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RESUMO

Neste trabalho, realizamos uma leitura crítica de Uivo e outros poemas e  Almoço Nu dedicada ao
potencial  destas  obras  enquanto  escrituras  teóricas  das  quais  se  poderia  apreender  uma
surpreendentemente distinta e coesa filosofia ética: um ethos beat, baseado na evasão aos discursos
e  instituições  hegemônicos;  na  desarticulação  dos  sistemas  de  signos  vigentes;  na  livre
experimentação  corporal  e  intelectual  em  busca  do  conhecimento  e  do  cultivo  das  próprias
potências;  na incansável  busca pela  experiência  da beatitude;  e  na imanência entre  o divino,  o
cósmico, o orgânico, o mundano, o subjetivo e o literário. Seguindo as referências nominais e os
diálogos  intertextuais  inscritos  nas  obras  de  Ginsberg  e  Burroughs,  encontramos  manifestações
desta  teoria  ética  em  textos  literários  de  Baudelaire,  Whitman,  Rimbaud,  Breton  e  de  outros
precursores históricos da  beat,  assim como em tradições teóricas  contemporâneas  como o pós-
estruturalismo, a pós-modernidade e o pós-colonialismo e na poética do brasileiro Roberto Piva,
que não apenas reafirma a tradição filosófica e a linhagem literária que mapeamos ao longo da tese,
como as conecta a novos ramos genealógicos lusófonos.     

PALAVRAS-CHAVE: ginsberg, burroughs, piva, ethos, beat



ABSTRACT

In this paper, we perform a critical reading of Howl and other poems and Naked Lunch, focusing on
the potential  of these works as theoretical texts from which we could apprehend a surprisingly
distinct  and  cohesive  ethical  philosophy:  a  beat  ethos, based  on  the  evasion  of  hegemonic
discourses and institutions; on the sabotage of the prevailing sign systems; on the liberating bodily
and  intellectual  experimentation  in  search  of  the  knowledge  and  the  fostering  of  one’s  own
potencies;  on the resilient  quest  for  the experience of beatitude;  and on the immanence of the
divine, the cosmic, the organic, the mundane, the subjective and the literary. Tracking the nominal
references and intertextual dialogues inscribed in the books by Ginsberg and Burroughs, we found
manifestations of this ethical theory in literary works by Baudelaire, Whitman, Rimbaud, Breton
and  other  historical  precursors  of  the  so-called  beat  generation,  as  well  as  in  contemporary
theoretical traditions, such as post-structuralism, post-modernity ans post-colonialism and in the
poetics of Brazilian author Roberto Piva, which not only reiterates the philosophic tradition and the
literary lineage we map throughout this thesis, but also connects them to new portuguese-language
genealogical branches.     

KEYWORDS: ginsberg, burroughs, piva, ethos, beat
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INTRODUÇÃO

Em minha última pesquisa, investiguei possíveis relações entre dois conceitos filosóficos: os

mecanismos de poder, concebidos na obra de Michel Foucault, e as linhas de fuga, elaboradas no

pensamento de Gilles Deleuze, e os materiais narrativos de dois romances anglófonos, O morro dos

ventos uivantes, de Emily Brontë, e Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf.

Para tanto, precisei compreender a concepção de modernidade que ligava os quatro autores

pesquisados, assim como as instituições sociais e intelectuais colocadas em xeque em suas obras.

Observei,  então,  como a história  da  expansão  imperialista  europeia  não  constituía  apenas  uma

narrativa de díspares conquistas militares e de violentas reivindicações de soberania política sobre

territórios e povos americanos, asiáticos e africanos, mas também um relato do estabelecimento e da

difusão de um pensamento1 favorável à conservação das relações hegemônicas travadas entre as

metrópoles europeias e seus domínios coloniais. Segundo este modo de pensamento, concebido pela

soberania  imperial  eurocentrista,  iluminista,  capitalista,  masculina,  branca,  e  cristã  (em  uma

palavra,  ocidental)  e  forçosamente  disseminada  em  seus  domínios  periféricos,  os  paradigmas

sociais,  filosóficos  e  culturais  que  definem a  noção  geral  de  modernidade  designariam formas

superiores de civilização e de pensamento em relação às antigas estruturas feudais e a quaisquer

outras  estruturas  subjugadas  pelo  poderio  militar  europeu,  enquanto  o  expansionismo imperial,

marcado pelo genocídio, pela escravidão e pela vasta degradação humana e ecológica dos povos e

territórios colonizados, constituiria uma benevolente missão civilizante cujo dever seria dominar

uma alteridade não-ocidental (e, portanto, primitiva, bárbara e incivilizada) e conduzi-la ao estado

superior de evolução humana encerrado pela modernidade (atendendo apenas incidentalmente à

insaciável demanda capitalista por recursos e mercados).

1 Convencionamos, na referida pesquisa, o pensamento moderno como o conjunto de crenças, discursos, regimes
filosóficos e métodos científicos que, estrategicamente conjugados em um campo epistemológico surpreendentemente
coeso e auto-remissivo, propiciaram a instituição da ordem socioeconômica conhecida como capitalismo.



Regida por temas racionalistas, lógicos, causais e significantes, esta noção geral que

convencionamos como “pensamento moderno” pensaria a natureza, a humanidade e o próprio

pensamento em termos estruturais, segmentando-os sistematicamente em formas e categorias

fixas e autoexcludentes, e organizando-as, por sua vez, em hierarquias funcionais. Além de

imprescindíveis  para  a  manutenção  da  ordem  capitalista  e  para  a  legitimação  de  seus

movimentos  imperialistas,  escravocratas  e  genocidas,  os  regimes  filosóficos  componentes

deste  pensamento  moderno  confeririam aos  centros  de  poder  uma  curiosa  capacidade  de

identificar, categorizar e qualificar todas as sociedades, culturas e indivíduos por oposição às

matrizes hegemônicas ocidentais.

Tendo em vista esta dinâmica imperial  que funda a modernidade,  pude finalmente

compreender  as  inquietações  de  Foucault,  Deleuze,  Brontë  e  Woolf  diante  dos  princípios

políticos  e filosóficos subsidiários  do projeto civilizatório moderno e,  então,  abordar com

maior propriedade os conceitos-base que nortearam a nossa pesquisa.

Os mecanismos de poder, segundo Foucault, seriam dispositivos políticos e filosóficos

(ora institucionais e práticos, ora discursivos ou ritualísticos) instalados na sociedade e no

pensamento  com o intuito  de  disciplinar  as  relações  de  conhecimento,  as  disposições,  os

impulsos e os desejos humanos e conduzi-los à afirmação e à conservação  das relações de

poder vigentes em determinado sistema sociocultural. Interessados somente na preservação

das  estruturas hegemônicas,  os mecanismos de poder  modernos investiriam no cultivo de

nossos afetos (ou potências) tristes e servis para fazer do corpo social um corpo mais dócil e

útil à ordem do capital, dirigindo-nos, assim, ora à adequação compulsória e à reafirmação

espontânea dos regimes hegemônicos, ora ao desespero, à loucura e à morte. 

Traçando  um  breve  percurso  político  e  literário  do  fim  do  século  XVIII  ao

entreguerras do século XX, observei, então, o caráter disciplinar dos mecanismos de poder
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modernos e a deflagração de mecanismos tanto institucionais, que fixam as identidades, os

tempos, os lugares e as funções dos entes sociais (e intervêm de maneira bem prática em seus

corpos), quanto mecanismos abstratos, que se propagam pelo imaginário popular através da

imprensa,  da  literatura,  de  discursos  religiosos,  científicos  e  filosóficos  e  determinam os

modos adequados de pensamento e comportamento, os discursos e desejos adequados, uma

variedade  limitada  de  modos  de  vida  econômica  e  identidades  sociais  disponíveis,   uma

relação  com  a  subjetividade  que  comporta  apenas  uma  das  identidades  preestabelecidas.

Observei ainda como o sujeito social moderno, pressionado por estes mecanismos, é impelido

ora à apatia de uma reprodução passiva dos regimes dominantes, ora à violência homicida de

um conservadorismo extremista, ora à morbidez de uma intolerância impotente e rancorosa às

desordens do mundo.

Ao mesmo tempo, porém, em que mecanismos de poder das mais variadas ordens

exercem forças  de coerção física  e  epistemológica sobre o corpo social,  outras  máquinas

abstratas  exercem  forças  dissidentes,  minoritárias,  contra-hegemônicas  que  escapam  às

lógicas,  às  dinâmicas  e  aos  signos  legitimados  e  defendidos  pelos  aparelhos  de  poder

modernos. As linhas de fuga deleuzianas seriam justamente movimentos de ruptura com os

regimes dominantes que possibilitariam novas relações com a sociedade, com a subjetividade,

com a linguagem e com o pensamento; o cultivo de potências ativas e criadoras proscritas

pelos poderes vigentes; e, afinal, a emergência de novos discursos filosóficos, científicos e

artísticos desafiadores dos possíveis determinados pela ordem social e intelectual vigente.

Apesar das linhas de fuga parecerem objetos facilmente desejáveis, porém, Deleuze

atenta  para  os  perigos  inerentes  à  evasão  e  à  subversão  das  estruturas  hegemônicas.

Diferentemente do aparelho de estado e de seus mecanismos de poder, as linhas de fuga não

buscam conservação: são peças de uma máquina de guerra que empreende a destruição do
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Estado e dos sujeitos de Estado, e até a sua própria destruição ou dissolução ao longo da linha.

A ereção de uma máquina de guerra contra os aparelhos de poder modernos e os mecanismos

de normatização, organização, fixação e coerção que lhes são peculiares poderia, portanto,

segundo Deleuze, nos conduzir  aos mesmos perigos homicidas, suicidas e niilistas que os

mecanismos de poder nos reservam:

Quais  são  as  tuas  linhas  de  fuga,  linhas  onde  os  fluxos  se  conjugam,  onde  os
limiares atingem um ponto de adjacência e de ruptura? São ainda toleráveis, ou já
foram  apanhadas  por  uma  máquina  de  destruição  e  de  auto-destruição  que
recomporia um fascismo molar? - Pode acontecer que um agenciamento de desejo e
de enunciação seja rebatido nas suas linhas mais duras,  nos seus dispositivos de
poder (...) Há desejo desde que há máquina ou corpo sem órgãos. Mas há corpos sem
órgãos  que  são  como  que  invólucros  vazios  endurecidos,  porque  se  fez  saltar
demasiado  depressa  e  com  demasiada  força  os  seus  componentes  orgânicos
[segmentos  duros]  (...)  há  corpos  sem  órgãos  cancerosos,  fascistas,  em buracos
negros ou em máquinas de abolição. (DELEUZE, PARNET, 1998, p.173)

Catherine Earnshaw, personagem de  O morro dos ventos uivantes  que sucumbe sob

sua própria máquina de guerra, tensionada até a destruição na busca por uma política afetiva

alheia  às  autoridades  morais  e  civis  estabelecidas  em  sua  comunidade,  é  um  exemplo;

Septimus Warren Smith,  personagem de  Mrs.  Dalloway que,  esmagado entre  os  absurdos

sociais e filosóficos vigentes e as autoridades que os conservam, vê sua máquina de guerra

convertida em máquina de abolição e se precipita para uma morte violenta, é mais uma vítima

de sua própria ruptura com a ordem estabelecida. Heathcliff e Clarissa Dalloway, por outro

lado, conseguem, em cada romance, com grande comoção física e espiritual, conjugar suas

linhas de fuga até a composição de um plano de criação e, afinal, experimentam interessantes

beatitudes mediante cada uma de suas produções estéticas: a recepção que Clarissa oferece em

sua casa, propiciada pelos múltiplos passeios e encontros que empreende ao longo de todo um

dia, e a união entre Cathy II e Hareton Earnshaw, propiciada pelas múltiplas transgressões e

violências que Heathcliff empreende ao longo de toda uma vida.

Heathcliff  devassa  todas  as  leis  da  sociedade  ao  mesmo  tempo  em  que  agrega

ferramentas dominantes à sua máquina de guerra e, se finalmente ascende ao poder, o faz ao
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comprometer todos os códigos civis e morais, todas as hierarquias funcionais, e, afinal, todo o

sistema de distribuição de riquezas estabelecido em torno de Wuthering Heights e Trushcross

Grange2.  Tendo dedicado toda sua vida à destruição da sociedade, Heathcliff contempla, na

união entre Cathy II e Hareton, a profanação final de todos os dogmas que haviam interditado

suas  núpcias  antissociais  com Catherine  Earnshaw,  e  experimenta  um estranho êxtase  ao

revelar seu duradouro desprezo pelo sonho político dominante: em seu testamento, Heathcliff

determina  que  toda  a  sua  riqueza  acumulada  seja  incendiada  e  que  os  moradores  das

propriedades rurais narradas no romance herdem as suas terras.

Clarissa  Dalloway  que,  como  Heathcliff,  se  apropria  de  atributos  e  ferramentas

dominantes  em  sua  sociedade  para  mudar-lhes  o  uso  e  voltá-las  contra  o  próprio

establishment,  também rejeita  as  grandes  potestades  filosóficas  e  políticas  de  seu  tempo

(Clarissa  repudia  a  religião,  a  caridade,  as  determinações  de  classe,  a  noção  de

individualidade dominante) para alcançar, durante a sua festa, um poderoso entusiasmo, ao

contemplar  a  união,  a  combinação,  os  múltiplos  encontros  entre  existências  diversas,  a

dispersão completa  dos papeis  e  funções sociais  de seus  convidados (então meros corpos

dispostos sobre um plano estético livre de hierarquias, de finalidades e da opressão do tempo

cronológico),  e  reconhecer  a  destruição  momentânea  das  determinações  históricas  e

individuais;  dos  territórios  estabelecidos  e  demarcados pela  razão e  pelo  cientificismo;  e,

afinal, da autoridade humana sobre a vida.

O rigor e a periculosidade que marcam a ereção das máquinas de guerra de Clarissa e

Heathcliff contra a ordem estabelecida são patentes: ambos precisam confrontar as forças de

coerção que os atravessam e sobreviver ao autoritarismo dos mecanismos de conservação que

as exercem; precisam criar suas próprias relações com a subjetividade, com a sociedade, com

2 Nomes das propriedades rurais localizadas nos remotos urzais onde se ambienta a narrativa de Brontë.
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a vida, assim como seus próprios sonhos políticos e persegui-los com grave obstinação - todo

um dia, toda uma vida - dedicados a esta guerra cujo êxito é a fruição da própria vida. 

Ainda que a romântica narrativa de Emily Brontë pareça mais literal, culminando na

desarticulação de  um aparelho de Estado,  e  que a  narrativa de Virginia  Woolf  trabalhe  a

questão transgressora de maneira mais sutil, mais clandestina, mais em um estado de guerrilha

do  que  em  uma  guerra  declarada  contra  a  sociedade,  ambos  os  romances  manifestam

potências revolucionárias que não visam estabelecer uma outra ordem, um outro estado ou

uma  outra  verdade  moral,  mas  que  transfiguram,  suspendem  e  destituem  os  poderes

estabelecidos em determinados espaços e tempos para produzir novos possíveis em termos de

pensamento, de vida social, de fruição e de produção estética.

Na presente pesquisa, investiguei outros pensadores e literatos que, ao romperem com

os  regimes  filosóficos  e  políticos  dominantes,  produziram  novos  possíveis  discursivos,

subjetivos, filosóficos,  políticos, artísticos e literários.  Tendo em vista estas relações entre

liberações, rupturas, desejos antissociais e antieconômicos, a experiência de uma beatitude

contra-hegemônica e a produção de novos possíveis, parti da leitura de duas das mais icônicas

obras da chamada geração beat,  Uivo e outros poemas, de Allen Ginsberg e Almoço Nu, de

William  Burroughs  que,  embora  se  tratassem  de  textos  exaustivamente  investigados  e

comentados pela comunidade acadêmica mundial, em torno das quais uma vasta e notória

fortuna crítica já se encontra erguida, me indicaram movimentos antecipatórios da teoria pós-

estruturalista que havia me guiado em minha última jornada acadêmica. A possibilidade de ler

duas das mais reconhecidas obras da  beat (e de toda a literatura contemporânea) não para

reencontrar,  nelas,  as  biografias  de  seus  autores  (movimento  que,  por  motivos  muito

razoáveis,  predomina em sua fortuna crítica),  mas para explorar  o potencial  destes textos

enquanto  escritos  teóricos  precursores  do  pós-estruturalismo  de  Foucault  e  Deleuze; e  a
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hipotética filosofia  a  ser  desvelada a  partir  dos  textos literários  de Ginsberg e  Burroughs

foram os primeiros objetos e motores desta pesquisa. 

Neste ponto, vale ressaltar que a vinculação entre as vidas biográficas dos autores e os

personagens e poetas beat, explorada à exaustão por sua bibliografia crítica, faz todo sentido,

na medida em que a indistinção entre a experiência estética e a experiência empírica constitui

um tema central da literatura  beat, que trata a produção e a fruição literárias em termos de

identidade com a produção e fruição da própria vida. Por outro lado, os jogos subjetivos, as

disjunções enunciativas e as multiplicidades anônimas, impessoais e atemporais que povoam

a literatura  beat me ofereceram a possibilidade de uma postura crítica mais voltada para a

articulação de seus materiais textuais com as outras literaturas e teorias do que para o retorno

às identidades pessoais e anedotas biográficas de seus autores. Neste sentido, me interessaram

mais as multidões de expoentes anônimos, não-publicados, institucionalizados e destruídos

que povoam a literatura da beat, do que os Ginsbergs e Burroughs históricos, universalmente

celebrados como ícones da cultura pop ainda em suas juventudes (embora os movimentos que

realizam sejam, por vezes, os mesmos).  

Tal abordagem metodológica se mostrou fértil, já que durante as leituras das obras em

questão, pude apreender uma surpreendentemente distinta e coesa filosofia ética, que procurei

descrever e evidenciar da maneira mais rigorosa (em termos acadêmicos) e sistemática (em

termos científicos) possível: um  ethos beat, baseado na evasão aos discursos e instituições

hegemônicos;  na desarticulação dos  sistemas  de  signos  vigentes;  na  livre  experimentação

corporal  e  intelectual  em busca  do conhecimento  e  do cultivo  das  próprias  potências;  na

incansável busca pela experiência da beatitude; e na imanência entre o divino, o cósmico, o

orgânico, o mundano, o subjetivo e o literário. 
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Depois de extrair as proposições teóricas dos materiais literários da beat, enumerá-las,

e  descrevê-las evidenciando as relações  de cada proposta  com o material  literário que as

sugerem, utilizei-me destas teorias éticas e estéticas  beat (demonstradas nos dois primeiros

capítulos da tese) como chaves de leitura de outras obras com as quais os textos da  beat

dialogam. Seguindo as referências nominais e os diálogos intertextuais inscritos nas obras de

Ginsberg e  Burroughs,  encontrei  manifestações de sua teoria  ética em textos literários  de

Baudelaire, Whitman, Rimbaud, Breton e de outros precursores históricos da beat; e na poesia

de  Roberto  Piva  que,  embora  amplamente  reconhecida  e  comentada  como  legatária  da

literatura de Ginsberg e  cia.,  também recebeu,  nesta  tese,  uma abordagem comparativista

detalhadamente  evidenciada  em relação  não apenas  à  beat,  mas  a  uma nova  ramificação

lusófona  da  linhagem  que  vínhamos  traçando.  Através  de  alusões  propositalmente

semelhantes àquelas que me permitiram encontrar Baudelaire, Whitman, Rimbaud e Breton

na poesia de Ginsberg, a poética de Piva demonstra a vinculação entre as filosofias inscritas

nos textos de Álvaro de Campos e Oswald de Andrade à tradição ética e estética que havia

ligado os outros autores lidos e comentados criticamente neste trabalho. 

 Os objetivos  desta  pesquisa,  portanto -  estabelecer  de maneira  mais sistemática as

filosofias ética e estética que se desprendem das literaturas de Ginsberg e Burroughs; e de

reconhecê-la nas literaturas de Baudelaire, Whitman, Rimbaud, Pessoa e Piva - encontrariam

sua  potencial  originalidade  não  apenas  na  leitura  teórica  da  literatura  beat,  mas  no

mapeamento desta  espécie  de tradição filosófica traçada a partir  das referências mútuas e

jogos identitários encontrados no material literário produzido pela geração  beat e por seus

precursores e legatários. 

