experiência da 

mortalidade na linguagem. A poesia de Antunes privilegia o primeiro, já 

que, nela, o “efeito de silêncio” da palavra-coisa muito mais “escurece”, 

enquanto o que promete ou profetiza, do que como o que recolhe ou 

se fecha. No atrito entre sintaxe visual, invenção sonora e imaginação 

material do sentido, o poeta promove, titanicamente, a desalienação 

do “mundo como imagem” a partir do que seria: 

a irredutibilidade da obra de arte ao existente [...] ou uma nova perspec-

tiva global do mundo; ou então verdadeira figuração profético-utópica 

de um mundo alternativo [...] ou ainda a apresentação de diversas 

possibilidades de existência que, sem pretenderem valer como telos 

utópico ou como critério de juízo sobre o existente, funcionam, no 

entanto, no sentido de o tornar fluido, suspendendo-lhe o caráter ex-

clusivo e coercitivo.64 

Curiosa a coincidência entre a concepção citada acima – no 

que tenta definir a peculiaridade do telos pós-moderno, como “tornar 

fluido” o existente – e a imaginação material da água prevalecente 

na obra de Antunes. A simétrica divisão da página entre o branco 

supe rior e o preto inferior dá, aliás, a idéia de mergulho, nas águas 

densas, profundas, pesadas do “mim”. Em “Espelho”, a superposição 

das palavras escrevo e esqueço, na superfície do lago de águas negras, 

gera, pela mistura, o escureço, que, afinal, constitui a chave do poema.

Na prática poética do que Bachelard teoriza, no “Ensaio sobre 

a imaginação da matéria”, o devaneio poético de Antunes comprova 

que “o simbolismo é um poder material”,65 ao conceber a escritura 

como o trabalho do esquecimento, numa admirável síntese figural, 

pela articulação de recursos visuais, gráficos e sonoros. 

Inicialmente, o valor ambivalente do devaneio da água – que, 

como “símbolo maternal”, é “substância de vida” mas também “subs-

tância de morte”66 – conjuga-se à imaginação da profundidade como 

“água profunda”: “O passado de nossa alma é uma água profunda”.67 

Em seguida, pela própria dinâmica do jogo de imagens entrecruzadas, 

a combinação da água com a noite, suscitada por escureço, gerando a 

matéria noturna, concretiza o sonho penetrante das “trevas substan-
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s   ciais”, inerente à imaginação melancólica. Como assinala Bachelard: 

“Deve-se reconhecer que essas impressões noturnas têm uma maneira 

própria de reunir-se, de proliferar, de se agravar. Deve-se reconhecer 

que a água lhes dá um centro em que elas convergem melhor, uma 

matéria em que elas perseveram por mais tempo”.68 

Por outro lado, a melancolia desolada desta água “cor de tinta”, 

tão profunda, tão íntima, constitui o “espelho”, o avesso simétrico do 

branco da página, a óbvia imagem do silêncio, do oco, do nada. Da 

mesma forma, “o quebrar-se da palavra poética” se dá, simultaneamen-

te, na densidade de sonhos como profecias e naquilo que, na palavra, 

falha ou se consome, em relação à coisa: ou seja, no claro-escuro do 

velar/desvelar, aclarar/ocultar, mostrar/encobrir o que se inaugura 

no mundo.

Neste sentido, a reversibilidade do acima/abaixo – enfatizada 

pelos pontos de interrogação, coloridos na razão inversa do meio em 

que se encontram, isto é, o preto no branco/o branco no preto – recu-

pera a visão de mundo profética de Antunes que, afim da lição de Blake, 

acredita no  “casamento do céu e do inferno”, e/ou na sua enérgica 

religião, segundo a qual: “Deus apenas age e é nos seres existentes, 

que são os Homens”.69 

Mas, além disso, o jogo cruzado de sentidos do poema, por 

meio da paronomásia escrevo/esqueço/escureço – dramatizada pela 

superposição gráfica dos vocábulos, todos verbos na primeira pessoa 

do singular/presente –, sintetiza a mútua implicação entre memória e 

esquecimento, que pode desdobrar-se em várias direções.

 Inicialmente, o já referido caráter fundador da palavra poética, 

no poema em questão, refaz a reflexão de Bachelard sobre Baudelaire:

Essa imensidão, como Baudelaire nos fez ver com detalhes, é uma con-

quista da intimidade. A grandeza progride no mundo à medida que a 

intimidade se aprofunda, O devaneio de Baudelaire não se formou diante 

de um universo contemplado. O poeta – é ele quem o diz – conduz seu 

devaneio com os olhos fechados. Não vive de lembranças. Seu êxtase 

poético tornou-se pouco a pouco uma vida sem acontecimentos. [...] 