No capítulo 1, “Uivo e outros poemas: em busca de um ethos beat”, discuto a ideia de

beatitude encontrada nos Paraísos Artificiais, de Baudelaire; o deus imanente encontrado nas
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Folhas  de  Relva,  de  Whitman;  as  ideias  de  vidência  e  maldição  encontradas  nas

Correspondências, de Rimbaud; a captação de forças adormecidas e os bandos de desejos

medonhos encontrados no  Manifesto Surrealista, de Breton, e as relaciono com o material

poético  do  livro  inaugural  da  beat.  Entre  os  elementos  desta  tradição  literária-filosófica

continuada pela primeira vez na contemporaneidade  na poética de Ginsberg, discutimos  a

busca pelo contato celestial dos expoentes de “Uivo”; a crítica e a recusa das impotências

hegemônicas associadas, em Ginsberg, à figura de Moloch; a primazia corpórea, sensorial e

experimental desta filosofia antes ética do que moral; a ideia da experiência literária como

experiência  corporal,  sensível,  empírica;  a  fruição  estética  aproximada à  fruição  tóxica  e

sexual; a disciplinação total dos afetos, das subjetividades e dos corpos contemporâneos por

parte das estruturas políticas e epistemológicas dominantes; e os perigos fatais intrínsecos à

produção de modos de vida e de pensamento contra-hegemônicos.

No  capítulo  2,  “Almoço  Nu e  o  logos beat”,  discuto  a  escrita  experimental  e  a

enunciação  impessoal  praticadas  e  teorizadas  no  material  literário  do  “anti-romance”  de

Burroughs, em relação a alguns pressupostos teóricos pós-estruturalistas como a “Morte do

autor”,  de  Barthes  e  “Desconstrucionismo”,  de  Derrida.  Também discuto  as  apropriações

paródicas;  o  humor  grotesco  e  as  repetições  defeituosas  de  sua  narrativa  iconoclasta  em

relação à estética descrita por David Harvey em seu “Condição Pós-Moderna”.  Comparo,

então, os diversos mecanismos psicológicos, burocráticos e bélicos operados sobre os diversos

personagens  do  livro  de  Burroughs  às  teorias  biopolíticas  de  Foucault  e  Agamben,  com

atenção especial aos efeitos materiais, corporais e orgânicos produzidos em encontros entre a

linguagem  verbal  e  os  inúmeros  monstros  antropomórficos  que  povoam  a  narrativa.

Finalmente, comento as relações políticas travadas entre os grandes centros de poder global e
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seus subalternos diplomáticos, que também constituem um tema na ficção de Burroughs, com

base em alguns elementos da teoria pós-colonial. 

No capítulo 3, “Paranoia: Herança Canibal”, discuto o  Manifesto Antropofágico, de

Oswald  de  Andrade,  observando  como  a  ideia  de  antropofagia  erguida  neste  texto  e

referenciada no livro de estreia de Piva se alinha a alguns dos conceitos da teoria pós-colonial,

como as “modernidades alternativas” discutidas por Bill Ashcroft. Depois de estabelecer estes

elementos comuns entre a antropofagia de Oswald e o pós-colonial contemporâneo, encontro

a  manifestação  destes  mesmos  movimentos  nas  apropriações  seletivas,  nas  reproduções

distorcidas e nas adaptações locais que a poética de Paranoia aplica sobre o material textual

de  Uivo e outros poemas,  ao mesmo tempo em que escreve sua própria encarnação caraíba

das  filosofias  ética  e  estética  beat.  Observo,  então,  como,  assim como  Uivo e  Paranoia,

outros  textos  poéticos  como  o  “Rimbaud”,  de  Jack  Kerouac;  o  “99  teses”,  de  Michael

Mcclure; e o “O que é preciso saber para ser poeta”,  de Gary Snyder,  também procuram

delinear estes mesmos ethos e  logos particulares em registros mais ou menos semelhantes a

manifestos,  programas,  roteiros.  Finalmente,  discuto  as  curiosas  correlações  genealógicas

realizadas por Jorge Luiz Borges, em seu “Kafka e seus precursores”; por Charles Bukowski,

em seu “Feras saltando através do tempo”; e por Deleuze em seu “Post-scriptum sobre as

sociedades de controle”, antes de demonstrar que o traçado da “linhagem beat” que realizo

nesta tese trata mais do mapeamento de um “rizoma” do que de uma “árvore” genealógica.

No capítulo 4, “Whitman, Ginsberg, Pessoa e Piva: ramificações lusófonas de uma

linhagem maldita”, comento “Um olhar retrospectivo sobre as estradas viajadas”, ensaio de

Whitman sobre a própria poética publicado na última versão de Folhas de Relva, de modo a

explicitar a identidade entre literatura e teoria proposta em vários dos textos lidos, e utilizada

como  premissa  desta  pesquisa.  Depois,  observo  o  diálogo  entre  “Supermercado  na
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Califórnia”, de Ginsberg, com as proposições teóricas do ensaio e da poética de Whitman,

incluindo  o  movimento  de  identificação  e  nomeação  de  expoentes  de  uma  determinada

tradição filosófica. Em “Saudação a Walt Whitman”, de Pessoa/Campos, encontro mais um

cantor do ethos beat a nomear em sua poética seus precursores e pares na literatura e no

pensamento  e,  em  “Ode  a  Fernando  Pessoa”,  de  Piva,  constato  um  movimento  crítico

exercido pela literatura de Piva, que explicitamente estende as ligações éticas e estéticas entre

Whitman e Ginsberg aos lusófonos Fernando Pessoa e Oswald de Andrade, e a si mesmo.

Finalmente, concluo a tese apontando novos possíveis rumos a serem tomados a partir dos

horizontes vislumbrados pela presente pesquisa.

Senhoras e senhores, levantem as barras das suas saias, vamos atravessar o inferno. 
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CAPÍTULO 1 

UIVO E OUTROS POEMAS: EM BUSCA DE UM ETHOS BEAT

Com o  fim  da  Segunda  Guerra  mundial,  os  Estados  Unidos  e  a  União  Soviética

iniciam uma nova era do imperialismo moderno, aplicando suas novas formas de colonização

ao  redor  do  mundo,  expandindo  violentamente  seus  domínios  políticos  e  culturais,  e

inaugurando um novo tipo  de guerra  mundial,  desta  vez efetivamente travada nos  quatro

cantos do globo. No interior do império norte-americano, o governo Eisenhower reafirma

enfaticamente os valores de moderação civil e rigidez moral que já permeavam a episteme
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moderna, e garante o conformismo impassível e equilibrado de seu corpo social diante deste

status quo através de severos mecanismos como o Comitê de Atividades Antiamericanas, que

instaura um senso de patrulhamento mútuo em sua população: o tribunal macartista, que julga

e pune rigorosa e arbitrariamente supostos detratores do sonho americano; a  Life Magazine,

que zela pela imagem casta e doméstica deste sonho político; e a Time Magazine, que afirma a

justiça  e  a  eficiência  do  capitalismo  republicano  contemporâneo  enquanto  milhares  são

massacrados  no  terceiro  mundo  em  disputas  políticas  financiadas  pelos  dois  impérios

ocidentais  idealizadores  da Guerra Fria.  Tais mecanismos de patrulhamento,  punição e de

doutrinação moral e civil estabelecem uma ditadura velada na terra da “liberdade e justiça

para todos” (assim como ditaduras declaradas em todos os seus domínios neocoloniais) que

reprime todas as manifestações e expressões das comunidades excluídas pelo atual projeto

civilizatório estadunidense,  e  relega sua vasta  população indígena,  negra,  feminina,  gay e

pobre às mais absurdas violências institucionais e às mais cruéis formas de alienação social

concebidas na modernidade. 

Mas assim como as autoridades nacionais perseguiam, capturavam e aniquilavam sua

própria população marginal,  censurando e silenciando suas vozes,  coagindo e doutrinando

seus  corpos,  bloqueando  e  dirigindo  suas  vontades,  apareciam,  nos  guetos,  nos  bairros

operários  e  nas  universidades,  expressões  minoritárias,  desejos  dissidentes,  movimentos

insubordinados  às  determinações  políticas  e  filosóficas  estabelecidas.  O  expressionismo

abstrato, o jazz, o Living Theater, e a renascença de São Francisco expressavam o cansaço das

populações  marginalizadas  diante  do  sonho americano  do segundo pós-guerra.  E  é  deste

cansaço, da batida do jazz, da necessidade de emergência das vozes dos derrotados e da busca

por uma beatitude minoritária que o termo beat3 aparece.

3 As palavras em itálico indicam a polissemia do termo em inglês, ligado a cansaço, a derrotado, a batida e a
beatitude.
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Os  escritores  reunidos  sob  o  rótulo  de  “Geração  Beat”  nunca  constituíram  um

movimento artístico protocolar. Eles nunca publicaram qualquer manifesto, nunca declararam

formalmente  suas  premissas  básicas  e  constantemente  procuraram,  em  entrevistas  e

depoimentos, marcar a heterogeneidade e a distância entre seus projetos literários4. Como nota

Gregory Stephenson, na introdução de seu  The Daybreak Boys: “A Geração Beat pode ser

caracterizada mais precisamente pelo conjunto de atitudes e valores expressos com ênfases e

perspectivas  variadas  pelos  diversos  escritores  identificados  ao  movimento.”

(STEPHENSON, 1990, p.8)5

Tais  atitudes  e  valores  começam  a  ser  expressos  para  o  grande  público  com  a

publicação de  Uivo e Outros Poemas,  em 1956. Julgado por obscenidade em um notório

processo legal, Lawrence Ferlinghetti, editor do livro, se aproveita do repúdio das autoridades

civis à poesia de Ginsberg e o converte em publicidade, divulgando o livro como material

banido pelo governo americano e conferindo ao mesmo uma popularidade imprevista quando

de sua publicação. A chocante e badalada coletânea de poemas líricos em verso livre de Allen

Ginsberg  é  seguida  pela  narrativa  espontânea  de  On  the  Road,  de  Jack  Kerouac,  que,

publicada  no  ano  seguinte,  1957,  também atinge  o  mercado  cultural  norte-americano  de

maneira impactante. Em 1959, o romance experimental de William Burroughs, Almoço Nu, é

finalmente editado,  marcando definitivamente a  fundação não declarada  deste  movimento

artístico. 

Neste capítulo, procuraremos, a partir da leitura de Uivo e outros poemas, estabelecer

a ideia de um ethos beat que emergiria de sua poética revolucionária, e remontar uma espécie

4 No livro  Encontros: Geração Beat  (Azougue, 2010) encontramos uma entrevista com William Borroughs
onde ele afirma: “Jack Kerouac e Allen Ginsberg e Gregory Corso são grandes amigos meus há anos, mas
não estamos fazendo as mesmas coisas, seja na escrita ou na vida. É difícil de encontrar quatro escritores
mais distintos do que nós. É todo um caso de justaposição, mais do que uma associação de estilos literários
ou objetivos gerais.” (COHN, 2010, p.170)

5 Tradução minha.
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de genealogia deste ethos, encontrando em outras obras literárias, alguns dos precursores da

filosofia com a qual o livro de estreia de Ginsberg nos brinda. 

1.1 Carta aos Videntes: Baudelaire, Whitman, Rimbaud e Breton

Em seu Paraísos Artificiais (1858), Charles Baudelaire investiga a experimentação de

uma  espécie  de  estado  de  beatitude,  caracterizado  por  peculiares  alterações  em  nossas

percepções sensoriais e morais:

Os  que  sabem  observar-se  a  si  mesmos  e  guardam  lembranças  de  suas
impressões  (...)  puderam  por  vezes  notar,  no  observatório  de  seu
pensamento, belas estações, dias felizes, minutos deliciosos. São dias em que
o homem se levanta com um gênio jovial e vigoroso. Com suas pálpebras
livres do sono que as selava, o mundo exterior se oferece a ele com um
relevo  bem-marcado,  uma  nitidez  de  contornos,  uma  riqueza  de  cores
admiráveis. O mundo moral abre as suas vastas perspectivas, cheias de novas
claridades.  O  homem  agradecido  por  esta  beatitude,  infelizmente  rara  e
passageira, sente-se ao mesmo tempo mais artista e mais justo, mais nobre,
para dizer tudo em uma só palavra. (BAUDELAIRE, 2011, p.8)

Ao descrever tal disposição de espírito tão rara e fugaz, Baudelaire a associa com o

desvelamento (“com suas pálpebras livres do sono que as selava”) de novas percepções e

relações com o “mundo exterior” (que se oferece, então, com renovadas nitidez, colorido e

beleza), e como com o “mundo moral” (que abre, então, suas vastas perspectivas, “cheias de

novas claridades”).   Interessante como o poeta se refere a ambos os mundos que delineia

através  de  um  imaginário  sensorial  (pálpebras  livres,  contornos  e  cores,  perspectivas  e

claridades),  indicando,  assim,  movimentos  de  sobreposição  e  de  indistinção  na  aparente

dicotomia entre o ‘material’ e o ‘discursivo’ que se insinua no trecho citado; e uma maior

ambiguidade em relação à ideia de ‘visão’, que, aqui, perpassa ambos os mundos. A utilização

desta imagética sensorial e a ênfase nesta ‘visão’ (em sentido amplo) ainda nos revelam como

a experimentação da beatitude descrita por Baudelaire envolveria não apenas uma libertação
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dos sentidos (“pálpebras livres”) mas também uma espécie de despertar de algum tipo de

torpor (“do sono que as selava”) que comprometeria a plena fruição dos sentidos, das relações

com o mundo exterior e da própria vida. Desperto deste torpor e dotado desta nova visão, o

ser  humano  alcançaria,  segundo  Baudelaire,  esta  “condição  anormal  do  espírito,  uma

verdadeira graça (...) um espelho mágico onde o homem é convidado a ver-se belo, isto é, tal

qual deveria e poderia ser” (BAUDELAIRE, 2011, p.8)   

Pioneiro do modernismo ao lado de Baudelaire, Walt Whitman reitera, Em seu Folhas

de Relva (1855), a ideia de sobreposição e indistinção entre os mundos material (físico) e

moral (metafísico), enquanto alude a uma potência universal esquecida por uma humanidade

adoecida,  absorvida  em  “pequenas  potências  de  progresso,  política,  cultura,  riqueza,

invenções, civilização” (WHITMAN, 2005, p.523).       

Eu disse que a alma não é mais do que o corpo,
E disse que o corpo não é mais do que a alma,
E nada,  nem Deus,  é maior para  um ser  do que esse  ser  para si  mesmo
(WHITMAN, 2005, p.104)

Compreendendo o humano e o divino como componentes de uma mesma e absoluta

natureza, Whitman propõe uma revisão destas categorias salientando a possibilidade de uma

comunhão  com  o  divino  realizada  em  nosso  próprio  mundo  natural,  em  nosso  próprio

universo cósmico, em nossas próprias relações sociais:

Por que eu deveria ver Deus melhor do que este dia?
Eu vejo algo de Deus a cada hora das vinte e quatro horas do dia, e a cada
momento,
Nos rostos de homens e mulheres eu vejo Deus, e em minha própria face no
espelho,
Encontro cartas de Deus espalhadas pelas ruas e todas elas estão assinadas
por Ele,
E deixo-as ficar onde se encontram, pois sei que onde quer que vá,
Outras  virão  pontualmente  para  toda  a  eternidade.  (WHITMAN,  2005,
p.105) 

Interessante  reencontrar  a  primazia  dos  sentidos  no  imaginário  que  os  versos  de

Whitman nos  oferecem (“ver  Deus melhor  do que  este  dia  (…) nos  rostos  de homens e
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mulheres eu vejo Deus, e em minha própria face no espelho”), assim como a ideia de uma

visão que perpassaria as fronteiras entre o físico e o metafísico, em uma passagem (remetente

ao “despertar” de que fala Baudelaire) de uma perspectiva metafísica transcendente para uma

imanente,  onde  o  contato  com  o  divino  se  daria  em  nossa  própria  realidade  material  e

sensorial (“Encontro cartas de Deus espalhadas pelas ruas e todas elas estão assinadas por

Ele”).  Carregada  de  potências  ensaísticas  e  filosóficas,  a  poética  de  Whitman  também

descreve,  em  seus  longos  versos  livres,  “a  gigante  força  sem  resistência”  da  qual  a

humanidade desfrutaria,  não tivesse  suas  percepções  e  sentidos  embotados por  “pequenas

potências”  que,  não  por  acaso,  constituem  os  alicerces  dos  ideais  políticos  e  morais

dominantes ao longo da modernidade:

Vós!  Vós!  A vital,  a  universal,  a  gigante  força  sem resistência,  que  não
dorme, sempre calma,
Segurando  a  Humanidade  em  vossas  mãos  abertas,  como  se  fora  um
brinquedo efêmero
Que, doente, sempre vos esquece!
Pois que também vos esqueci,
(Absorvido  que  estava  nessas  pequenas  potências  de  progresso,  política,
cultura, riqueza, invenções, civilização)(WHITMAN, 2005, p.523)

Baudelaire e Whitman, canonizados como criadores do modernismo, ambos parecem

engajados  na  concepção  de  uma  nova  “visão”,  que,  abandonando  os  sonhos  políticos  e

filosóficos  hegemônicos,  alcançaria  uma  perspectiva  imanente  de  Deus,  e  permitiria  o

reconhecimento e a experiência de comunhão com o divino, o cósmico, o infinito em termos

materiais e sensíveis.

A busca por  esta  beatitude e  a  relação da mesma com a transformação de  nossos

sentidos e percepções também encontram ecos no pensamento de outro poeta francês, Arthur

Rimbaud.  Reconhecendo  Baudelaire  como  “o  primeiro  vidente,  o  rei  dos  poetas,  um

verdadeiro  Deus”  (RIMBAUD, 2009,  p.  42)  por  ser  capaz  de  “inspecionar  o  invisível  e

escutar o inaudito” (RIMBAUD, 2009, p. 42) em sua literatura e em seu pensamento (ao
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contrário de outros poetas limitados à reanimação do “espírito de coisas mortas” (RIMBAUD,

2009, p. 42)), Rimbaud indica, neste trecho de sua famosa “Carta do Vidente” (1871), os

movimentos necessários para que um poeta goze da ‘visão’ (ou, aqui, da ‘vidência’) descrita e

experimentada por Baudelaire e Whitman em suas criações de novos possíveis literários e

filosóficos: 

O  Poeta  se  faz  vidente  por  meio  de  um  longo,  imenso  e  racional
desregramento de todos os sentidos. Todas as formas de amor, de sofrimento,
de loucura; buscar-se a si, esgotar em si mesmo todos os venenos, a fim de
só lhes reter a quintessência. Inefável tortura para a qual se necessita (...)
toda a força sobre-humana, e pela qual o poeta se torna o grande enfermo, o
grande  criminoso,  o  grande  maldito  (...)  pois  alcança  o  insabido.
(RIMBAUD, 2009, p.39) 

Aqui, Rimbaud não apenas alude à possibilidade de fruição da beatitude e da visão de

que falam Baudelaire e Whitman, mas também detalha o longo, imenso e racional processo de

reorganização dos sentidos imprescindível para esta busca. Neste ponto, Rimbaud contribui de

maneira original na filosofia de Baudelaire e Whitman, ao associar o desenvolvimento desta

nova  visão  ou  vidência  não  apenas  ao  gozo  de  uma  beatitude  criadora,  mas  também  à

temerária experimentação com a própria vida (“Todas as formas de amor, de sofrimento, de

loucura”); aos excessos corporais envolvidos nesta experimentação (“esgotar-se em si mesmo

todos os venenos, a fim de só lhes reter a quintessência”); à marginalidade e à criminalização

a que são condenados estes tipos de pesquisadores (“o poeta se torna o grande criminoso, o

grande maldito”); às enfermidades que os afligem nesta árdua empresa (“o grande enfermo”);

e,  enfim,  à  força  exigida  neste  movimento  de  reorganização  (“o  desregramento”)  das

percepções que permitiria ao poeta a criação de novos possíveis (“o insabido”). 

A “Carta ao Vidente” de Rimbaud ainda desenvolve a tradição filosófica iniciada nas

poesias de Baudelaire e Whitman quando associa a experiência de beatitude e o processo de

reorganização dos sentidos descrito acima ao conhecimento à realização da própria ‘alma’.

Anteriormente  introduzida  por  Whitman  em suas  recorrentes  articulações  entre  “Deus”  e
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“self” (“vejo Deus em minha própria face no espelho”, “Nada, nem Deus, é maior para um ser

do que esse ser para si mesmo”, “Eu celebro a mim mesmo”, etc.) a ideia de “buscar-se a si”

para encontrar o divino encontra uma nova ênfase no texto de Rimbaud, que a descreve como

o “primeiro estudo de quem aspira ser poeta” (naturalmente, aqui Rimbaud se refere a poetas

“videntes” e não àqueles limitados à “reanimação de coisas mortas”): “O primeiro estudo de

quem aspira a ser poeta é o conhecimento total de si mesmo; buscar sua alma, inspecioná-la,

experimentá-la, conhecê-la. Assim que a sabe, deve cultivá-la” (RIMBAUD, 2009, p.39).