Lentamente, a imensidão se institui como valor primordial, como valor 

íntimo primordial. Quando vive realmente a palavra imenso, o sonhador 

se vê libertado de suas preocupações, de seus pensamentos, libertado 
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s   de seus sonhos. Já não está enclausurado em seu peso. Já não é prisio-

neiro de seu próprio ser.70 

Num sentido diferente do anterior, que é o do desbordamento 

de si, o inaugural ou o irredutível da obra também pode ser visto como 

esquecimento do mundo. Neste novo atalho, “o engajamento do ser 

imaginante” é tal, que a entrega às imagens passa a implicar “uma 

sombria resistência contra o saber”.71 Em direção convergente, Ba-

chelard concebe a “imaginação produtora”, como função de despertar 

o homem de todos os seus automatismos, inclusive o mais insidioso 

entre eles: “o automatismo da linguagem”.72 

O esquecimento dos saberes consagrados pode pavimentar, 

mais uma vez, a mencionada aproximação de Antunes com o poeta 

romântico William Blake (1757-1827). Não apenas a “competência poli-

técnica”, ou sua capacidade de transitar por vários tipos de linguagem, 

mas também a amplitude existencial de seus universos poéticos, am-
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s   bos avessos ao já sabido ou ao convencionalmente acreditado, podem 

servir de gancho para esta inusitada correspondência.

À primeira vista, parece estranho, mas o fato é que a veia profé-

tica do bardo e a grandiosa dialética de sua visão cósmica encontram 

ressonâncias em determinados momentos do poeta paulista, ainda que 

depurados do entusiasmo visionário característico do inglês.

Inicialmente, o talento ambivalente de ambos, simultaneamente 

vocacionados para as Artes Plásticas e para a poesia, transforma al-

guns de seus livros em objetos estéticos, fruto das escolhas e do labor 

de cada um, por mais que os meios técnicos e de produção tenham 

avançado. Como Canções da inocência foi gravado, ilustrado e colorido 

por Blake, a maioria das obras de Antunes tem capa e projeto gráfico 

de sua autoria.

Por outro lado, a crença numa espécie de energia cósmica, capaz 

de libertar o homem dos preconceitos e das crenças convencionais, 

enlaça algumas produções de ambos, no que manifestam de delicado 

equilíbrio dialético entre forças opostas. Assim, a relação entre corpo 

e alma que, nos dois poetas, aparece como imanente e complementar, 

na celebração da integridade do homem. 

Coteje-se, por exemplo, o trecho de “A Voz do Demônio”,73 escrito 

pelo inglês contra os preconceitos do Cristianismo tradicional, e seus 

ecos no vitalismo do poeta brasileiro, bem representado, sobretudo, 

nos poemas sobre o corpo.

Todas as Bíblias, ou códigos sagrados, têm sido as causas dos seguintes 

Erros:

1. Que o Homem tem dois princípios reais de existência, ou seja, um 

Corpo e uma Alma.

2. Que a Energia, chamada o Mal, provém apenas do Corpo; e   que a 

Razão, chamada o Bem, provém apenas da Alma.

3. Que Deus atormentará o Homem por toda a Eternidade, se seguir 

as suas Energias. 

Mas os seguintes Contrários é que são a Verdade:

1. O Homem não possui um Corpo distinto de sua Alma, pois aquilo 

que chamamos Corpo é somente uma parcela da Alma discernida 
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s   pelos cinco Sentidos, os principais canais de comunicação da Alma 

neste estágio.

2. A Energia é a única vida, e deriva do Corpo; e a Razão é o limite, ou 

circunferência externa, da Energia. 

3. A Energia é o Eterno Prazer.

No poema vocalizado “Transborda” de 2 ou + corpos no mesmo 

espaço,74 o tom da voz do autor é lento e grave, combinando-se à suave 

ondulação do desenho em ondas, composto de verbos-ações do corpo. 

A ondulação, estendida em página dupla, reúne entre os extremos o 

verbo “menstrua” e o último da seqüência que é “pensa”. O caminho 

entre ambos dispõe verbos ligados a todas as funções orgânicas – do 

tipo “sua, caga, baba”, por exemplo –, entremeados com outros ineren-

tes à natureza do homem como ser falante – do tipo “fala”, “gargalha”, 

“grita”. Ou seja, o verbo “transborda”, que os unifica, ao estender-se 

como palavra distendida nos intervalos da ondulação, abrange indis-

criminadamente tanto a excreção física, ligada às necessidades do 

corpo, quanto as expansões mentais e psicológicas, vinculadas ao que 

seria a alma ou o espírito. Corpo e alma, enlaçados pelo ritmo lento e 

ondulante, bem marcado pela gravidade da vocalização, estão aqui, 

irmanados no mesmo nível.

A celebração da alegria cósmica pela figuração do corpo é mes-

mo uma constante da imaginação titânica de Antunes, transformando 

sua poesia numa excelente antologia de visões e versões do corpo.