Segundo  Rimbaud,  portanto,  o  árduo  e  perigoso  processo  de  desregramentos  dos

sentidos e do desenvolvimento de uma nova visão estaria ligado a um processo simultâneo de

autoconhecimento e de realização, ou cultivo,  de algo como a própria natureza,  a própria

subjetividade, os próprios desejos, a própria alma, enfim, de potências que não nos fossem

determinadas  pelas  instituições  filosóficas  e  políticas  hegemônicas.  A respeito  do  caráter

subversivo e contra-hegemônico desta “alma própria” que se deve experimentar, conhecer e

cultivar para se tornar um poeta-vidente, o texto de Rimbaud nos alerta: “isso parece simples

(…) Mas trata-se de tornar a alma monstruosa”(RIMBAUD, 2009, p.39) em uma clara alusão

ao inevitável contraste entre os desejos de um poeta vidente e os padrões de moralidade e

mesmo de humanidade dominantes.         

Dirigindo sua carta a outros poetas postulantes à ‘vidência’, Rimbaud profetiza que

tais processos de libertação dos sentidos e do pensamento não se tratam de meros esforços

individuais realizados em prol da estilização de uma narrativa biográfica específica, mas de

um  movimento  secular,  impessoal,  coletivo,  atemporal  desenvolvido  e  retomado  por

incontáveis  gerações  de  pensadores  aberrantes:  “outros  trabalhadores  horríveis  virão;  e

começarão pelos horizontes onde o outro sucumbiu!” (RIMBAUD, 2009, p.39) Seguindo  o

pressuposto rimbaudiano de que novos trabalhadores seguirão pelos horizontes onde outros
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sucumbiram,  encontramos  no  Manifesto  Surrealista (1924),  de  André  Breton,  uma

interessante continuidade das indagações teóricas levantadas por Baudelaire e Whitman na

aurora do modernismo e desenvolvidas por Rimbaud em sua carta aos videntes.

Além  de  exaltar  Poe,  Baudelaire  e  o  próprio  Rimbaud  como  precursores  do

surrealismo (BRETON, 1924, p. 13), o manifesto de Breton retoma algumas das inquietações

rimbaudianas em, pelo menos, dois momentos: primeiro, ao considerar, sobre o humano, que

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

vez  mais  medonho  de  seus  desejos”  (BRETON,  1924,  p.9),  o  que  revigora  a  ideia  de

desregramento dos sentidos em prol do autoconhecimento e da realização da própria natureza;

e depois, ao advogar que “se as profundezas de nosso espírito escondem estranhas forças

capazes de aumentar as da superfície, ou contra elas lutar vitoriosamente, há todo interesse em

captá-las” (BRETON, 1924, p.4), o que nos remete à árdua busca pelo conhecimento e pelo

cultivo de potências beatificantes que Rimbaud descreve em sua carta.

 Finalmente,  Breton  parece  retomar  a  advertência  de  Rimbaud  em  relação  à

reestruturação moral requerida para a livre experimentação, o autoconhecimento, a realização

de natureza, e a criação de novos possíveis. Neste ponto, enquanto Rimbaud alerta sobre os

perigos de uma jornada de autoconhecimento destinada a “tornar a alma monstruosa” e a fazer

sucumbirem os “horríveis trabalhadores” que abrem novos horizontes para o pensamento e

para a arte,  Breton enfatiza que “nenhum meio está a priori  designado para conduzir este

empreendimento (...)  e o seu sucesso não depende das vias mais ou menos caprichosas a

serem  seguidas”  (BRETON,  1924,  P.4),  em  uma  fala  que  já  não  parece  interessada  em

reconhecer a inevitável demonização imposta a pensadores libertos das “pequenas potências”

dominantes.
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Além de recuperar a ideia de uma busca por autoconhecimento e do cultivo dos mais

diversos desejos que possam refletir a natureza de um pensador, de um artista ou de qualquer

ser humano, a despeito dos possíveis constrangimentos que a razão, a moral, a lógica utilitária

e  os  ideais  civilizatórios  habitualmente  impõem  a  este  tipo  de  experimentação,  Breton

também reconhece os insalubres (e até mesmo fatais) riscos (“as enfermidades” de que fala

Rimbaud) assumidos pelos empreendedores de tal busca: o “não é o medo da loucura que nos

vai obrigar a hastear a meio-pau a bandeira da imaginação” (BRETON, 1924, p.2).

Justapondo  todo  o  imaginário  poético  e  todos  os  pressupostos  filosóficos  que  se

desprendem  dos  textos  de  Baudelaire,  Whitman,  Rimbaud  e  Breton  discutidos  até  aqui,

podemos encontrar indícios de uma teoria ética e estética baseada no desenvolvimento de uma

nova visão que perceberia os mundos físico e metafísico, material e espiritual, mundano e

divino, de maneira simultânea, indistinta, imanente e nas relações entre: 1) o desenvolvimento

desta  nova  percepção  do  mundo  exterior  e  a  subversão  dos  ideais  políticos  e  morais

dominantes; 2) este movimento de insubordinação política e moral e a liberação de novos

modos  de  experimentação;  3)  estes  novos  possíveis  empíricos  e  a  busca  por  um  total

autoconhecimento; 4) esta busca pelo total conhecimento de si e a possibilidade de cultivo da

própria natureza, por mais caprichosa, monstruosa e amoral que ela seja; 5) o cultivo desta

própria horrível natureza e a comunhão com o divino, o cósmico e o infinito; 6) a experiência

desta  beatitude  e  a  criação  de  novos  possíveis  estéticos,  como  no  caso  do  Modernismo

inaugurado  por  Whitman  e  Baudelaire  (a  quem  Rimbaud  se  refere  como  “o  primeiro

vidente”), e éticos, como no caso das contribuições originais de Rimbaud à mesma escola de

pensamento  dos  anteriores,  que  sugerem  a  dedicação  de  vidas  inteiras  à  experiência  da

beatitude e da vidência.
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Partindo  deste  encadeamento  de  questões  teóricas  colocadas  pelos  textos  de

Baudelaire,  Whitman,  Rimbaud  e  Breton,  encontramos  em  Uivo  e  outros  poemas o

desenvolvimento desta  tradição  filosófica contra-hegemônica  que,  como havia profetizado

Rimbaud, seria retomada por outros trabalhadores malditos, a partir dos horizontes onde seus

precursores haviam sucumbido. Atentando para a emergência de postulados teóricos na leitura

da poesia de Ginsberg (que assim como a lírica whitmaniana,  é marcada por uma fluidez

métrica e por traços discursivos, narrativos e  ensaísticos), encontramos uma grata ressonância

com as questões e os princípios filosóficos discutidos até aqui, como a busca por um contato

ou comunhão com o divino ou o infinito, que constituiria um estado de beatitude; a liberação

espiritual necessária para alcançar este estado, que passaria pelo desprezo das autoridades

políticas e filosóficas dominantes; a livre experimentação necessária para o conhecimento e o

cultivo da própria alma; a primazia do corpo e dos sentidos nesta experimentação (à despeito

dos riscos fisiológicos e intelectuais que ela oferece); e a relação desta difícil autorrealização

beatificante com a criação de novos possíveis políticos, artísticos e existenciais.

1.2 A busca pelo  contato celestial

O icônico poema-título da obra de estreia de Ginsberg se inicia com os emblemáticos

versos:

Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de
fome, histéricos, nus,
arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada em busca de uma
dose violenta de qualquer coisa,
hipsters com cabeça de anjo ansiando pelo antigo contato celestial com o
dínamo estrelado na maquinaria da noite (GINSBERG, 2006, p.25)6

6 No original: “I saw the best minds of my generation destroyed by madness,/ starving hysterical naked,/
dragging themselves through the negro streets  at  dawn looking for/  an angry fix,/  angelheaded hipsters
burning for the ancient heavenly connection/ to the starry dynamo in the machinery of night” (GINSBERG,
1973, p.9)
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A imagem dos maiores expoentes de uma geração destruídos pela loucura, degradados

pela fome e pela miséria e ainda assim se arrastando em busca de um “contato celestial”,

parece retomar,  de uma só vez,  vários dos  eixos temáticos  que havíamos encontrado nos

textos de poetas como Baudelaire, Whitman, Rimbaud e Breton. A busca pelo “antigo contato

celestial” ecoa as possibilidades de conjunção entre o humano e o divino e de fruição da

“gigante  força sem resistência”,  da beatitude que Whitman e Baudelaire  haviam cantado;

enquanto a degradação, a fome e a loucura que acompanham estas grandes mentes remetem

ao  alheamento  em  relação  sonhos  políticos  e  morais  dominantes  e  aos  riscos  que  tal

movimento encerra, anunciados tanto por Rimbaud (“torna-se o grande enfermo, o grande

criminoso,  o  grande  maldito”)  quanto  por  Breton  (“não  é  o  medo  da  loucura...”).  Outra

imagem interessante que se extrai  deste  trecho diz  respeito  à  estoica resiliência  (a “força

sobre-humana” de que fala Rimbaud) manifestada pelas grandes mentes protagonistas dos

versos de Ginsberg, uma vez que, apesar de sofrerem toda a violência que a sociedade reserva

àqueles  que  subvertem  seus  valores  dominantes,  continuam  a  conduzir  o  terrível

empreendimento  (e  a  “inefável  tortura”  que  ele  pressupõe)  de  captação  de  potências

adormecidas. 

Sobre  este  ponto,  é  importante  notar  que,  ainda  que  outras  vanguardas  artísticas

contemporâneas à geração Beat tenham manifestado semelhante desespero e inconformidade

perante os absurdos sociais e filosóficos então vigentes no mundo ocidental, estes primeiros

versos de “Uivo” atestam a grande singularidade do projeto filosófico e literário  Beat,  ao

escapar da atmosfera de tédio, vaziez, imobilidade e impotência característica à estética do

absurdo  beckettiana,  por  exemplo,  para  exaltar  um constante  movimento,  uma  constante

atividade, uma constante produção, não apenas intelectual, discursiva e estética, mas também

corporal, espiritual e ética.
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Enquanto os personagens de Beckett aparecem ora perplexos com a falta de sentido da

vida  e  do  mundo  (como  os  clowns  protagonistas  de  Esperando  Godot (1952)),  ora

incapacitados  por  laços  políticos  e  familiares  (como Winnie,  a  mulher  soterrada  de  Dias

Felizes (1961)),  os  personagens  que  figuram  no  poema  de  Ginsberg  sofrem  as  mesmas

afecções  negativas  disseminadas  por  todo  o  ocidente  em  sua  contemporaneidade,  mas

continuam a se arrastar, em uma obstinada busca pelo o que o poeta norte-americano chama

de “contato celestial”. Avessos, portanto, ao imaginário de imobilidade e impotência presentes

nas obras do grande dramaturgo irlandês supracitado e de outros estetas contra-hegemônicos

de sua época, estes icônicos primeiros versos da obra poética de Ginsberg nos atentam para o

rigor  e  a  tenacidade  exigidos  neste  ethos  beat,  tendo  em vista  as  perversas  políticas  de

exclusão, reclusão, confinamento e destruição que os aparelhos de poder modernos dirigem a

desertores e detratores dos sonhos políticos dominantes.

Com relação à captação de potências adormecidas pelo progresso, pela política, pela

cultura, pela riqueza, e pela civilização (conforme enumera Whitman) e à debilidade que a

submissão a estas instituições nos impõe, encontramos em “Sutra do Girassol”, de Ginsberg,

uma de suas mais expressivas abordagens. Neste texto, o poeta narra uma conversa nas docas

à beira-rio nas colinas de São Francisco. Em um cenário de locomotivas enferrujadas, pilhas

de cinza e serragem, pneus velhos, camisinhas usadas, vasos e facas de aço afundando no rio

oleoso e sem peixes – cenário que reflete bem os contrapontos destrutivos do progresso e da

civilização  –  dois  interlocutores  contemplam  um  girassol  (“da  altura  de  um  homem”)

manchado pela fuligem da “maquinaria moderna”:

toda essa roupagem de pó, esse véu de pele escurecida de via férrea, essa
fumaça da face, essa pálpebra de negra miséria, essa fuliginosa mão ou falo
ou protuberância de algo artificial pior que a própria sujeira – industrial –
moderna  –  toda  a  civilização  maculando  a  sua  louca  coroa  dourada  –
(GINSBERG, 2016, p.55)7

7 “The grime was no man's grime but death and human locomotives,/  all  that  dress  of  dust,  that  veil  of
darkened railroad  skin,  that  smog of  cheek,  that  eyelid  of  black  mis'ry,  that  sooty  hand  or  phallus  or
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Aqui a poesia de Ginsberg se vale de um imaginário consoante com o whitmaniano

(“artificial”, “industrial”, “moderno”, “civilização”) para aludir às forças que maculariam a

louca coroa dourada de seu girassol, e o afastaria de suas potências naturais. Engajado nesta

discussão  acerca  dos  afetos  diminutivos  estimulados  pelas  filosofias  e  sonhos  políticos

dominantes, o poeta questiona: 

Pobre flor morta? Quando foi que você esqueceu que era uma flor? quando
foi que você olhou para a sua pele e resolveu que era uma suja e impotente
locomotiva  velha?  o  espectro  da  locomotiva?  A sombra  e  vulto  de  uma
outrora poderosa locomotiva americana louca? (GINSBERG, 2016, p.56)8

 A imagem de uma flor que, recoberta de fuligem moderna, deixa de reconhecer sua

natureza divina para compreender-se como uma locomotiva, ou, ainda pior, como o espectro

de uma locomotiva velha e impotente, retomam mais uma vez a ideia whitmaniana de uma

potência natural e divina adormecida pelas pequenas potências dominantes, assim como a fala

de  Breton  sobre  as  estranhas  forças  escondidas  nas  profundezas  de  nosso  espírito  que

poderiam  lutar  vitoriosamente  contra  as  forças  diminutivas  da  superfície.  Na  marcante

segunda parte de “Uivo”, a poesia de Ginsberg parece se dedicar ao mesmo questionamento

acerca  das  forças  que  limitariam  o  pensamento  e  a  vida  humanas  a  funções  utilitárias,

afastando-os, assim, de suas capacidades estéticas e criativas: 

Que esfinge de cimento e alumínio arrombou seus crânios e devorou seus
cérebros e imaginação? Moloch! 
Solidão! Sujeira!  Fealdade! Latas de lixo e dólares inatingíveis!  Crianças
berrando  sob  as  escadarias!  Garotos  soluçando  nos  exércitos!  Velhos
chorando nos parques! (GINSBERG, 2016, p. 42)9

protuberance of artificial worse-than-dirt-industrial- modern- all that civilization spotting your crazy golden
crown” (GINSBERG, 1973, p.29)

8 “Poor dead flower? when did you forget you were a flower? When did you look at your skin and decide you
were an impotent dirty old locomotive? the ghost of a locomotive? The specter and shade of a once powerful
mad American locomotive?” (GINSBERG, 1973, pp. 29-30)

9 “What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination?
Moloch!/  Solitude!  Filth!  Ugliness!  Ashcans  and  unobtainable  Dollars!  Children  screaming  under  the
stairways! Boys sobbing in armies! Old men weeping in the parks!” (GINSBERG, 1973, p. 17)
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Neste  trecho,  Ginsberg  destaca  “crianças  berrando  sob  as  escadarias”,  “garotos

soluçando nos exércitos”, “velhos chorando nos parques”, como subprodutos da devoção às

instituições  e  valores  hegemônicos  evidenciando  o  desespero,  a  tristeza  e  a  impotência

estimulados pelas mesmas. A relação entre a reprodução passiva dos discursos dominantes na

sociedade  burguesa  e  fomento  de  potências  negativas  e  até  mesmo  fatais,  é  novamente

retomada quando o poeta,  identificando Moloch às grandes instituições políticas e morais

estabelecidas, canta: “Moloch que penetrou cedo na minha alma! Moloch em quem sou uma

consciência  sem corpo! Moloch que me afugentou do meu êxtase natural!” (GINSBERG,

2016, p. 42)10

Sobre  lutar  vitoriosamente  contra  estas  forças  da  superfície,  encontramos  em

“Transcrição  de  Música  de  Órgão”,  uma interessante  discussão.  No primeiro  verso  deste

poema, “A flor na jarra de manteiga de cacau que estava antes na cozinha, contorcida para

chegar até a luz” (GINSBERG, 2016, p.51), o poeta recorre a um agenciamento botânico para

ressaltar a comoção corporal e espiritual envolvida na busca pelo contato com o infinito, com

o  cosmos,  com  o  divino  reprimido  em  nossas  naturezas.  Dando  continuidade  a  este

agenciamento  entre  o  corpo  humano  e  o  corpo  vegetal  de  uma flor  (associação  também

presente em “Sutra do Girassol”), o poeta admira, a seguir, a liberdade da flor em desejar, sem

constrangimentos, a realização de sua própria natureza: “A suave busca do crescimento, o

gracioso desejo de existir das flores, meu quase êxtase de existir no meio delas/ o privilégio

de testemunhar minha própria existência – você também deve procurar o sol...” (GINSBERG,

2016, p.51). 

Aqui, o poeta contrapõe imagens de suas flores em seu jardim com imagens de seu

apartamento,  das  instalações  elétricas  do  mesmo e  de  seu  armário  entreaberto,  revelando

10 Moloch who entered my soul early/ Moloch in whom I am a consciousness without a body! Moloch who
frightened me of my natural ecstasy!” (GINSBERG, 1973, p. 17)



34

como, em sua poética, a natureza contém, indistintamente, pessoas em apartamentos assim

como flores em jardins (em uma fusão temporária dos mundos político e natural); e como ele

toma lições desta natureza para engajar-se no doloroso esforço (as flores se contorcem) da

busca por um contato celestial (no caso das flores, com o sol).

Neste  ponto,  é  interessante  observar  como  Ginsberg,  nestes  poemas,  trata  esta

realização  da  “própria  natureza”  (ou  dos  “bandos  cada  vez  mais  medonhos  dos  nossos

desejos”, como definiria Breton) em termos menos místicos do que Baudelaire em sua ideia

de beatitude e Whitman em sua força universal parcialmente antropomorfizada (nas mãos que

tratariam  a  humanidade  como  um  brinquedo  efêmero)  e  na  recorrente  alusão  a  Deus,

conduzindo seu imaginário por um viés mais cósmico (na própria ideia de contato “celestial”,

e nesse recorrente agenciamento entre humano, botânico e solar).

Finalmente, os últimos versos de “Sutra do Girassol” nos revelam como o ser humano

deveria  e  poderia  se  reconhecer  ao empreender  o  laborioso movimento  de  abandono dos

grandes ideais morais e políticos ocidentais:

Nós não somos nossa  pele  de  imundície,  não somos nossa  erma terrível
empoeirada  locomotiva  sem  imagem,  por  dentro  somos  todos  dourados
girassóis, abençoados por nossas origens & corpos nus peludos realizados
crescendo  dentro  dos  loucos  formais  negros  girassóis  ao  crepúsculo,
vigiados por nossos próprios olhos à sombra da maluca locomotiva na beira-
rio sol poente colinas de Frisco (GINSBERG, 2012, p. 17)11

Esta postura ativa e afirmativa adotada pelos últimos versos da sutra de Ginsberg nos

remete uma das grandes singularidades do ethos  beat esmiuçado em nossa leitura, sobre a

qual  discorremos  anteriormente:  apesar  de  reconhecer  todas  as  afecções  negativas,

diminutivas e coercitivas amplamente disseminadas e fomentadas pelo “Moloch” dominante,

o poeta de Ginsberg permanece certo de que há movimentos a serem realizados, há lutas a

11 “We're not our skin of grime, we're not our dread bleak dusty imageless locomotive, we're all beautiful
golden sunflowers inside,  we're blessed by our own seed & golden hairy naked accomplishment-bodies
growing into mad black formal sunflowers in the Sunset, spied on by our eyes under the shadow of the mad
locomotive riverbank sunset Frisco hilly tincan evening sitdown vision.” (GINSBERG, 1973, p.30)
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serem  travadas,  há  maneiras  de  se  encontrar  a  beatitude  descrita  por  Baudelaire  como

“condição anormal onde o homem é convidado a ver-se belo, isto é, tal qual deveria e poderia

ser”.

A  exemplo  do  Deus  de  Whitman,  cujas  cartas  podiam  ser  encontradas  e  lidas

espalhadas pelas ruas e cuja face podia ser vista nos rostos de homens e mulheres, o divino

que o poeta de Ginsberg canta em “Uivo” se manifesta em pessoas, experiências e obras de

nosso mundo material, histórico, político, como podemos ler em “Nota de rodapé para Uivo”:

“Santo Peter  santo Allen santo Solomon santo Lucien santo Kerouac santo Huncke santo

Burroughs santo Cassady” (GINSBERG, 2012, pp.47-48).  Assim como Rimbaud chamara

Baudelaire de “primeiro vidente” e “verdadeiro Deus”,  o poeta de Ginsberg sacraliza a si

mesmo, outros escritores integrantes do grupo  beat e também “os mendigos desconhecidos

sofredores e fodidos santos os horrendos anjos humanos!” (GINSBERG, 2012, p. 48).

Além de revelar a natureza imanente da ideia de divino ou beatífico que perseguimos

desde Baudelaire até aqui, “Nota de Rodapé para Uivo” também nos permite apreender o

caráter  ético  (em oposição  a  moral)  da  filosofia  que  se  desprende  dos  textos  dos  poetas

visionários cuja linhagem venho traçando. Em outros versos desse texto, o poeta de Ginsberg

também santifica a  sociedade dominante,  seus  cruéis  mecanismos e  seus  efeitos  sobre  os

corpos  e  os  afetos  de  conservadores  e  libertários:  “Santa  a  solidão  dos  arranha-céus  e

calçamentos! Santas as cafeterias cheias de milhões! Santo o misericordioso rio de lágrimas

sob as ruas (…) Santo o enorme cordeiro da classe média!  Santos os  pastores  loucos da

rebelião (…) santo o anjo em Moloch ” (GINSBERG, 2012, p.48)

A postura amoral da ética beat também aparece em trechos como “Santo o tempo na

eternidade santa a  eternidade no tempo santos os despertadores  no espaço” (GINSBERG,

2012, p. 48) e “santo o mar santo o deserto santa a ferrovia santa a locomotiva santas as
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visões  santas  as  alucinações  santos  os  milagres”  (GINSBERG,  2012,  p.  48)  o  poeta  faz

questão de eliminar quaisquer dicotomias do tipo natural/artificial, verdadeiro/falso, bom/mau

sacralizando todo o real (material, discursivo e metafísico) em uma mesma dimensão. Apesar

desta indiferença moral, a filosofia beat recusa o niilismo impotente dos clowns de Beckett,

pois  trata-se  de  uma  ética  que  coloca  seus  arautos  em  constante  movimento,  em  uma

obstinada busca pelo contato celestial.

1.3 – Despertar em Moloch: o abandono das impotências hegemônicas

Resistindo a tais forças de conservação e avançando nesta perigosa busca pelo contato

celestial, os maiores expoentes de uma geração cantados no poema titular do livro de estreia

de  Ginsberg  atravessam  as  inefáveis  torturas  inerentes  à  reorganização  dos  sentidos,  à

abertura de novas possibilidades e claridades e à captação de potências divinas, assumindo

predicados absolutamente contrastantes com os ideais sociais e econômicos estabelecidos:  

que pobres, esfarrapados e olheiras fundas, viajaram fumando sentados na
sobrenatural  escuridão  dos  miseráveis  apartamentos  sem  água  quente,
flutuando sobre os tetos das cidades contemplando jazz (GINSBERG, 2016,
pp.25)
(...)
que foram expulsos das universidades por serem loucos & publicarem odes
obscenas nas janelas do crânio
que se refugiaram em quartos de paredes de pintura descascada em roupa de
baixo queimando seu dinheiro em cestos de papel, escutando o Terror através
da parede (GINSBERG, 2016, p.26)12

Nestes versos, notamos o alheamento dos expoentes degradados de “Uivo” em relação

a  valores  hegemônicos  como  a  aquisição  e  a  conservação  de  bens  comerciais  (“pobres,

esfarrapados”); a realização de determinados modelos econômicos e familiares (“sentados em

12 No original: “who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness
of cold-water flats floating across the tops of cities contemplating jazz,/ (…) who were expelled from the
academies for crazy & publishing obscene odes on the windows of the skull,/ who cowered in unshaven
rooms in underwear,  burning their money in wastebaskets and listening to the Terror through the wall”
(GINSBERG, 1973, p.9)
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miseráveis apartamentos sem água quente”, “queimando seu dinheiro em cestos de papel”); e

o zelo pelo sucesso profissional e pelo prestígio institucional (“expulsos de universidades”),

em  detrimento  de  capacidades  como  a  fruição  (“flutuando  sobre  os  tetos  da  cidade

contemplando  jazz”)  e  a  produção  (“publicarem  odes  obscenas  nas  janelas  do  crânio”)

estéticas. Este movimento racional de abandono dos valores morais e cívicos dominantes –

parte  do  árduo  e  perigoso  processo  de  reorganização  dos  sentidos  –  empreendido  pelas

grandes mentes cantadas por Ginsberg em “Uivo” - também é o tema central do poema “A

bagunça  toda...quase”,  de  Gregory  Corso,  autor  identificado  como  membro  original  da

geração beat que publicaria, em seu livro de estreia Gasoline (1958), os seguintes versos:

Subi seis lances de escada
até meu pequeno quarto mobiliado
abri a janela
e comecei a jogar fora
as tais coisas mais importantes na vida

Primeiro, a Verdade, ganindo como um dedo-duro:
“Não! Direi coisas terríveis de você!”
“Ah, é? Não tenho nada a esconder... FORA!”
Depois, Deus, assombrado, corado e lacrimoso de espanto:
“Não é minha culpa! Não sou a causa de tudo isso! FORA!”
Depois o amor, aliciando subornos: “Você não conhecerá a impotência!
As garotas da capa da Vogue, todas suas!
Apertei sua bunda gorda e gritei: “Você sempre acaba sem nada!”
Peguei a Fé, a Esperança e a Caridade
as três juntas abraçadas:
“Você não vai sobreviver sem nós!”
“Com vocês estou enlouquecendo! Adeus!  (COHN, 2012, p.45)1314

Aqui,  o  poeta  de  Corso  enumera  de  maneira  sistemática  “as  tais  coisas  mais

importantes da vida” que precisariam ser  abandonadas  durante o desenvolvimento de sua

vidência. “Primeiro, a Verdade”, afirmação que nos remete ao “Do governo dos vivos” (1979-

13 No Original: “I ran up six flights of stairs/ to my small furnished room/ opened the window/ and began
throwing out/ those things most important in life// First to go, Truth, squealing like a fink:/ “Don’t! I’ll tell
awful things about you!”/ “Oh yeah? Well, I’ve nothing to hide ... OUT!”/ Then went God, glowering &
whimpering in amazement:/ “It’s not my fault! I’m not the cause of it all!” “OUT!”/ Then Love, cooing
bribes: “You’ll never know impotency!/ All the girls on Vogue covers, all yours!”/ I pushed her fat ass out
and  screamed:/  “You  always  end  up  a  bummer!”  /  I  picked  up  Faith  Hope Charity/  all  three  clinging
together:/ “Without us you’ll surely die!”/ “With you I’m going nuts! Goodbye!”” (COHN, 2012, p.44)

14 No corpo do texto: Tradução de Sérgio Cohn.
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1980),  de Foucault,  que,  vinte anos mais tarde,  também partiria da ideia de que qualquer

exercício de poder estaria necessariamente ligado à manifestação da verdade. Neste texto,

Focault aponta como, desde a antiguidade até o século XX, todos os sistemas de governo

ocidentais estiveram acompanhados de um conjunto de mecanismos e procedimentos verbais

e  não  verbais  para  afirmar  a  ordem  hegemônica  estabelecida  como  manifestação  do

“verdadeiro”  em  sentido  amplo.  O  filósofo  francês  então  nos  apresenta  uma  noção  de

“governo  dos  homens  pela  verdade”  (FOUCAULT,  1997,  p.  19)  que  ultrapassaria  as

particularidades  administrativas  de  determinado  sistema  social  e  do  ambiente  cultural

conveniente  à  sua  instituição,  se  referindo  a  governo  “no  sentido  largo  e  antigo  de

mecanismos  e  procedimentos  destinados  a  conduzir  os  homens,  a  dirigir  a  conduta  dos

homens,  a  conduzir  a  conduta  dos  homens”  (FOUCAULT,  1997,  p.  21),  governo  que

conduziria as relações de conhecimento do sujeito humano a uma ligação voluntária com a

verdade,  e  enfim,  a  uma  “ligação  involuntária  que  nos  prende  e  nos  dobra  ao  poder”

(FOUCAULT, 1997, p. 33). Fora!

“Depois  Deus”,  certamente  se  referindo  ao  Deus  cristão,  transcendente,

antropomórfico, moralista, jurista e legislador, e não ao Deus imanente de Whitman, amorfo,

mundano, encontrado a todo momento em nosso mundo empírico. Interessante observar os

predicados  que  Corso  atribui  ao  Deus  prestes  a  ser  abandonado:  “assombrado,  corado  e

lacrimoso de espanto”, os mesmos adjetivos que acometem os submissos ao julgo do rigoroso

Deus ocidental. “Depois o Amor”, cuja forma dominante já havia sido descrita através da fria,

insensível e dolorosa imagem dos “caralhos de granito” de Ginsberg, tenta aliciar o eu-lírico

de  Corso  com seus  valores  consumistas,  vaidosos  e  possessivos  (“as  garotas  da  capa  da

Vogue, todas suas”), antes de ser alijado. Os próximos grandes valores hegemônicos a serem

abandonados,  “a  Fé,  a  Esperança  e  a  Caridade”,  alegam  ser  imprescindíveis  para  a
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sobrevivência do poeta, enquanto são defenestrados por enlouquecê-lo (o que nos remete aos

efeitos  do cultivo de potências hegemônicas  diminutivas).  Interessante observar  como em

“Nota  de  rodapé  para  Uivo”,  Ginsberg  enumera  “perdão!  Misericórdia!  Caridade!  Fé”

(GINSBERG, 2012, p.48) ao santificar as potências destrutivas dominantes (o mesmo verso

continua com “nossos corpos! Sofrendo!” (GINSBERG, 2012, p.48)) 

“Dinheiro”, o próximo grande ídolo: “Subi de volta as escadas/ Procurei o dinheiro/

não havia dinheiro para jogar fora”. (CORSO, 2012, p.45)15. Nesta passagem hilária, o poeta

tenta abandonar o dinheiro, mas neste caso, as maquinarias excludentes de Moloch já haviam-

no privado de seu objeto. Finalmente, a “Morte”:

No quarto só restava a morte
escondida atrás da pia da cozinha:
“Não sou real!” gritou
“Não passo de um rumor espalhado pela vida...”
Sorrindo, atirei-a fora com a pia e tudo, (CORSO, 2012, pp.45-47)16

Tentando convencer o poeta de sua inexistência, a Morte é enfaticamente expulsa, sob

um sorriso irônico do poeta que, apesar de conhecer sua existência e, assim, refutar-lhe a

mentira,  não  permite  que ela  se  interponha em sua  produção.  Fora!  Livre  de todas  estas

entidades, o poeta de Corso percebe mais uma presença em seu apartamento: “e então notei

que  o  Humor/  era  tudo  que  havia  restado”  (CORSO,  2012,  p.47),  e,  ao  contrário  de

enlouquecê-lo, ameaçá-lo ou chantageá-lo, o Humor se lhe oferece como meio de produção

(“Tudo que pude fazer com o Humor foi dizer”(CORSO, 2012, p.47)), com o último verso do

poema demonstrando uma autoconsciência literária e uma alusão à própria escrita poética: “À

janela fora com a janela!” (CORSO, 2012, p.47))17.

15 “Went back up those six flights/ went to the money/ there was no money to throw out.” (CORSO, 2012,
p.44)

16 “The only thing left in the room was Death/hiding beneath the kitchen sink:/“I’m not real!” It cried/ “I’m
just a rumor spread by life ... ”/ Laughing I threw it out, kitchen sink and all” (CORSO, 2012, p.44-46)

17 “and suddenly realized Humor/ was all that was left—/ All I could do with Humor was to say:/ “Out the
window with the window!” (CORSO, 2012, p.46)
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Esta ligação final entre o abandono dos valores dominantes e a produção estética, nos

remete a outro trecho do mesmo poema, omitido anteriormente: 

Depois a Beleza... Ah, a Beleza-
Assim que a levei até a janela
eu disse: “Você eu amei mais na vida
... mas é uma assassina; a Beleza mata!”
Sem querer realmente atirá-la
desci correndo as escadas
chegando a tempo de apanhá-la
“Você me salvou!” sussurrou
Coloquei-a no chão e disse: “Anda.” (COHN, 2012, p.45)18

O poeta de Corso sofre um impasse ao abandonar a Beleza: defenestra-a relutante e

então  corre  para  apanhá-la  antes  da  queda.  Dolorosa  separação  para  um esteta.  Mas  há

trabalho a ser feito, há escrita, há arte para além das ideias de Beleza dominantes, parece

sugerir o poeta. Fora! 

Tanto o “despertar” baudelairiano quanto os movimentos de abandono do poema de

Corso são retomados em Ginsberg em versos como: “Moloch a quem abandono! Despertar

em Moloch!” (GINSBERG, 2016, p.43), mostrando a ruptura com os establishments político

e filosófico como outro dos pilares de sua teoria ética.

1.4 – Tornando a alma monstruosa: experimentações corpóreas e afetivas

Em  A noção de despesa (1933), o pensador francês Georges Bataille mostra como,

segundo as representações intelectuais dominantes, a ideia moderna de “utilidade” se definiria

pela produção e conservação de bens e riquezas, assim como pela reprodução e conservação

da  vida  humana.  Tendo  em  vista  o  zelo  das  autoridades  políticas  e  intelectuais  pela

18 “Then Beauty ... ah, Beauty—/ As I led her to the window/ I told her: “You I loved best in life/ ... but you’re
a killer; Beauty kills!”/ Not really meaning to drop her/ I immediately ran downstairs/ getting there just in
time to catch her/ “You saved me!” she cried/ I put her down and told her: “Move on.”” (CORSO, 2012,
p.44-46)
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preservação desta  utilidade humana,  Bataille  observa como o pensamento moderno dá ao

prazer um sentido negativo (ausência de dor) e faz de seu principal promotor o descanso,

“condição primordial para a atividade social produtiva”. (BATAILLE, 1975, p.19).

Ao limitar a vida humana à sua utilidade para o sistema econômico vigente e reduzir o

seu prazer à manutenção de sua capacidade produtiva, a filosofia hegemônica descrita por

Bataille faz entender que qualquer tipo de investimento deve atender a princípios econômicos

do  tipo  “balança  de  pagamentos”,  onde  a  despesa  seria  regularmente  compensada  pela

aquisição.  Porém,  ao  investigar  outras  civilizações  pré-modernas,  regidas  segundo  outras

dinâmicas  econômicas,  Bataille  encontra  práticas  que  subverteriam  as  lógicas  utilitárias

modernas:  sacríficos  religiosos,  desperdícios  suntuários  e  despesas  improdutivas  que,

justamente por conta de seu caráter  antifuncional,  promoveriam êxtases,  catarses  e outros

estados  de  prazer  diferentes  do  passivo  descanso  convenientemente  advogado  pelo

pensamento moderno em sua forma dominante. 

Bataille,  então,  acaba  por  reconhecer  manifestações  de  despesas  improdutivas  em

certas práticas cotidianas modernas, a saber, nos luxos, nos enterros, nas guerras, nos cultos,

nas construções de monumentos, nos jogos, nos espetáculos, nas artes e na atividade sexual

“desviada da finalidade genital”, ressalvando, no entanto, as particularidades destas despesas

improdutivas burguesas:

Tudo  o  que  era  generoso,  orgíaco,  desmedido  desapareceu  (…)  Os
representantes da burguesia adotaram uma atitude retraída: a ostentação de
riquezas  faz-se  agora  entre  quatro  paredes,  conforme  convenções
deprimentes e carregadas de tédio. Além disso, os burgueses da classe média,
os empregados e os pequenos comerciantes, atingindo fortuna medíocre ou
ínfima, acabaram de aviltar a despesa ostentatória, que sofreu uma espécie
de loteamento, e da qual não resta mais do que uma multidão de esforços
vaidosos ligados a rancores fastidiosos. (BATAILLE, 1975, pp.27-28)

 Atentando, então, para a relação etimológica entre o termo sacrifício e a “produção de

coisas sagradas”,  Bataille observa como esta encarnação burguesa da despesa improdutiva
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visa a sacralização de nada mais do que o distanciamento entre a categoria burguesa e as

classes  subalternas  na  hierarquia  social  moderna.  Ao  mesmo  tempo,  porém,  em  que  a

sociedade capitalista avilta a noção de despesa improdutiva com seus tediosos, vaidosos e

rancorosos desperdícios suntuários, Bataille vislumbra a possibilidade de se realizar modos de

despesa  “tão  trágicos  e  tão  livres”  que  produzam,  a  partir  do  déficit  dos  sistemas

estabelecidos, novas formas sagradas reveladoras do horror das tradições dominantes.

Este movimento de insubordinação às autoridades sacralizadas na modernidade e o

potencial  afetivo e criativo do mesmo, ficam ainda mais claros em A literatura e o Mal, onde

Bataille nos apresenta uma noção de Bem que se definiria pelo cálculo racional do interesse

comunitário (que, se definiria, por sua vez, no caso da modernidade, pela produção/aquisição

de bens, pela preservação da vida e pela prevenção da dor); assim como uma noção de Mal,

relacionada,  na obra em questão,  a  um “movimento de embriaguez divina,  que não pode

suportar o mundo racional dos cálculos (…)  a uma liberação total em relação à sociedade e à

moral  (…) a  uma vontade  de  ruptura  com o mundo  para  melhor  enlaçar  a  vida  em sua

plenitude” (BATAILLE, 1989, p.19).

Alheias,  portanto,  aos  princípios  dominantes  de fixidez  intelectual,  de  absolutismo

moral, de temor transcendental, de moderação passional, de evasão à dor e de conservação da

vida, as grandes mentes cantadas em “Uivo” colocam seus corpos e seus espíritos à disposição

de experiências extáticas, excessivas, tóxicas e até mesmo fatais:

que  comeram  fogo  em  hotéis  mal  pintados  ou  beberam  terebintina  em
Paradise Alley, morreram ou flagelaram seus torsos noite após noite
com sonhos,  com  drogas,  com pesadelos  na  vigília,  álcool  e  caralhos  e
intermináveis orgias, (GINSBERG, 2016, p.27)19  

Após abandonar as grandes verdades e virtudes de sua sociedade,  os expoentes de

“Uivo” começam a se experimentar com o intuito de conhecer quais práticas, quais crenças,

19 No original: “who ate fire in paint hotels or drank turpentine in Paradise Alley, death, or purgatoried their
torsos night after night/ with dreams, with drugs, with waking nightmares, alcohol and cock and endless
balls” (GINSBERG, 1973, p.9)
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quais afetos aproximam cada um de seus corpos à “embriaguez divina” de que fala Bataille.

Ignorando, portanto, os ideais de produção, reprodução e conservação (tanto de bens quanto

da vida humana) tão exaltados pelos aparelhos de estado ocidentais, os grandes pensadores

protagonistas de “Uivo” flertam com o fracasso, com a ruína e com a autodestruição para fruir

o  orgíaco,  o  desmedido,  o  gratuito,  o  generoso  e  o  estético  amaldiçoados  pelos  regimes

vigentes;  e,  livres dos entraves sociais e morais que poderiam cercear suas possibilidades

experimentais, testam em si mesmos novos modos de sociabilidade, de produtividade e de

sexualidade que as grandes máquinas ideológicas modernas julgariam aberrantes, malignas,

monstruosas.