Em “Reflexo”,75 por exemplo, o corpo aparece como lugar-en-

cruzilhada da reversibilidade cósmica e núcleo centrípeto de forças, 

num universo pregnante e sensual:

o céu lambe a sol

a de meus pés

através
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Em “O buraco do espelho”,76 por sua vez, desponta o avesso do 

“estar aí” vitalista do corpo no mundo. Desarticulado, incuravelmente 

disperso numa injunção pós-humana, em que o espelho não devolve 

mais a Narciso a própria imagem, o corpo é a figura viva da fratura 

subjetiva. O fetiche do corpo-mercadoria, descentrado de todo eixo, 

dissolve a possibilidade da identificação, como processo constitutivo, 

transformando o sujeito numa voz estranha a si mesma, “abandonada 

pelo abandono”, vagante num vácuo sem geografia, extraviado de 

qualquer história.

o buraco do espelho está fechado

agora eu tenho que ficar aqui

com um olho aberto, outro acordado

no lado de lá onde eu caí

pro lado de cá não tem acesso

mesmo que me chamem pelo nome

mesmo que admitam meu regresso

toda vez que eu vou a porta some

a janela some na parede

a palavra de água de disolve

na palavra sede, a boca dece

antes de falar, e não se ouve

já tentei dormir a noite inteira

quatro, cinco, seis da madrugada

vou ficar ali nessa cadeira

uma orelha alerta, outra ligada

o buraco do espelho está fechado

agora eu tenho que ficar agora

fui pelo abandono abandonado

aqui dentro do lado de fora

Ou ainda, neste belo poema que dramatiza a sincronia entre o 

corpo e o instante, tomados pelo umbigo. Núcleo e vazio do tempo 
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invisível que liga o homem à duração, imprimindo no corpo as marcas 

do hic et nunc – que sempre passa.

Só eu

nu

com meu

um bigo

un

ido a

um ún

ico

nun

ca

Esta consciência radicalmente erótica do corpo, num sentido de 

Eros como “pulsão de vida”, certamente ocorre, sobretudo enquanto 

espécie de contraponto ao poder sem precedentes da tecnologia. 

Já nos anos 30 do século passado, Valéry profetiza que as “grandes 

inovações científicas transformarão totalmente as técnicas das artes 

[...] e eventualmente chegarão a mudar o próprio conceito de arte da 

maneira a mais fantástica”.77

Esta implicação do autor como produtor, tão enfatizada por 

Benjamin, na mesma ocasião – em defesa da “formação politécnica” 

como pré-requisito à “competência literária” – atualmente persiste 

numa expressiva tendência da poesia brasileira, herdeira do experi-

mentalismo concretista dos anos 1950. 

A exploração de procedimentos heterodoxos e diferentes ma-

teriais, no permanente investimento em pesquisa multimidiática de 

ponta, conduz tais criadores à absorção de vários suportes, tais como 

o livro-objeto, a holografia, o neon, a animação digital. É bem verdade 

que, como o reconhece Augusto de Campos – artífice da poesia con-

creta, ao lado do irmão Haroldo, de Décio Pignatari e José Lino Gru-

newald –, “o simples domínio das técnicas digitais não faz de ninguém 

um grande poeta”. Entretanto, mesmo para os mais tradicionais, fica 

difícil negligenciar a centralidade das tele-tecnologias na produção 

artística contemporânea.
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vas que fazem do hibridismo a marca do próprio vanguardismo. Isto 

porque, hoje, a intersecção entre as artes – que podem ser, simulta-

neamente, plásticas, literárias, musicais e visuais – é uma constante. 

Poetas – como o mencionado Arnaldo Antunes, músico e ex-roqueiro da 

banda Titãs – lançam livros acoplados com CDs, nos quais declamam 

as próprias composições. Augusto de Campos, por exemplo, ainda 

em 2001, ao renovar a vertente “verbivocovisual” da poesia concreta, 

lança o CD Poesia é risco, com música e tratamento sonoro, e produz, 

com a contribuição do videopoeta Walter Silveira, o que denomina de 

“performances intermídia”. Neste imprevisto horizonte tecnopoético, 

o antigo grupo concreto reaparece reunido no CD pop-experimental No 

lago do olho, onde o próprio Augusto, além dos poemas, comparece 

também como intérprete, tocando gaita de boca.

E se a espiral da metamorfose tecno-inventiva acelera mudanças 

radicais e condiciona a extrema segmentação de mercado ou a anar-

quia dos gêneros, nem tudo submerge à turbulência. A poesia, tomada 

como “corrente subterrânea coletiva”78 a alimentar todo impulso à 

criação, ainda resiste para guardar em nós o “humano demasiadamente 

humano”. Bom que não nos esqueçamos do Lembrete de Drummond:

Se procurar bem, você acaba encontrando

não a explicação (duvidosa) da vida,

mas a poesia (inexplicável) da vida.79     
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