 No que diz respeito aos padrões de sexualidade dominantes no mundo ocidental do

segundo pós-guerra, os  beat anônimos de “Uivo” rompem violentamente não apenas com o

modelo heteronormativo, mas com todo o puritanismo estritamente reprodutivo, econômico e

pudico estabelecidos, cantando com beleza e candura uma pluralidade de dinâmicas sexuais

que escandalizariam uma sociedade constituída por suas próprias imoralidades e perversões

inconfessadas: 

que se deixaram foder no rabo por motociclistas santificados e urraram de
prazer,
que  enrabaram  e  foram  enrabados  por  esses  serafins  humanos,  os
marinheiros, carícias de amor atlântico e caribenho,
que transaram pela manhã e ao cair da tarde em roseirais, nas gramas dos
jardins públicos e cemitérios, espalhando livremente seu sêmen para quem
quisesse vir” (GINSBERG, 2016, pp. 31-32)20

Interessante notar  como tais  dinâmicas sexuais  marginais não remetem a um novo

paradigma ou uma nova verdade, mas a uma infinidade de relações possíveis que escapariam,

principalmente,  ao  autoritarismo,  à  possessividade,  à  imposição  externa  e  à  repressão  do

desejo advogadas pelas autoridades políticas e morais prevalecentes:

20 No original: “who let themselves be fucked in the ass by saintly motorcyclists, and screamed with joy,/ who
blew and were blown by those human seraphim, the sailors, caresses of Atlantic and Caribbean love,/ who
balled in the morning in the evenings in rosegardens and the grass of public parks and cemeteries scattering
their sêmen freely to whomever come who may” (GINSBERG, 1973, p.12)
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que  copularam  em  êxtase  insaciável  com  uma  garrafa  de  cerveja,  uma
namorada, um maço de cigarros, uma vela, e caíram da cama e continuaram
pelo assoalho e pelo corredor e terminaram desmaiando contra a parede com
uma visão da boceta final e acabaram sufocando um derradeiro lampejo de
consciência
que adoçaram as trepadas de um milhão de garotas trêmulas ao anoitecer,
acordaram de olhos vermelhos no dia seguinte mesmo assim prontos para
adoçar  trepadas  na  aurora,  bundas  luminosas  nos  celeiros  e  nus  no  lago
(GINSBERG, 2016, p. 32)21

É claro que, em uma ruptura completa com o logos ocidental dominante, o confronto

dos  modelos  normativos  de  sexualidade  (e,  afinal,  de  qualquer  autoridade  sobre  o  sexo)

passaria  pela  explicitação  de  formas  minoritárias  como  a  homossexualidade  e  a

bissexualidade  (modelos  formalmente  identificados,  catalogados  e  amaldiçoados  pelas

estruturas estabelecidas), mas a poesia de Ginsberg vai além dessas formas definidas para

tratar de quaisquer possíveis expressões sexuais (“que copularam em êxtase insaciável com

uma garrafa de cerveja, uma namorada, um maço de cigarros, uma vela...”) insubmissas às

grandes normas da sexualidade burguesa, como o pudor e a vergonha (“bundas luminosas nos

celeiros e nus no lago”), a possessividade e a monogamia (“espalhando livremente seu sêmen

para quem quisesse vir”),  a frieza e a funcionalidade reprodutivas (“urraram de prazer” /

“carícias de amor”); formas, enfim, enaltecedoras de alguns dos princípios de liberdade sexual

mais negligenciados pelo puritanismo dominante, como a consensualidade e a reciprocidade

(“que se deixaram foder...”/ “que enrabaram e foram enrabados...”).

Atribuindo,  às  possibilidades  corporais  e afetivas  experimentadas durante a  prática

sexual,   infinitas  perspectivas  práticas  e  nenhum  atributo  moral,  a  poesia  de  Ginsberg

reverbera  a  exaustiva  experimentação  em  busca  do  conhecimento  de  si  que  havíamos

encontrado em Rimbaud (“Todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura; buscar-se a

21 “who copulated ecstatic and insatiate with a bottle of beer a sweetheart a package of cigarettes a candle and
fell off the bed, and continued along the floor and down the hall and/ ended fainting on the wall with a vision
of ultimate cunt and come eluding the last  gyzyrn of consciousness,/  who sweetened the snatches of a
million girls trembling in the sunset, and were red eyed in the morning but prepared to sweeten the snatch of
the sunrise, flashing buttocks under/ barns and naked in the lake” (GINSBERG, 1973, p.12)
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si”); o reconhecimento do bando cada vez mais medonho de nossos desejos (de que Breton

fala),  e do cultivo,  ainda que pelas  vias mais  caprichosas  (novamente Breton),  de nossas

potências adormecidas, ou de nossas loucas coroas douradas (nas palavras de Ginsberg). Além

de retomar  a  ideia  de livre experimentação e  do cultivo de  nossos  desejos  à  despeito  da

sociedade e da moral que já havíamos encontrado em outros autores e pensadores, a postura

do  poeta  de  Ginsberg  em  relação  às  infinitas  possibilidades  de  fruição   sexual  também

corrobora com nossa premissa de que a filosofia  beat constitui-se como uma ética (buscar,

experimentar, descobrir, cultivar) e não como uma moral (bem/mal, verdadeiro/falso, sagrado/

profano). 

O  apagamento  destas  fronteiras  ontológicas  (que  também  se  reflete  no  plano  de

expressão da poesia de Ginsberg, onde a linguagem e o conhecimento eruditos se misturam

com os registros e  experiências mais coloquiais  e mundanos22)  constitui,  por si só,  outra

severa  ruptura  com  o  logos  dominante,  que  procura  categorizar,  definir  e  classificar  as

verdadeiras, as melhores e as mais louváveis formas comportamentais e artísticas. Rompendo,

desta maneira, com os paradigmas racionalistas e analíticos dominantes, assim como com os

modos de expressão prestigiados, a poesia de Ginsberg exalta expressões artísticas concebidas

e realizadas em meio a delírios, transes, surtos, alucinações, regurgitações intelectuais e outras

“invocações sublimes”, já que tais condições indicariam a experimentação de novos modos de

consciência,  de percepção e de reflexão.

É  justamente  nesta  busca  por  novos  modos  de  consciência  e  percepção  que  a

experimentação química aparece na poética de Ginsberg. O uso das mais diversas substâncias,

legais ou ilegais, naturais ou farmacológicas, apropriadas ou não para ingestão humana, nunca

aparece, nos versos de “Uivo” como escapismo ou frenesi consumista, mas como possível

22 Como Willer explica: “A oscilação entre pólos, do mantra ao sexo explícito, do sagrado ao profano, do 
espiritual ao material, é típica da beat e especialmente característica de Ginsberg.” (WILLER, 2009, p.25)
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meio para a descoberta de novos possíveis em termos sensoriais e filosóficos. Imagens como

“solidez de Peiote dos corredores” (GINSBERG, 2016, p.27), “porre de vinho nos telhados”

(GINSBERG,  2016,  pp.27-28),  “percurso  de  Battery  ao  sagrado  Bronx  de

bezendrina”23(GINSBERG, 2016, p. 28), “tarde de cerveja choca” (GINSBERG, 2016, p. 28),

a já citada “que beberam terebintina24” (GINSBERG, 2016, p. 27) e “esperando que uma porta

se abrisse no East River dando para um quarto cheio de vapor e ópio” (GINSBERG, 2016,

p.33) ilustram a abertura experimental das grandes mentes de uma geração, que colocam seus

organismos em conexão com vegetais alucinógenos, no caso do Peiote e da Marijuana; com

estimulantes e narcóticos sintéticos, no caso da anfetamina e do ópio; e até com substâncias

de efeitos psicoativos indetermináveis, no caso dos solventes, de maneira indistinta.

Além da liberdade experimental que se apresenta como parte da incansável busca beat

por sua beatitude transgressora, tais trechos ainda indicam o caráter obstinado, excessivo e

autodestrutivo desta busca, também sugerido em passagens como “que caminharam a noite

toda com os sapatos cheios de sangue pelo cais coberto por montões de neve” (GINSBERG,

2016, p.33); “que se atiraram sob caminhões de carne em busca de um ovo” (GINSBERG,

2016, p.34); e “que guiaram atravessando o país durante setenta e duas horas para saber se eu

tinha tido uma visão ou se ele tinha tido uma visão para descobrir a Eternidade” (GINSBERG,

2016, p.36)

1.5 – Pelas vias mais caprichosas: erudição, fruição e produção estética

Além da experimentação sexual e tóxica envolvida na busca da própria natureza e do

contato  celestial,  os  versos  de “Uivo” também revelam os  penosos  percursos  intelectuais

23 Nome comercial da mistura de anfetamina vendida legalmente nos EUA sob a forma de inaladores.
24 Resina vegetal utilizada como solvente de tintas
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empreendidos  pelos  grandes  expoentes  de  sua  geração:  extensivas  leituras,  releituras,

transcrições, interpretações e reflexões movimentadas pelo mesmo ethos excessivo e extático

que permeia todo o poema:

batalhão perdido de debatedores platônicos saltando dos gradis das escadas
de emergência dos parapeitos das janelas do Empire State da Lua,
tagarelando, berrando, vomitando, sussurrando fatos e lembranças e anedotas
e viagens sensuais e choques nos hospitais e prisões e guerras, 
intelectos inteiros regurgitados em recordação total com os olhos brilhando
por  sete  dias  e  noites,  carne para  a  sinagoga jogada à  rua (GINSBERG,
2016, pp.28-29)25

Dedicados,  portanto,  a  rigorosas  (e  até  mesmo  obsessivas  e  delirantes)  pesquisas

bibliográficas, as grandes mentes cantadas em “Uivo” reiteram o investimento na diluição de

fronteiras conceituais que já havíamos discutido na seção anterior, ao tratarem referências

eruditas e experiências pessoais como materiais igualmente auspiciosos para suas reflexões e

criações. Além de costurar essas ecléticas malhas textuais que atravessariam os protagonistas

do poema e que deles se propagariam em sua acirrada busca, “Uivo” ainda cita nominalmente

algumas das leituras que lhes teriam anunciado a necessidade indeclinável de tal diligência.

Em passagens como “que passaram por universidades com olhos frios e radiantes alucinando

Arkansas e tragédias à luz de Blake entre os estudiosos da guerra” (GINSBGERG, 2016,

p.26); e “que estudaram Plotino, Poe, São João da Cruz, telepatia e bop-cabala pois o Cosmos

instintivamente  vibrava  a  seus  pés  em Kansas”26 (GINSBERG, 2016,  p.29),  encontramos

precursores  ainda  mais  remotos  de  vários  dos  pressupostos  filosóficos  que  viemos

perseguindo desde Baudelaire, Whitman e Rimbaud. 

25 “a lost battalion of platonic conversationalists jumping down the stoops off fire escapes off windowsills off
Empire State out of the moon,/ yacketayakking screaming vomiting whispering facts and memories and
anecdotes and eyeball kicks and shocks of hospitals and jails and wars,/ whole intellects disgorged in total
recall  for  seven  days  and  nights  with  brilliant  eyes,  meat  for  the  Synagogue  cast  on  the  pavement”
(GINSBERG, 1973, p. 10)

26 “who studied Plotinus Poe St. John of the Cross telepathy and bop kaballa because the cosmos instinctively 
vibrated at their feet in Kansas” (GINSBERG, 1973, p. 11)
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William  Blake,  poeta  e  pintor  do  romantismo  inglês  que  celebrou  a  energia,  a

atividade e o corpo como extensões benevolentes da alma e que, à revelia das tradições cristãs

dominantes, advogou contra a razão em favor do desejo e da dissolução de fronteiras objetivas

entre o bem e o mal, antecipa, em seu Matrimônio do Céu e do Inferno (1790), algo do ethos

beat que procuramos elucidar:

Todas as Bíblias ou códigos sagrados foram as causas dos seguintes Erros:
1. Que o Homem tem dois princípios existentes reais, a saber: um Corpo e
uma Alma.
2. Que a Energia, chamada Mal, é apenas do Corpo, e que a Razão, chamada
Bem, é
apenas da Alma.
3.  Que  Deus  atormentará  o  Homem  pela  Eternidade  por  seguir  suas
Energias.
Mas os seguintes Contrários são Verdadeiros:
1. O Homem não tem Corpo distinto de sua Alma, pois o que é chamado
Corpo é uma
porção da Alma discernida pelos cinco Sentidos, os condutos principais da
Alma nesta era.
2.  A Energia  é  a  única  vida  e  é  do  Corpo,  e  a  Razão  é  a  amarra  ou
circunferência
exterior da Energia.
3. A Energia é o Deleite Eterno.  (BLAKE, 2004, p.10)

Deste  trecho  de  Matrimônio  do  Céu  e  do  Inferno,  destacamos  três  imagens  ou

movimentos: a energia como “única vida”, como atributo “do corpo” amarrado e delimitado

pela razão, e como “deleite eterno” que o humano poderia encontrar mediante à evasão de

determinados “erros” disseminados por “códigos  sagrados”.  Além das  evidentes  críticas  a

tradições  hegemônicas  modernas,  outro  elemento  que  se  destaca  nesta  citação  é  ideia  de

indistinção entre corpo e alma (que reapareceria na poesia de Whitman), e da designação do

corpo como “porção da alma discernida pelos cinco sentidos” (que nos remete à centralidade

dos  sentidos  na  percepção  da  beatitude  encontrada  posteriormente  em  Baudelaire).

Finalmente, uma característica notável deste excerto blakiano, é a discursividade de sua lírica

(que  também  nos  leva  a  Whitman),  e  o  simulacro  teórico  que  ela  desempenha,  ao  se

apresentar como uma espécie de tratado teórico esquematizado em tópicos numerados – tema
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estilístico que reaparece em diversos poemas beat como “99 Teses”27, de Michael McClure e

“Proposições Revolucionárias”28, de Jerome Rothemberg. 

Rigorosamente divididas em seis volumes, cada um constituído de nove tratados, as

Eneiadas de  Plotino  também  manifestam  este  caráter  propositivo  e  esta  organização

esquemática emuladas nas poéticas filosóficas de Blake e dos beat. Plotino, filósofo romano

de tradição platônica,  se revela outra influência notável também na elaboração desta ética

baseada na manutenção de um constante movimento de busca por um contato celestial, ou

pela elevação da vida às suas potências máximas, ao afirmar, em seu leito de morte, sobre a

coleção de tratados que escreveria ao longo de toda a sua vida, suas Enéadas: “esforcei-me

para elevar o divino que há em nós ao divino que há no universo”. (BACARAT JUNIOR,

2006, p.23)  

São João da Cruz, notório poeta místico espanhol do século XVI, também trata da

busca  de  comunhão  com o  divino,  se  utilizando,  em seu  poema  “Noite  Escura”,  de  um

imaginário curiosamente sensual para descrever o desejo da alma pelo sagrado objeto de sua

adoração, aproximando a dimensão espiritual ao sensorial  e ao carnal.  No argumento que

precede  outro  de  seus  textos  seminais,  “Subida  ao  Monte  Carmelo”,  o  frade  carmelita,

amaldiçoado em vida e postumamente canonizado, anuncia sua proposta poética de promover

a desnudez e a liberdade de espírito necessárias para a união divina:

Trata este livro de como poderá a alma dispor-se para chegar em breve à
divina união. Dá avisos e doutrina, tanto para os principiantes, como para os
mais adiantados, muito proveitosa, para saberem desembaraçar-se de tudo o
que é temporal e não serem prejudicados mesmo no que é espiritual, ficando
em suma desnudez  e  liberdade  de espírito,  como se  requer  para  a  união
divina. (CRUZ, 1960, p.19)

27 “1. O homem é um carnívoro se experimentando/ 2. O homem é um mamífero/ 3. O universo é o Messias/ 4.
A criatura, um ser/ (…)” (COHN, 2012, p.117)

28 “1. Um revolução envolve uma mudança na estrutura; uma mudança no estilo não é uma revolução / 2. Uma 
revolução na poesia, na pintura ou na música faz parte de um plano revolucionário total. A arte (moderna) é 
fundamentalmente subversiva. Sua investida é em uma direção a uma revolução ilimitada (contínua)/ (…) ” 
(COHN, 2012, p.167) 
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Ainda que, tanto Plotino quanto S. João da Cruz, referências cronologicamente mais

remotas da geração beat, apresentem, em seus discursos artísticos e teóricos, um imaginário

aparentemente comprometido com as tradições platônica e cristã, respectivamente, seus textos

acabam por  incorrer  em graves  rupturas  com estas  mesmas  tradições  ao  vislumbrarem a

possibilidade de  união do humano com o divino,  não em um plano transcendente (como

pregam suas escolas filosóficas), mas em nossa própria existência sensível e corporal.

Em  Edgar  Allan  Poe,  o  maior  dos  românticos  norte-americanos  (para  quem

Baudelaire,  o  primeiro  vidente  e  verdadeiro  deus  de  Rimbaud,  oferecia  orações29)

encontramos uma  manifestação quase literal do ethos beat que aqui escrutinamos: obstinado

a  levar  uma  vida  de  constante  pesquisa  e  produção  literárias,  Poe  renuncia  a  todas  as

convenções  civis  e  morais  da  Nova  Iorque  oitocentista  para  conviver  com  a  pobreza,  a

marginalidade e a experimentação tóxica, enquanto inaugura gêneros literários como a ficção

policial  e  a  ficção  científica  e  elabora  teorias  originais  sobre  a  composição  literária.

Discutiremos, mais adiante, um texto de Poe que também se manifesta sob um simulacro não

literário, onde uma teoria sobre as relações entre o “maquinal” e o “servil” é construída de

maneira  curiosamente  sistemática,  enfatizando  de  maneira  quase  cômica  as  supostas

aspirações teóricas do conto-dissertação.  

Os  estudos  de  telepatia  e  “bop-cabala”  indicam a  diversidade  de  influências  e  as

inusitadas articulações a que as grandes mentes cantadas por Ginsberg recorrem em sua busca

por novas percepções e relações com os mundos interior e exterior. Uma vez que o grande

motor do ethos beat envolve a busca pelo contato com o divino, é interessante observar como

os  personagens  de  “Uivo” se  dedicam ao estudo tanto  de  doutrinas  religiosas  ancestrais,

quanto  de  escolas  místicas,  esotéricas  e  pseudocientíficas  menos  tradicionais  de  maneira

indiferenciada, em um movimento de recusa não apenas do cristianismo burguês dominante,

29 WILLER, 2014, p.29
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como dos  sistemas  estabelecidos  de  valoração  e  hierarquização  do conhecimento,  já  que

buscam  influências  filosóficas  nas  mais  variadas  tradições  orientais,  não-canônicas,

contraculturais, marginalizadas.

Em seu Os Rebeldes: Geração beat e anarquismo místico, Cláudio Willer discute de

maneira rigorosa e detalhada todas as experiências dos principais autores  beat com as mais

diversas tradições místicas (ocidentais e orientais) e a relação destas experiências com as suas

respectivas  biografias  e  obras.  A mim  e  à  presente  pesquisa,  no  entanto,  interessam  as

características transistóricas e transculturais (como o próprio Willer descreve em seu ensaio)

da religiosidade beat: o caráter minoritário e insurgente de seu misticismo, dada sua postura

transgressora em relação a qualquer tipo de autoritarismo moral; e a natureza imanente de sua

ideia de beatitude, dada a persistente unidade entre sentidos, corpo, energia e alma reiterada

por ela.

Ao lado desta  vasta  e  plural  pesquisa  literária  que  os  versos  de  “Uivo”  sugerem,

podemos observar a dedicação dos grandes expoentes de “Uivo” à fruição estética em seus

esforços de união com suas naturezas cósmicas ou divinas. Além dos extensivos estudos de

poetas e literatos (que pressupõem pelo menos algum grau de fruição), outra recorrente fonte

de apreciação artística por parte dos santos degenerados de “Uivo” é o bebop, subgênero do

jazz desenvolvido na década de 1940 por Charlie Parker, que abria caminhos para expressões

musicais espontâneas e imprevisíveis, se afastando das estruturas mais rígidas do jazz-canção

tradicional em direção a uma fluidez modal que permitia aos músicos verdadeiros “voos”

melódicos  (responsáveis  pelo  epíteto  “Bird”,  conferido  a  Parker)  sobre  aparentes

contrassensos  harmônicos.  A fluidez  formal,  a  improvisação,  e  o  desprezo  por  quaisquer

convenções estéticas estabelecidas característicos ao bebop se relacionam intimamente com o

estilo  poético  de  “Uivo”,  enquanto  a  possibilidade  de  deslocamento  e  subversão  de
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semiologias tradicionais em prol da criação de novas linguagens e modos de expressão que

define o jazz bop parece constituir outro dos grandes eixos do ethos beat que salta dos versos

de Uivo e outros poemas.

A importância desta possibilidade de criação de novos modos de expressão para o

ethos  beat que  aqui  discutimos  se  revela  durante  os  movimentos  empreendidos  pelos

protagonistas de “Uivo” em suas buscas por novas visões e pelo contato celestial: além das

extenuantes pesquisas,  leituras,  reflexões e debates intelectuais a que se dedicam, pode-se

notar a consistente presença da produção estética (sobretudo da produção literária) entre os

predicados dos grandes expoentes cantados no poema. Ginsberg, em passagens como a já

citada “que foram expulsos das universidades por serem loucos & publicarem odes obscenas

nas janelas do crânio” (GINSBERG, 2016, p.26), e: 

que  criaram grandes  dramas  suicidas  nos  penhascos  de  apartamentos  do
Hudson à luz azul do holofote antiaéreo da lua & suas cabeças receberão
coroas de louro no esquecimento 
(…)
que rabiscaram a noite toda deitando e rolando sobre invocações sublimes
que ao amanhecer amarelado revelaram-se versos de tagarelice sem sentido
(GINSBERG, 2016, pp.33-34)30

Os versos supracitados não apenas atestam a centralidade da produção literária na ética

desempenhada pelos personagens do poema, mas também nos apresentam uma concepção de

criação  artística  que,  em  princípio  desvinculada  de  quaisquer  pretensões  canônicas  ou

comerciais,  integraria  o  ethos  beat enquanto  atividade  física  e  espiritual  (ou  prática

ritualística), voltada menos à produção de obras vendáveis ou mesmo palatáveis (“versos de

tagarelice  sem  sentido”)  do  que  à  experiência  de  iluminações  filosóficas  e  artísticas

(“declamações  entre  latas  de  lixo  e  a  suave  soberana  luz  da mente”  (GINSBERG, 2016,

p.28)).  Sob  esta  perspectiva,  podemos  compreender  de  maneira  mais  clara  o  papel  da

30 “who created great  suicidal  dramas on the apartment cliff-banks of the Hudson under the wartime blue
floodlight of the moon & their heads shall be crowned with laurel in oblivion,/ (…) who scribbled all night
rocking  and  rolling  over  lofty  incantations  which  in  the  yellow  morning  were  stanzas  of  gibberish”
(GINSBERG, 1973, p.13)
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produção literária no ethos beat e em sua incessante busca por novos modos de percepção e

de  expressão,  uma vez  que tal  atividade  aparece,  na poética  de Ginsberg,  como meio  de

elevação do pensamento e da própria vida para além das utilidades e capacidades delimitadas

pela sociedade e pela filosofia dominantes:    

que sonharam e abriram brechas encarnadas no Tempo & Espaço através de
imagens justapostas e capturaram o arcanjo da alma entre 2 imagens visuais
e reuniram os verbos elementares e juntaram o substantivo e o choque da
consciência saltando numa sensação de Pater Omnipotens Aeterne Deus para
recriar  a sintaxe e a medida da pobre prosa humana (GINSBERG, 2016,
p.40)

Enquanto  muitos  estudos  críticos  levantam  uma  suposta  contradição  entre  a

marginalidade cantada pela poética de Ginsberg e o status de ícone cultural alcançado pelo

autor em vida, chamo atenção, no presente trabalho, para os personagens não-históricos que

figuram nos versos de “Uivo”, e que, no poema, são laureados com o anonimato e com o

esquecimento ao conceberem suas obras  impublicáveis:  eles  são os grandes  expoentes da

geração  beat, não por se tornarem fenômenos comerciais ou referências culturais como os

próprios  Ginsberg  e  Kerouac,  mas  por  perseguirem  obstinadamente  este  ethos  que  lhes

permitiria a criação de novas relações (ou novas sintaxes) com suas próprias subjetividades e

corpos assim como com o mundo exterior e com os diversos corpos materiais e discursivos

que o compõem (justapondo tais imagens em um mesmo plano de existência); a redescoberta

de suas próprias naturezas divinas, loucas, potentes, livres e extáticas (o arcanjo reprimido e

empobrecido em suas almas); e, finalmente, a sensação de beatitude (o contato com Pater

Omnipotens Aeterne Deus).

1.6 Anjos x Máquinas: o subjetivo, o maquínico e o servil



54

No  texto  “O  Jogador  de  Xadrez  de  Maelzel”  (1836),  Edgar  Allan  Poe  (ou  um

personagem narrador não identificado) tenta desvendar o mistério do autômato que intrigava a

Europa desde o século XVIII ao disputar partidas de xadrez com os mais diversos adversários

e  superá-los  no  complexo  e  estratégico  jogo  de  tabuleiro.  Nos  remetendo,  em seu  rigor

metodológico e em sua acentuada racionalidade, às narrativas protagonizadas pelo Detetive

Dupin (célebre personagem das ficções policiais de Poe) e, em seus simulacros não-literários,

ao estilo ensaístico e esquemático já encontrado em trechos de Blake e dos próprios autores

beat,  “O  jogador  de  xadrez  de  Maelzel”  questiona  as  possibilidades  intelectuais  de  um

autômato programado, enquanto desenvolve uma minuciosa exposição de alguns sistemas de

pensamento modernos. 

Em um primeiro momento, o texto empreende um levantamento histórico de diversas

maravilhas tecnológicas que já haviam causado o mesmo impacto cultural que o autômato em

questão; mas logo assume as funções de um ensaio crítico, ao listar e comentar a produção

bibliográfica erguida em torno da incrível máquina de Maelzel. Após refutar todas as teorias

criadas para explicar o funcionamento do misterioso jogador de xadrez artificial, a suposta

dissertação analítica de Poe afirma que uma inteligência artificial só poderia ser programada

segundo sistemas regulares, estruturados por lógicas de encadeamento pré-determinadas e por

cálculos de progressão infalivelmente fixos, como observamos no trecho a seguir:  

Os cálculos aritméticos ou algébricos são, pela sua própria natureza, fixos e
determinados. Aceitos alguns dados, seguem-se necessária e inevitavelmente
alguns resultados. Estes resultados não dependem de nada e apenas sofrem
influência dos primitivos dados aceitos. E a questão a resolver avança, ou
deveria  avançar,  para  a  solução  final,  através  de  uma  série  de  pontos
infalíveis não passiveis de qualquer mudança e não submetidos a qualquer
modificação. Sendo isso estabelecido, podemos, sem dificuldade, conceber a
possibilidade de construir uma peça mecânica que, tomando como ponto de
partida  os  dados  da  questão  a  resolver,  continuará  regular  e
progressivamente seus movimentos, sem quaisquer desvios, a caminho da
solução pedida, pois esses movimentos, por complexos que os suponhamos,
sempre são preestabelecidos e determinados. (POE, 1978, pp. 404-405)
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 Depois  de  definir  o  pensamento  “automático”  por  sua  capacidade  de  reprodução

passiva de  sistemas fixos previamente estabelecidos (ou programados), o texto aborda o fato

de que uma partida de xadrez não segue nenhum sistema fixamente determinado, já que, ainda

que  se  possa  calcular  uma quantidade  de  jogadas  matematicamente  possíveis  a  partir  de

determinada situação de jogo, as reações e as efetivas jogadas realizadas por cada jogador

diante de cada situação estariam sujeitas a efeitos subjetivos, e portanto,  a imprevistos de

ordem  inconstante  e  ilógica  que  apenas  uma  inteligência  “humana”  poderia  produzir.

Investindo  na  descrição  de  um  pensamento  “próprio  do  humano”  estreitamente  ligado  à

questão  da  subjetividade,  o  narrador  de  Poe  sustenta  sua  hipótese  de  que  um  autômato

programado não poderia, por exemplo, perscrutar e interpretar expressões, gestos e estados de

espírito de seus adversários; blefar, fintar ou insinuar-se para eles; e nem, tampouco, sofrer

efeitos de distrações, cansaço ou dificuldades diante de determinadas situações de jogo, uma

vez que cada jogada só poderia ser tratada por uma inteligência artificial como mais uma

entrada  de  dados  no  mesmo  sistema  infalivelmente  regular  que  havia  processado  as

informações igualmente complexas de todas as jogadas anteriores.

  Neste ponto, o texto de Poe, até então estritamente crítico e científico, começa a

assumir  características  mais  literárias,  ao  abandonar  as  postulações  teóricas  acerca  dos

comportamentos  possíveis  de  uma inteligência  artificial  para  investir  em uma observação

empírica de todo o espetáculo (que envolve não apenas o autômato que intitula o conto, mas

também o seu exibidor - o sr. Maelzel, os enxadristas adversários e o público), e adentrar um

estudo relacional entre as significações insinuadas pelos elementos de palco e as expectativas

interpretativas atribuíveis à plateia. A esse respeito, o texto considera como, em contraste com

outras maravilhas tecnológicas exibidas pelo show itinerante do sr. Maelzel, a constituição

anatômica do jogador de xadrez não almeja uma reprodução hiper-realista  de uma figura
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humana (ou sequer de parte dela, já que a anatomia do autômato se funde, em dado ponto, à

mesa de xadrez a sua frente e,  abaixo, à base onde se ocultam as pesadas engrenagens e

mecanismos do engenho), e que, apesar da alegação primordial de reprodução fidedigna do

intelecto humano (ao menos diante de uma partida de xadrez), há uma estranha ostentação do

caráter maquínico do jogador de xadrez artificial, nos movimentos “excessivamente rígidos e

angulosos” (POE, 1978, p.421) desempenhados pelo autômato, e nos altos ruídos mecânicos

que se produzem mediante qualquer um dos seus movimentos. A observação de tal contraste

entre o jogador de xadrez e as outras máquinas inteligentes de Maelzel, no que diz respeito à

explicitação e à ocultação de suas naturezas maquinais, chamam a atenção de Poe (ou de seu

narrador não-declarado) para quais elementos estéticos entram em jogo na recepção daquela

apresentação. Após observar as pausas irregulares entre as jogadas, notando que, diante de

jogadas  mais  surpreendentes  em horas  mais  avançadas  de jogo,  o  autômato  precisava  de

intervalos  maiores  para  jogar,  e  que,  nestas  ocasiões,  abria  mão  dos  movimentos  de

provocação (de que a máquina também era capaz) realizados em resposta a jogadas mais

óbvias,  o  autor  do estranho ensaio  começa a  intuir  os  primeiros  traços  de  uma presença

subjetiva no interior na máquina.

Depois  de  colocar  as  irregularidades  temporais,  os  esforços  interpretativos  e  as

insinuações propositais como evidências de uma inteligência subjetiva exercida pelo suposto

autômato, o texto passa a investigar os artifícios de ocultação de uma presença corpórea no

interior da máquina de Maelzel que possam manifestar tal tipo de inteligência. Após analisar

os recursos óticos empregados na apresentação (a disposição de velas de diferentes tamanhos

que produziam confusos cruzamentos de raios de luz em torno da máquina),  e a rigorosa

rotina  de  desvelamento  de  seus  mecanismos  internos  (realizada  sempre  de  uma  mesma

maneira,  antes  e  depois  de  cada  apresentação),  o  narrador  de  Poe  consegue  deduzir  as
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condições  arquitetônicas  de seu interior,  assim como as possíveis  posições e  movimentos

ergonômicos adotados pelo  operador  humano para permanecer  oculto  durante  a  rotina de

desvelamento e as partidas. 

Tendo  finalmente  demonstrado  a  existência  de  uma  inteligência  necessariamente

humana por trás do funcionamento do suposto autômato, o texto retoma suas características

iniciais de levantamento de dados históricos e atenta para a presença de indivíduos de estatura

e constituição notadamente reduzidas nos séquitos de Maelzel e do proprietário anterior do

jogador de xadrez automático, notando como tais indivíduos nunca podiam ser vistos durante

as apresentações da máquina em questão.

O conto termina com um duplo desnudamento: o narrador de Poe desvenda um corpo

e uma alma humanas operando (em condições um tanto insalubres) as entranhas do jogador de

xadrez de Maelzel  (estranho corpo com dimensões orgânicas,  subjetivas e  mecânicas),  ao

mesmo  tempo  em  que  nos  revela  um  corpo  textual  com  dimensões  críticas,  teóricas  e

literárias. Guardamos, desta incrível leitura, a ideia de um pensamento automático definido

pela reprodução passiva de sistemas fechados preestabelecidos. 

 Em “O rouxinol”  (1844),  o  escritor  de  contos  de  fada  Hans  Christian  Andersen

também se engaja na discussão dos limites entre o pensamento automático e o pensamento

subjetivo.  No  conto,  um  imperador  chinês  substitui  seu  rouxinol  de  estimação  por  um

autômato similar capaz de produzir suas próprias melodias. O motivo da substituição, uma

mudança  de  humor  por  parte  do  rouxinol  orgânico,  entristecido  por  ter  seus  impulsos

espontâneos regulados pela máquina imperial:

O rouxinol aceitou ficar na corte. Ofereceram-lhe uma gaiola de ouro e foi
autorizado a voar pela floresta duas vezes durante o dia e uma vez durante a
noite.  Nessas  ocasiões,  prendiam-lhe  doze  fitas  de  seda  às  patas.  Doze
criados seguravam nas suas extremidades, enquanto ele voava. Por isso, o
rouxinol  não sentia grande prazer em sair  da gaiola (ANDERSEN, 1844,
p.2)
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O rouxinol mecânico, por outro lado, cuja existência se justifica pela servidão a um

soberano (o autômato servira ao imperador do Japão antes de ser oferecido ao imperador da

China), se mostra capaz de efetuar suas capacidades automáticas regular e indefinidamente,

até extenuar seus mecanismos internos e colocar-se à beira da autodestruição. 

Sobre as melodias produzidas por cada pássaro, o conto nos permite inferir que, ainda

que as melodias não fossem harmoniosas entre si, e que as intrincadas músicas cantadas pelo

rouxinol artificial fossem de difícil assimilação por parte do público, o gosto popular pode ser

ajustado aos padrões de beleza legitimados e exaltados pelos poderes vigentes: depois de anos

de serviços ininterruptos e infalíveis do pequeno artista mecânico, os súditos do rei aprendem

a apreciar a única música que a coroa lhes permite fruir.

No fim do conto, o rouxinol orgânico retorna de seu exílio político para salvar a vida

do rei,  ao encantar o déspota e a morte com suas canções imbuídas de desejos próprios e

anseios de liberdade, justamente as características que o rouxinol mecânico, agora gravemente

debilitado por anos de reprodução passiva das funções programadas em si por seus soberanos,

nunca  fora  capaz  de  emitir.  Devemos  notar  que  o  rouxinol  do  conto  de  Andersen  não é

exatamente um animal: dotado de linguagem verbal e consciente de si enquanto ente político

e histórico, o personagem exemplifica uma oposição ao pensamento automático de seu duplo

artificial  justamente por apresentar-se como ser subjetivo, antropomorfizado pela narrativa

não em suas  feições  anatômicas,  mas  no  tipo  de  pensamento  que  manifesta  ao  longo da

fábula.

No segundo canto de “Uivo”, o poeta de Ginsberg muda seu foco dos  hipsters com

cabeça  de  anjo  que  rastejam  em  busca  de  suas  naturezas  divinas,  para  os  sistemas

hegemônicos, as máquinas dominantes e para os corpos e vidas automatizados e submissos às

autoridades que os governam e consomem. Neste sentido, a imagem de Moloch, divindade
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pagã  a  qual  se  ofertavam vidas  humanas  em sacrifícios  religiosos  (e  que  aparece  como

vocativo e refrão desta segunda parte de “Uivo”), nos remete ao tipo moderno de sacrifício no

qual as classes subalternas da sociedade burguesa são condenadas à produção, à reclusão ou à

destruição em nome de uma máquina social dedicada ao consumismo suntuário das classes

dominantes. 

Moloch  cuja  mente  é  pura  maquinaria!  Moloch  cujo  sangue  é  dinheiro
corrente! Moloch cujos dedos são dez exércitos! Moloch cujo peito é um
dínamo canibal! Moloch cujo ouvido é um túmulo fumegante! (GINSBERG,
2016, p.42)31

Tomando,  portanto,  esta  imagem  de  Moloch  como  alegoria  da  sociedade  e  do

pensamento  burgueses,  os  versos  de  Ginsberg  nos  oferecem  reveladoras  descrições  dos

regimes políticos e filosóficos que ditam o passo da modernidade:

Moloch  cujo  amor  é  interminável  óleo  e  pedra!  Moloch  cuja  alma  é
eletricidade e bancos! Moloch cuja pobreza é o espectro do gênio! Moloch
cujo destino é uma nuvem de hidrogênio sem sexo! Moloch cujo nome é a
mente 
(...)
Moloch! Moloch! Apartamentos de robôs! Subúrbios invisíveis! Tesouros de
esqueletos!  Capitais  cegas!  Indústrias  demoníacas!  Nações  espectrais!
Invencíveis  hospícios!  Caralhos  de  granito!  Bombas  monstruosas!
(GINSBERG, 2016, pp. 42-43)32

 Nestes versos, a poética de Ginsberg nos descreve a anatomia do ídolo cultuado pela

civilização moderna em seus sistemas moral (dínamo canibal nutrido por dinheiro corrente) e

político  (apartamentos,  subúrbios,  capitais  e  nações  cegas,  espectrais  e  estéreis),  além de

denunciar  o  adestramento  físico  e  intelectual  das  subjetividades  modernas  (“Moloch  que

penetrou cedo na minha alma! Moloch em quem sou uma consciência sem corpo! Moloch que

31 “Moloch whose mind is pure machinery!/ Moloch whose blood is running money!/ Moloch whose fingers
are  ten  armies!/  Moloch whose breast  is  a  cannibal  dynamo!/  Moloch whose  ear  is  a  smoking tomb!”
(GINSBERG, 1973, p. 17)

32 “Moloch whose love is endless oil and stone/ Moloch whose soul is electricity and banks!/ Moloch whose
poverty is the specter of genious!/ Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen!/ Moloch whose name
is the mind!/ (…) Moloch who entered my soul early/ Moloch in whom I am a consciousness without a
body! Moloch who frightened me of my natural ecstasy!/ (…) Moloch! Moloch! Robot apartments! Invisible
suburbs! skeleton treasuries!  blind capitals! demonic industries! Spectral nations! Invincible madhouses!
Granite cocks! monstrous bombs!” (GINSBERG, 1973, p. 17)



60

me afugentou do meu êxtase natural!” (GINSBERG, 2016, p. 42)) através de um imaginário

não  apenas  industrial  e  moderno,  mas  especificamente  maquínico  (“pura  maquinaria”,

“apartamentos de robôs”, “óleo, cimento, alumínio, eletricidade”).

 Além  de  dar  continuidade  e  desenvolvimento  à  questão  da  associação  entre  o

maquínico  e  o  servil  colocada  por  Poe  e  Andersen,  a  segunda  parte  de  “Uivo”  também

antecipa algo da imagética foucaultiana em trechos como “Moloch a incompreensível prisão

(...), Moloch o presídio desalmado” (GINSBERG, 2016, p.42) e “vigiados por nossos próprios

olhos” (GINSBERG, 2016, p.57). Ao tratar a sociedade moderna como sistema disciplinar e

punitivo, como aparelho repressor e controlador dos nossos desejos e potências, e os seus

sujeitos como zeladores insensíveis das próprias máquinas que os submetem, a poética de

Ginsberg  delineia  temas  que  seriam  utilizados  e  desenvolvidos  em  termos  propriamente

teóricos por Foucault em sua obra filosófica. 

Repleta de corpos orgânicos investidos de mecanismos artificiais que os dominam,

submetem e controlam, a filosofia de Michael Foucault nos apresenta uma teoria biopolítica

baseada na ideia de inserção de seres viventes em sistemas maquínicos (subjetivos, sociais,

morais, etc.), enquanto seu conceito de mecanismos de poder, recorrente em nossas pesquisas,

trata de dispositivos políticos e filosóficos (ora institucionais e práticos, ora discursivos ou

ritualísticos) instalados na sociedade e no pensamento com o intuito de disciplinar as relações

de conhecimento, as disposições, os impulsos e os desejos humanos e conduzi-los à afirmação

e  à  conservação  das  relações  de  poder  vigentes  em  determinado  sistema  sociocultural.

Interessados somente na preservação das estruturas hegemônicas, os mecanismos de poder

investiriam no cultivo de nossos afetos (ou potências) tristes e servis para fazer do corpo

social um corpo mais dócil e útil à ordem do capital, dirigindo-nos, assim, ora à adequação
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compulsória  e  à  reafirmação  espontânea  dos  regimes  hegemônicos,  ora  ao  desespero,  à

loucura e à morte.

Em  Foucault,  portanto,  encontramos  a  mais  clara  continuação  desta  tradicional

associação entre o automático/maquinal e o passivo/servil, mas também é em sua obra que

encontramos uma problematização maior da distinção entre  o pensamento automático e o

pensamento subjetivo, uma vez que, segundo o filósofo pós-estruturalista, a própria ideia de

subjetividade se misturaria com a ideia de sujeição dos corpos a regimes sociais e filosóficos.

Se,  em Poe e  Andersen,  era  a  entrada na subjetividade que distinguia o humano de seus

correspondentes automáticos, em Foucault, a capacidade de autorreconhecimento individual

aparece como mais um recurso de automatização (ou controle) do pensamento humano. Neste

sentido,  percebemos o caráter  pós-estruturalista  do pensamento foucaltiano,  uma vez que,

nele,  formas  como  o  maquínico,  o  servil,  o  subjetivo  e  o  autônomo  nunca  compõem

dicotomias autoexcludentes, mas sim relações instáveis de oposição e identidade. 

A poética de  Ginsberg,  que já  manifestava  características  não estruturais  tanto em

termos linguísticos (no uso indistinto do discurso poético tradicional e de discursos coloquiais

e  minoritários)  quanto  em termos  filosóficos  (na  diluição  das  fronteiras  entre  a  erudição

acadêmica e a experiência empírica como possíveis componentes de um pensamento e de uma

arte libertadores), parece reconhecer uma contradição desta postura, na recorrente articulação

de uma incômoda dicotomia:  

quer esteja eu louco ou frio,
obcecado por anjos
ou por máquinas (GINSBERG, 2016, P.64)33

Nestes  versos  de  “Canção”,  outro  poema  de  Uivo  e  outros  poemas,  o  poeta  de

Ginsberg reflete sobre sua possível loucura ou insensibilidade ao tratar dos “anjos” que lutam,

vivem e morrem em busca de suas próprias visões, desejos e realizações, e das “máquinas”

33 No original: “be mad or chill/ obsessed with angels/ or machines” (GINSBERG, 1973, p.40)
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que reproduzem passivamente os programas hegemônicos e funcionam apenas para mantê-los

conservados, de maneira demasiadamente dicotômica. Além de retomar tanto a associação da

liberdade  e  da  vidência  com o  celestial  e  o  beatífico  (que  viemos  acompanhando  desde

Baudelaire,  Whitman e  Rimbaud)  quanto  a  associação entre  o  servil  e  o  maquínico  (que

também encontramos nos textos de Poe e Andersen), este conflito entre os anjos rebeldes e as

máquinas conservadoras que permeia todo o projeto poético de Uivo e outros poemas e que é

questionado  em  “Canção”,  parece  clamar  pela  criação  de  modos  de  pensamento  e  de

expressão menos cartesianos durante a abordagem de determinadas questões filosóficas, um

chamado que seria atendido posteriormente por pensadores como Michael Foucault. 

Se  pensarmos  em  termos  de  efetuação  de  liberdade  e  de  servidão  em  termos

foucaultianos,  não  pensamos  em  categorias  antagônicas  como  os  anjos  e  as  máquinas

ginsbergianas, mas sim em imagens do tipo: um corpo servil constituído por um sem-número

de mecanismos automáticos, fixos, regulares, determinados por forças exteriores a si, capazes

apenas de reproduzir passivamente as programações determinadas por seus soberanos até a

sua  completa  exaustão;  e,  ao  seu  lado,  um corpo  que,  ainda  que  repleto  de  mecanismos

regulares  instalados,  já  subverte  o  funcionamento  de  determinadas  máquinas  e  desativa

completamente  outras,  se  tornando capaz  de  produzir  seus  próprios  desejos  e  anseios  de

liberdade, a despeito das determinações impostas pelas lógicas maquínicas dominantes.

1.7 A conservação das máquinas: o Homo Sacer e a destruição de corpos minoritários

Em O Aberto: o homem e o animal (2002), o filósofo italiano Giorgio Agamben nos

apresenta a seguinte questão, acerca da construção moderna da ideia de “humanidade”:

Em  nossa  cultura,  o  homem  sempre  foi  pensado  com  a  articulação  e  a
conjunção de um corpo e  uma alma,  de  um vivente  e  um logos,  de  um
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elemento  natural  (ou  animal)  e  de  um  elemento  sobrenatural,  social  ou
divino. Devemos, em vez disso, começar a pensar o homem como aquele
que  resulta  da  desconexão entre  esses  dois  elementos  e  investigar  não o
mistério metafísico da conjunção, mas aquele prático e político da separação.
O que é o homem, se ele é o lugar – e, mais, o resultado - de divisões e
cortes incessantes? (AGAMBEN, 2013, p.33)

Neste interessante tratado político-filosófico, Agamben nos mostra como revoluções

nas ciências naturais e o advento das ciências humanas ao longo da modernidade compuseram

o que ele chama de “máquina antropológica”, responsável por definir o humano por oposição

a  quaisquer  outras  categorias  ontológicas  estabelecidas  pelo  pensamento  hegemônico

moderno. O filósofo então observa como esta máquina de alto rigor analítico e classificatório

cria uma entidade conceitual, o  homo sapiens, que conciliaria duas dimensões da existência

humana  -  a  natural/animal  e  a  sobrenatural/social  -  sem  nunca  sintetizá-las  em  uma

composição  harmoniosa;  e  propõe  a  investigação  do  “mistério  prático  e  político”  da

manutenção desta ambivalência em relação ao conceito de humano.

Se,  em  O  Aberto,  Agamben  se  articula  com  Jacob  Von  Uexküll  e  com  Martin

Heidegger para pensar a capacidade humana, não apenas de articular a linguagem, mas de se

articular na linguagem e, a partir daí, criar toda uma realidade sensível e afetiva baseada no

reconhecimento de si enquanto ser vivente e sujeito social  e histórico,  é em  Homo Sacer

(1995)  que  o  discípulo  italiano  de  Foucault  explora  a  questão  da  conservação  desta

ambiguidade do conceito moderno de humano em relação à sua insignificância animal e à sua

sacralidade política. Neste texto, intitulado a partir de uma figura do direito romano arcaico,

Agamben recorre à dicotomia clássica  Bios / Zoé para explicar como os centros de poder

modernos são capazes de sacralizar a vida humana devidamente submetida a um logos sócio-

político  (uma vida humana compreendida  como bios),  e  de  considerar  descartável  a  vida

humana destituída dos códigos socioculturais dominantes. Se o direito romano, por um lado,

consagrava  à  vida  humana  um  status  divino,  de  maneira  a  protegê-la  juridicamente  de
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quaisquer males e injustiças, por outro, a mesma legislação permitia a suspensão deste status

de maneira a garantir  que determinadas vidas pudessem ser extirpadas violentamente sem

quaisquer implicações legais ou morais. O homo sacer, ser humano reduzido à sua dimensão

natural/animal (privado de sua bios, relegado à sua zoé), seria, segundo Agamben,  uma figura

recorrente  em  todas  as  sociedades  modernas,  que  sempre  encontram  na  máquina

antropológica os recursos discursivos para justificar a exclusão, a escravidão ou a destruição

de seres humanos que não se enquadram no logos dominante. 

Esta imagem do sujeito como código inscrito em um corpo orgânico, assim como a

imagem do sujeito humano como código inscrito em um logos social (que garante a entrada

do homo sapiens em sua bios) aparecem em suas cores mais cruas em “Na colônia penal”

(1919), de Franz Kafka. Neste conto, o célebre narrador tcheco nos apresenta uma máquina

punitiva capaz de inscrever as sentenças dos condenados em seus próprios corpos de maneira

a fazê-los reconhecer, com clareza redentora, a natureza de seus crimes e a justiça de suas

penas. Ainda que as inscrições configurem um código ininteligível tanto para os expectadores

dos espetáculos de punição quanto para os próprios operadores e entusiastas da máquina, e

que,  ao final  do processo de gravação os  corpos dos  condenados terminassem fatalmente

destruídos, um grande logos indizível se ergue desta cerimônia de ostentação do poder do

Estado sobre os corpos orgânicos de seus sujeitos, um logos que parece fundamental para a

manutenção das relações de poder travadas na ilha tropical ocupada por militares de alguma

metrópole europeia moderna que a narrativa ficcionaliza. 

Interessante  observar  como  esta  curta  novela  de  Kafka  nos  antecipa  muito  do

imaginário  utilizado  na  obra  filosófica  de  Michael  Foucault  e  Giorgio  Agamben:  os

mecanismos ritualísticos, a produção de um logos não necessariamente verbal e sua difusão

pelo  imaginário  social,  a  natureza  biopolítica  dos  mecanismos  de  poder  modernos,  as
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manifestações menos abstratas do poder estatal, os agentes do estado que adulam e operam os

mecanismos de poder, e que finalmente participam empiricamente da destruição prática dos

sujeitos sociais desviados dos pactos sociais e morais estabelecidos, a destituição da dimensão

sagrada  da  vida  humana,  a  moralização  e  a  legalização  da  destruição  destas  vidas  pelos

aparelhos políticos e filosóficos dominantes, a destruição institucional de corpos indóceis.

Assim como Kafka, em seu “Na colônia penal”, Ginsberg também nos apresenta a

questão do exercício do poder estatal não apenas na disciplinação do pensamento, dos desejos

e dos movimentos realizados pelos sujeitos sociais modernos, mas na interrupção direta e

prática de suas existências, cantando como as grandes mentes subversivas que protagonizam

“Uivo” tem seus corpos e suas vidas atacados pelo poder público e por defensores diversos

dos interesses e crenças hegemônicos:

Que foram queimados vivos em seus inocentes ternos de flanela em Madison
Avenue no meio das rajadas de versos de chumbo & o estrondo contido dos
batalhões de ferro da moda & os guinchos de nitroglicerina das bichas da
propaganda & e o gás mostarda de sinistros editores inteligentes ou foram
atropelados pelos táxis bêbados da Realidade Absoluta (GINSBERG, 2016,
p.35)34

Além destes icônicos versos de Ginsberg, passagens como “que foram expulsos das

universidades” (GINSBERG, 2016,  p.  26);   “que foram detidos  em suas  barbas  púbicas”

(GINSBERG,  2016,  p.  27);  “presos  por  não  terem cometido  outro  crime  a  não  ser  sua

transação pederástica e tóxica” (GINSBERG, 2016, p. 31); e “receberam o vazio concreto da

insulina metrazol choque elétrico hidroterapia psicoterapia terapia ocupacional pingue-pongue

& amnésia” (GINSBERG, 2016, p.39)35 nos atentam para o rigor e a tenacidade exigidos na

produção do ethos transgressor e inventivo beat, já que os gênios santificados em sua poesia

34 No original: “who were burned alive in their innocent flannel suits on Madison Avenue amid blasts of leaden
verse & the tanked-up clatter of the iron regiments of fashion & the nitroglycerine shrieks of the fairies of
advertising & the mustard gas of sinister intelligent editors, or were/ taxicabs of Absolute Reality, run down
by the drunken taxicabs of Absolute Reality” (GINSBERG, 1973, p.14)

35 “who were expelled from the academies // who got busted in their pubic beards” (GINSBERG, 1973, p.9); in
policecars for commiting no crime but their own wild cooking pederasty and intoxication” (GINSBERG,
1973,  p.11);  who  were  given  instead  the  concrete  void  of  insulin  metrasol  electricity  hydrotherapy
psychotherapy occupational therapy pingpong & amnesia” (GINSBERG, 1973, p.15)
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nos são apresentados após se encontrarem com as perversas políticas de exclusão, reclusão,

confinamento  e  destruição  que  os  aparelhos  de  poder  modernos  dirigem  a  desertores  e

detratores dos sonhos políticos dominantes. 

1.8 Quebra das linhas de fuga: marginalidade, enfermidade e maldição

O desenvolvimento deste ethos transgressor em busca da criação e da afirmação de

novas políticas afetivas, sexuais, filosóficas e artísticas por parte dos expoentes cantados no

poema de Ginsberg, provocaria, como era de se esperar, a fúria intolerante e repressora do

Estado e de seus fiéis aduladores, como vimos na seção anterior. Os seguintes trechos nos

permitem observar  as  retaliações  sofridas  pelos  “hipsters  com cabeça  de  anjo”  tanto  em

situações  de  ativismo  político  quanto  em suas  meras  buscas  pessoais  por  uma  beatitude

marginal: 

que morderam policiais no pescoço e berraram de prazer nos carros 
(...)
que uivaram de joelhos no metrô e foram arrancados do telhado sacudindo
genitais e manuscritos, (GINSBERG, 2016, pp.30-31)
(…)
que jogaram salada de batata em conferencistas da Universidade de Nova
York sobre Dadaísmo e em seguida se apresentaram nos degraus de granito
do  manicômio  com  cabeças  raspadas  e  fala  de  arlequim  sobre  suicídio,
exigindo lobotomia imediata (GINSBERG, 2016, pp.38-39)

Detidas, encarceradas e institucionalizadas por perseguirem uma sexualidade diferente

dos  padrões,  por  experimentarem  com  drogas  não  prescritas  por  funcionários  públicos

uniformizados, ou por oporem-se a determinados discursos institucionais, as grandes mentes

de uma geração são, como nos mostra o poema, sumariamente excluídas ou destruídas ao

exporem suas dissidências morais e intelectuais  em relação ao logos dominante.  Além de

sofrerem todos os tipos de represálias estatais  (que os esmagam mesmo nas margens que

podem  ocupar),  os  protagonistas  do  poema  de  Ginsberg  também  têm  suas  vidas  e  sua
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sanidade  ameaçadas  pelos  próprios  movimentos  antieconômicos  que  empreendem,  nos

revelando os perigos  inerentes a  todas  as causas  revolucionárias,  a  todas  as  máquinas de

guerra, a todas as linhas de fuga:

que  cantaram  desesperados  nas  janelas,  jogaram-se  da  janela  do  metrô,
saltaram no imundo rio Pasaic, pularam nos braços dos negros, choraram
pela  rua  afora,  dançaram  sobre  garrafas  quebradas  de  vinho  descalços
arrebentando arrebentando nostálgicos discos de jazz europeu dos anos 30 na
Alemanha, terminaram o whisky e vomitaram gemendo no toalete sangrento,
lamentações nos ouvidos e o sopro de colossais apitos a vapor 
(…)
que caíram de joelhos em catedrais sem esperança rezando por sua salvação
e luz e peito até que a alma iluminasse seu cabelo por um segundo
que  se  arrebentaram  nas  suas  mentes  na  prisão  aguardando  impossíveis
criminosos de cabeça dourada e o encanto da realidade em seus corações que
entoavam suaves blues de Alcatraz (GINSBERG, 2016, pp.35-37)36

Nestes  versos,  observamos como os gestos de uma ética hostil  a  qualquer  tipo de

conservação  podem  propiciar  não  apenas  o  êxtase  divino  dos  poetas  videntes,  além  de

experiências  sensoriais  e  afetivas  inimagináveis  para  os  moderados,  comedidos  e

domesticados perseguidores dos sonhos políticos e morais dominantes, mas também terríveis

angústias,  graves  desilusões  e  impossíveis  nostalgias  que  constituem verdadeiras  torturas,

enfermidades (como Rimbaud havia previsto) e ameaças à sanidade e à vida dos pensadores

experimentais cantados por Ginsberg no poema título de seu livro de estreia.  

Ainda sobre os perigos intrínsecos à produção deste ethos minoritário, auto-exilado

dos paradigmas econômicos, sociais  e filosóficos burgueses em direção à possibilidade de

uma  fruição  mais  plena  da  vida  e  da  criação  de  novos  possíveis  políticos,  filosóficos  e

estéticos, o poeta canta, na terceira parte de “Uivo”, os terrores e os dramas experimentados

36 “who sang out of their windows in despair, fell out of the subway window, jumped in the filthy Passaic,
leaped on negroes, cried all over the street, danced on broken wineglasses barefoot smashed phonograph
records of nostalgic European 1930's German jazz finished the whiskey and threw up groaning into the
bloody toilet, moans in their ears and the blast of colossal steamwhistles,/ (…) who fell on their knees in
hopeless cathedrals praying for each other's salvation and light and breasts, until the soul illuminated its hair
for a second,/ who crashed through their minds in jail waiting for impossible criminals with golden heads
and the charm of reality in their hearts who sang sweet blues to Alcatraz” (GINSBERG, 1972, pp. 14-15)



68

por Carl Solomon, outra grande mente de uma geração e companheiro do Ginsberg histórico

em uma instituição psiquiátrica referida, no poema, como “Rockland”:

Carl Solomon! Eu estou com você em Rockland
onde as faculdades do crânio não aguentam mais os vermes dos sentidos
(…)
onde  você  grita  dentro  de  uma  camisa  de  força  que  está  perdendo  o
verdadeiro jogo de pingue-pongue do abismo
(…) 
onde com mais de cinquenta eletrochoques sua alma nunca mais retornará a
seu corpo de volta da sua peregrinação rumo a uma cruz no vazio
(…)
Onde você acusa seus médicos de loucura e prepara a revolução socialista
hebraica contra o Gólgota nacional e fascista
(…)
onde há mais vinte e cinco mil camaradas loucos todos juntos cantando os
versos finais da Internacional
(…)
onde acordamos eletrocutados do coma pelos nossos próprios aeroplanos da
mente roncando sobre o telhado (…) (GINSBERG, 2016, p.46)37

Neste  terceiro  canto,  dedicado  a  Carl  Solomon  (a  quem  “Uivo”,  por  sua  vez,  é

dedicado), a poesia de Ginsberg descreve movimentos análogos aos que Deleuze chamaria de

“quebra das linhas de fuga”, nos quais o cultivo de impulsos libertários e  criativos e, por isso,

contra-hegemônicos,  condenáveis  e  puníveis,  acaba  por  convertê-los  em  enfermidades  e

torturas tão destrutivas e fatais quanto àquelas impostas pelos aparelhos dominantes. Sobre

este processo de decomposição das linhas de fuga, o terceiro canto de “Uivo” nos oferece

interessantes imagens relacionadas aos efeitos degenerativos que o abandono de potências

dominantes e a livre experimentação em busca da própria natureza podem causar a um corpo.

Interessante observar o conflito dos movimentos libertários característica a este ethos beat que

venho estabelecendo até aqui com as forças conservadoras exercidas pelos aparelhos de poder

37 “I'm with you in Rockland/ where the faculties of the skull no longer admit the worms of the senses/ (…)
where you scream in a straightjacket that you're losing the game of the actual pingpong of the abyss/ (…)
where fifty more shocks will never return your soul to its body again from its pilgrimage to a cross in the
void/ (…) where you accuse your doctors of insanity and plot the Hebrew socialist revolution against the
fascist national Golgotha/ (…) where there are twentyfive-thousand mad comrades all together singing the
final stanzas of the lnternationale/ (…) where we wake up electrified out of the coma by our own souls'
airplanes roaring over the roof (...)” (GINSBERG, 1973, pp; 19-20) 
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modernos e com o logos dominante que eles inscrevem em nossas subjetividades e em nossos

corpos.   

1.9 “América”: do filosófico ao histórico

Enquanto a busca por nossas próprias naturezas e pelo cultivo de nossas potências

celestiais se manifesta através das mais caprichosas vias, uma outra máquina de guerra, menos

abstrata, se conjuga nos versos livres, longos e irregulares da poesia de Allen Ginsberg - uma

máquina minoritária que ataca de maneira mais histórica e pontual a política e os valores

dominantes em sua contemporaneidade. A todo momento, as críticas às filosofias ocidentais

se voltam contra uma episteme especificamente estadunidense; as divergências em relação à

moralidade  cristã  não  se  furtam  de  referenciar  um  puritanismo  especificamente  norte-

americano;  e  as  apreciações  acerca  dos  modos  econômicos  modernos  se  voltam para  os

absurdos sociais vigentes na América macartista.

“América” revela, como nenhum outro poema do volume, esta transição de um escopo

mais abstrato, atemporal e biopolítico para um foco mais concreto, histórico e nacional (ou

geopolítico) ao criticar a repressão civil e intelectual instaurada no país; os pavores da ameaça

nuclear  e  da  paranoia  comunista  disseminados  no  imaginário  americano;  a  estupidez  das

imagens  fabricadas  e  difundidas  por  sua  poderosa  indústria  de  comunicação;  a  corrida

espacial e os grandes projetos imperialistas que a disputam; a exploração de sua devastadora

indústria bélica nas guerras neocoloniais disparadas pela Guerra Fria; e a hipocrisia de uma

sociedade que naturaliza tais  políticas flagrantemente autoritárias e violentas em nome da

moralidade,  da  castidade,  da  racionalidade,  da   meritocracia,  do  consumismo  e  do

exclusivismo social tão louvados pelo imaginário estadunidense. 
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América não aguento mais minha própria mente.
América quando acabaremos com a guerra humana?
Vá se foder com sua bomba atômica.
Não estou legal não me encha o saco
(…)
Eu estou cheio das suas exigências malucas.
(...)
Sua maquinaria é demais para mim.
Você me fez querer ser santo.
(...) 
América pare de me empurrar sei o que estou fazendo (GINSBERG, 2016,
p.58-59)38

Em trechos como “América quando é que você será angelical? / Quando você tirará

sua roupa? / Quando você se olhará através do túmulo?” (GINSBERG, 2016, p.58) podemos

observar os anseios do poeta, que clama por uma América angelical, nua, viva, generosa -

“Quando  poderei  entrar  no  supermercado  e  comprar  o  que  preciso  só  com  minha  boa

aparência?” (GINSBERG, 2016,  p.58)  -  enquanto se depara  com uma América  ditatorial,

dissimulada, mórbida e opressora - “Estará você sendo sinistra ou isso é uma brincadeira?”

(GINSBERG, 2016, p.58) Apesar do foco político e histórico já mencionado, os versos de

“América” não deixam de tratar das forças que tais maquinários institucionais e discursivos

exercem, nem de seus efeitos sobre o corpo social estadunidense (“América, não aguento mais

minha própria mente//América, você me fez querer ser santo”).

O poema também volta  sua  vociferação melodiosa  contra  a  ostensiva  difusão  dos

discursos e sonhos políticos dominantes apesar da insuperável desilusão com suas evidentes

contradições e seus cruéis arbítrios, atentando para os absurdos ideológicos propagados pelas

grandes mídias:

Você  vai  deixar  que  sua  vida  emocional  seja  conduzida  pelo  Time
Magazine?
Estou obcecado pelo Time Magazine.
Eu o leio toda semana.

38 No original: “I can't stand my own mind./ America when will we end the human war?/ Go fuck yourself with
your atom bomb./ I don't feel good don't bother me./ (…) I'm sick of your insane demands. /(…) Your
machinery is too much for me./ You made me want to be a saint./ (…) America stop pushing I know what
I'm doing.” (GINSBERG, 1973, p.31) 
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Sua capa me encara toda vez que passo sorrateiramente pela confeitaria da
esquina.
Eu o leio no porão da Biblioteca pública de Berkley.
Está sempre me falando de responsabilidades. Os homens de negócios são
sérios. Os produtores de cinema são sérios. Todo mundo é sério menos eu.
Passa pela minha cabeça que eu sou a América. (GINSBERG, 2016, p.60)39

Ainda em relação à estupidez explícita das imagens sacralizadas e demonizadas pela

indústria difusora Yankee, o poema debocha da ideia de comunismo veiculada pelos meios de

comunicação americanos para embasar a verdadeira histeria anticomunista que se alastrou não

apenas pelos Estados Unidos, mas também por seus domínios neocoloniais que, mantidos por

ditaduras militares submissas aos desígnios políticos e filosóficos dos EUA, difundiam os

mesmos discursos satirizadas no poema de Ginsberg:

América são eles os Russos malvados.
Os Russos os Russos e esses Chineses. 
E esses Russos.
A Rússia nos quer comer vivos.
O poder da Rússia é louco.
Ela quer tirar nossos carros das nossas garagens.
Ela quer pegar Chicago.
Ela precisa de um Reader's Digest vermelho.
Ela quer botar nossas fábricas de automóveis na Sibéria.
A grande burocracia dela mandando em nossos postos de gasolina.
Isso é ruim. Ufa.
Ela vai fazê os índio aprendê vermelho. Ela quer pretos bem grandes. Ela
quer nos fazê trabalhá dezesseis horas por dia. Socorro!
América tudo isso é muito sério. (GINSBERG, 2016, p.62)40

Outro momento em que este tom de ironia ambiguamente exagerado nos sugere a

impressão de um humor praticado com certo desgosto ou cansaço é quando, depois de se

identificar com a América, o poeta, agora confundido com sua interlocutora, avalia os seus

39 “Are you going to let your emotional life be run by Time Magazine?/ I'm obsessed by Time Magazine./ I
read it every week./ Its cover stares at me every time I slink past the corner candystore./ I read it in the
basement  of  the  Berkeley  Public  Library./  It's  always  telling  me about  responsibility.  Businessmen  are
serious./ Movie producers are serious. Everybody's serious but me./ It occurs to me that I am America.”
(GINSBERG, 1973, p.32)

40 “America it's them bad Russians./ Them Russians them Russians and them Chinamen. And them Russians./
The Russia wants to eat us alive. The Russia's power mad. She wants to take our cars from out our garages./
Her wants to grab Chicago. Her needs a Red Readers' Digest. Her wants our auto plants in Siberia. Him big
bureaucracy running our fillingstations./ That no good. Ugh. Him make Indians learn read. Him need big
black  niggers.  Hah.  Her  make us  all  work  sixteen  hours  a  day.  Help./  America  this  is  quite  serious.”
(GINSBERG, 1973, pp. 33-34)
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“recursos nacionais” e denuncia as condições dos milhões de norte-americanos excluídos,

segredados e abandonados ao frio de uma sociedade racista, classista e predatória:

Meus recursos nacionais consistem em dois cigarros de maconha milhões de
genitais uma literatura pessoal impublicável a 2.000 quilômetros por hora e
vinte e cinco mil hospícios.
Nem falo das minhas prisões ou dos milhões de desprivilegiados que vivem
nos meus vasos de plantas à luz de quinhentos sóis. (GINSBERG, 2016, pp.
60-61)41

Apesar do desgosto, do cansaço e da degradação que o poeta canta em suas melodias

tragicômicas, versos como “Deve haver algum jeito de resolver isso” (GINSBERG, 2016,

p.58) e “É melhor eu pôr as mãos à obra” (GINSBERG, 2016, p.62), mostram que há, em

meio  a  toda  a  violência  estatal  e  midiática,  algo  a  ser  feito,  e  outros  versos  do  mesmo

“América” indicam que “pôr as mãos à obra”, se relaciona à evasão das estruturas dominantes

e ao déficit dos sistemas sociais e morais estabelecidos, assim como a uma espécie de orgulho

pela perseguição de um autoconhecimento e um sonho de beatitude próprios:

Faz meses que não leio os jornais todo dia alguém é julgado por assassinato.
(...)
América eu era comunista quando criança e não me arrependo.
Fumo maconha toda vez que posso.
Fico em casa dias seguidos olhando as rosas no armário.
(…)
Eu resolvi vai haver confusão
(...)
Não direi as Orações ao Senhor.
Eu tenho visões místicas e vibrações cósmicas. (GINSBERG, 2016, pp.59-
60)42

A perseguição e o fomento destas visões místicas e vibrações cósmicas empreendidos

pelos  expoentes  degradados,  pelos  santos  marginais,  pelos  anjos  malditos  de  sua  poesia,

manifestam toda a recusa, toda a revolta, toda a evasão, assim como toda a atividade criativa

41 “My national  resources cousist  of two joints of marijuana millions of genitals an unpublishable private
literature that goes 1400 miles an hour and twentyfive-thousand mental institutions./ I say nothing about my
prisons nor the millions of underprivileged who live in my flowerpots under the light of five hundred suns.”
(GINSBERG, 1973, p.32)

42 “I haven't read the newspapers for months, everyday somebody goes on trial for murder./ (…) America I
used to be a communist when I was a kid I'm not sorry./ I smoke marijuana every chance I get./ I sit in my
house for days on end and stare at the roses in the closet./ (…) My mind is made up there's going to be
trouble./ (...)I won't say the Lord's Prayer./ I have mystical visions and cosmic vibrations.”  (GINSBERG,
1973, pp.31-32)
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engendrada pela geração  Beat.  Neste ponto,  percebemos que a grande questão da geração

Beat (ou,  antes,  nossa grande questão em relação à  literatura e ao ethos  Beat)  remonta à

mesma dualidade entre aparelhos e mecanismos de poder (que reprimem e recondicionam

nosso  pensamento,  nossos  discursos  e  também  nossas  disposições,  desejos  e  afetos)  e

máquinas  de  guerra  minoritárias  (que  margeiam,  rompem e  definitivamente  escapam aos

limites,  às  categorias  e  aos  regimes  estabelecidos  para  criar  novos  possíveis  filosóficos,

textuais e afetivos), que encontraríamos nas obras filosóficas de Foucault e Deleuze lidas em

minha pesquisa anterior. 

Apesar de ridicularizada pela sociedade norte-americana em sua década, acusada de

carecer de valor literário e de oferecer não mais do que estéreis espasmos de rebeldia juvenil,

a poética de Allen Ginsberg se revelaria profética na década seguinte à publicação de O Uivo

e  outros  poemas,  quando  milhares  de  norte-americanos  também  levariam adiante  causas

impossíveis, ocupando as ruas, os capitólios, as fábricas e as academias em diferentes lutas

minoritárias, se voltando contra o seu próprio governo, contra a guerra do Vietnã, contra o

massacre de comunidades negligenciadas e marginalizadas pelas autoridades nacionais, contra

o absurdo capitalista e os absurdos desígnios do pensamento ocidental moderno. Na década de

1960, a  literatura  beat inaugurada por Ginsberg em  Uivo e outros poemas influenciaria a

geração hippie e  suas  crenças  em sociedades  alternativas,  em economias  ambientalistas  e

sustentáveis;  seu interesse pelo budismo e por filosofias menos mórbidas do que o terror

transcendente  do  cristianismo;  sua  luta  pelo  convívio  pacífico  e  igualitário  de  múltiplos

grupos  étnicos,  sexuais  e  sociais;  e  pela  liberdade  de  expressão  destas  subjetividades

amaldiçoadas pelo sonho político dominante.
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CAPÍTULO 2: ALMOÇO NU E O LOGOS BEAT

Publicado pela primeira vez na França, em 1958,  Almoço Nu, a exemplo de  Uivo e

outros poemas, também foi objeto de processo civil quando de sua publicação em território

estadunidense, em 1959. Acusado de obscenidade, o suposto romance de William Burroughs

impactaria  o  sistema  legal  norte-americano  de  maneira  definitiva,  já  que  sua  absolvição

marcaria a  a criação de uma jurisprudência ainda vigente, que impede que qualquer material

literário tenha sua publicação e circulação proibidas: “se este livro não é obsceno o bastante

para tal sentença, nenhum outro será”.

A história da criação da ficção de Burroughs também é interessante. Tido como mentor

de Ginsberg e Kerouac (Burroughs já era graduado em Harvard quando conheceu os jovens

calouros  da  Universidade  de  Columbia,  na  década  de  1940),  Burroughs  ainda  não  tinha

nenhuma obra publicada quando Uivo e outros poemas e On the Road eram celebrados pela

crítica e pelo mercado literário nos anos 50. Ginsberg e Kerouac, então autores reconhecidos,

foram  até  Burroughs  atrás  de  algum  material  que  seu  veterano  quisesse  publicar,  e

encontraram pilhas de manuscritos escritos ao longo de uma década. Apesar de se depararem

com  passagens  intrigantes,  dignas  da  genialidade  de  seu  mestre,  os  escritores  beat

reconheciam que o material precisava ser propriamente editado antes de submetido a editores.

Enviaram,  então,  o  material  para  a  tipografia.  Semanas  depois,  quando  os  manuscritos

voltaram devidamente datilografados, os três sentaram para tentar ordenar o texto. “Já está na

ordem certa”, sentenciou Burroughs, e a primeira versão de Almoço Nu veio a ser43.

43 Parafraseio o depoimento de Allen Ginsberg que aparece no filme The Source: The Story of the Beats and
the Beat  Generation (1999).  Na edição de  Almoço Nu que utilizamos, porém, encontramos uma versão
menos romântica do relato da composição da ficção de Burroughs, mais próxima dos trâmites editoriais
tradicionais.   
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No livro Encontros: Geração Beat (Azougue, 2010) encontramos uma entrevista com

William Borroughs onde ele afirma: “Jack Kerouac e Allen Ginsberg e Gregory Corso são

grandes amigos meus há anos, mas não estamos fazendo as mesmas coisas, seja na escrita ou

na vida. É difícil de encontrar quatro escritores mais distintos do que nós. É todo um caso de

justaposição, mais do que uma associação de estilos literários ou objetivos gerais.” (COHN,

2010, p.170). De fato, quando comparamos Almoço Nu a  Uivo e outros poemas,  discutido

anteriormente, encontramos uma série de diferenças formais, temáticas e filosóficas entre as

obras. 

Enquanto  o  poeta  de  Ginsberg  exalta  os  “anjos”  experimentadores  excluídos  e

degradados pela  sociedade dominante  em seus  movimentos  anti-hegemônicos  e  critica  as

“máquinas” submissas aos sistemas filosóficos e políticos estabelecidos (em uma dicotomia

que  o  próprio  poeta  reconhece  problemática),  os  incontáveis  (e  por  vezes  indiscerníveis)

narradores de Almoço Nu tratam corpos que se destroem em movimentos libertários e corpos

que se degeneram em sua servidão ao Estado e às filosofias dominantes como organismos e

subjetividades igualmente engajados em transformações surreais, desafiadoras de quaisquer

teorias naturais,  regimentos morais e sintaxes psíquicas estabelecidas pela  racionalidade e

pelo  cientificismo  modernos.  Enquanto  Uivo  e  outros  poemas se  constitui  como  o  grito

simultâneo de um novo possível comportamento do discurso poético e de uma ética a ser

perseguida, Almoço Nu se  realiza  como uma grande  colagem das  infinitas  possibilidades

discursivas, subjetivas e estéticas derivadas deste  ethos beat e dos diversos movimentos e

conflitos que ele supõe - em outras palavras, como composição e exposição de um grande

logos que se ergue em torno da filosofia minoritária que discutimos até aqui.

Propondo-se a abordar o indizível, a literatura de  Almoço Nu se configura como um

texto  verdadeiramente  profético,  que,  composto  por  uma linguagem e  um estilo  literário
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alheios às estruturas dominantes, antecipa diversas correntes teóricas que se estabeleceriam

nas  décadas  seguintes  à  sua  publicação.  Na  coletânea  de  ensaios  dedicados  à  obra  de

Burroughs,  Retaking the  Universe:  William S.  Burroughs  in  the  Age of  Globalization,  de

2004, encontramos diversas referências a seu papel precursor de teorias pós-estruturalistas,

pós-coloniais  e  pós-modernas.  O  texto  introdutório  do  volume,  escrito  por  Jennie  Skerl

reconhece que “a crítica de Burroughs refletiu o desenvolvimento da teoria pós-moderna e o

pensamento pós-estruturalista de maneira geral, com muitas indicações de que sua linguística

e  análise  social  se  alinha  com  aquelas  de  muitos  teóricos  franceses  proeminentes

referenciados por críticos literários norte-americanos” (SCHNEIDERMAN, WALSH, 2004,

p.11)44. Em seu “Shift Coordinate Points: William S. Burroughs and Contemporary Theory”,

Allen Hibbard afirma que a obra de Burroughs “ajudou a forjar o que ficou conhecido como

um  distintamente  novo  e  inventivo  estilo  literário  pós-moderno”  (SCHNEIDERMAN,

WALSH, 2004, p.26)45; que seu projeto literário tem “muito em comum com  o textualismo

desconstrucionista  e  pós-estruturalista”;  e  que  “as  ideias  hoje  reconhecidas  como

características  a  estas  teorias  estavam  sendo  desenvolvidas  de  forma  independente  por

Burroughs há  trinta  anos  atrás.”46 (SCHNEIDERMAN, WALSH,  2004,  p.28).  No mesmo

ensaio, Hibbard ainda reconhece que “a dimensão global da escrita de Burroughs antecipa

questões  dos estudos pós-coloniais” (SCHNEIDERMAN, WALSH, 2004, p.  37)47.  Apesar

deste  amplo reconhecimento da obra de Burroughs como precursora de várias  escolas  de

44  Tradução minha. No original: “Burroughs criticism has reflected the development of postmodern theory and
poststructuralist thought in general, with many pointing out that Burroughs’s linguistic and social analysis 
parallels that of several prominent French theorists taken up by American literary critics.” 
(SCHNEIDERMAN, WALSH, 2004, p.11)

45  Idem. “Burroughs helped forge what became known as a distinctly new and innovative postmodern literary
style.” (SCHNEIDERMAN, WALSH, 2004, p.26)

46  “has much in common with deconstruction and poststructuralist textualism (…) the ideas we now recognize
as characteristic of poststructuralism and deconstruction were being developed independently by Burroughs
almost thirty years ago” (SCHNEIDERMAN, WALSH, 2004, p. 28)” (SCHNEIDERMAN, WALSH, 2004,
p.28)

47  “The global dimension of Burroughs’s writing anticipates concerns of those in postcolonial studies or even
recent interest  in considering American studies within a global context.” (SCHNEIDERMAN, WALSH,
2004, p. 37)
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pensamento contemporâneas, Schneiderman e Walsh, organizadores do volume em questão,

admitem que “os cada vez mais relevantes elementos sociais e políticos de seu trabalho foram

tratados apenas esporadicamente nas últimas quatro décadas” (SCHNEIDERMAN, WALSH,

2004, p.14)48  

Se elencamos uma série de diferenças entre os materiais literários de  Uivo e outros

poemas e  Almoço  Nu tanto  em  seus  planos  de  expressão  quanto  de  conteúdo,  também

percebemos alguns investimentos a que ambas as obras se dedicam: a derrocada das formas

discursivas e subjetivas tradicionais, o escárnio dos dogmas morais e políticos hegemônicos; e

a busca por novos modos de expressão, de desejo e de produção artística constituídos por

potências  visionárias,  proféticas  e  criadoras.  No  presente  capítulo,  pretendo  descrever  de

maneira mais sistemática os vínculos entre o material literário de Almoço Nu e as teorias que

o sucederam historicamente, com o intento de demonstrar seu potencial visionário e profético

e aproximá-lo da ética beat que discutimos no capítulo anterior. 

2.1 Escrita Experimental e Enunciação impessoal: Profecia Pós-Estruturalista

Já havíamos visto, em nossa última pesquisa, como os jogos narrativos de  O morro

dos ventos uivantes e Mrs. Dalloway se configuravam de maneira a conjurar a possibilidade

de remissão do discurso literário “a uma consciência moral individual” (GRAÇA, 2016, p.48)

exterior aos próprios textos. As constantes transições de vozes narrativas e a postura sempre

parcial  e  auto-questionadora  dos  narradores  do  romance  de  Emily  Brönte,  assim como a

utilização do discurso livre indireto e do fluxo de consciência na narrativa de Virgínia Woolf

serviriam,  segundo  nossa  leitura  destas  obras  em nosso  trabalho  anterior,  o  propósito  de

48  “the increasingly important social and political elements of his work have been only sporadically treated in 
the past four decades.” (SCHNEIDERMAN, WALSH, 2004, p.14)
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romper com as teorias linguísticas e literárias tradicionalmente empenhadas na associação

entre a produção estética e as biografias e as psiquês de seus autores:

Trabalhando suas  narrativas  em termos de multiplicidades  impessoais,  os
romances rompem com um dos pilares do pensamento moderno: a noção de
que a linguagem e a arte teriam caráteres representativos,  ambas ligadas,
inevitavelmente,  a  subjetividades  enunciativas  unívocas  e  a  significados
objetivos definíveis. (GRAÇA, 2016, p.81)

Na medida em que se servem de uma miríade de vozes e  perspectivas  distintas  e

contraditórias  em suas  composições,  as  narrativas  de  Brönte  e  Woolf  nos  apresentariam,

segundo  nosso  estudo  anterior,  um tipo  de  discurso  literário  que  não  apenas  recusaria  a

veiculação objetiva de resoluções morais e proposições ideológicas, mas que enfraqueceria o

vínculo entre  obra e  autor  tradicionalmente firmado pelas  mais  diversas  teorias  e  críticas

literárias modernas, como observa Roland Barthes, em seu “A morte do Autor” (1968):

O  autor  ainda  reina  nos  manuais  de  história  literária,  nas  biografias  de
escritores,  nas  entrevistas  dos  periódicos  e  na  própria  consciência  dos
literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa e a obra; a
imagem  da  literatura  que  se  pode  encontrar  na  cultura  corrente  está
tiranicamente  centralizada no autor,  sua pessoa,  sua história,  seus gostos,
suas paixões (…) como se, através da alegoria mais ou menos transparente
da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, a
revelar a sua "confidência".” (BARTHES, 2004, p.58)

Enquanto os estudos literários e as tradições críticas vigentes desde o século XIX até a

década de 1960 se esforçavam em desvendar os vínculos psicológicos, passionais e históricos

entre  sujeitos  enunciativos  e  suas  construções  textuais,  o  pensamento  pós-estruturalista49

questiona justamente os sistemas de representação dominantes, segundo os quais o autor seria

um objeto  central  para  a  crítica  e  a  teoria  literárias,  devido  a  sua  capacidade  de  impor

significados  fixos  aos  seus  enunciados  e  expor  intenções  definitivas  em  seus  discursos,

através de seu domínio técnico da linguagem e de seu absoluto controle retórico: 

O  autor  é  uma  personagem  moderna,  produzida  sem  dúvida  por  nossa
sociedade na medida em que,  ao sair  da Idade Média,  com o empirismo

49 Aqui, cito Roland Barthes que, embora tenha formação reconhecidamente estruturalista, antecipa, em seu “A
morte do autor”, a postura do pensamento pós-estruturalista em relação à subjetividade e suas vinculações à
linguagem, à enunciação e à literatura.  
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inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o
prestígio  do  indivíduo  ou,  como  se  diz  mais  nobremente,  da  "pessoa
humana". Então é 1ógico que, em matéria de literatura, seja o positivismo,
resumo e ponto de chegada da ideologia capitalista, que tenha concedido a
maior importância à "pessoa" do autor. (BARTHES, 2004, p.58)

Esta nova perspectiva sobre a linguagem e a representação talvez seja um dos grandes

pilares  da filosofia  pós-estruturalista,  já  que,  através  dela,  pode-se não apenas  repensar  a

criação  literária  e  artística  como uma realização  impessoal  e  coletiva,  durante  a  qual  as

subjetividades dos escritores / produtores e dos leitores / receptores combinam e reorganizam

elementos  textuais  e  fragmentos  significativos  de  incontáveis  maneiras  possíveis;  como

também destituir  a  consciência  individual  e  a  expressão  pessoal  do  protagonismo  que  o

pensamento moderno lhes confere. Ao comentar o conceito de desconstrucionismo, elaborado

por Jacques Derrida no fim dos anos 1960 (HARVEY, 2000, p.53), David Harvey revela o

interesse do pensamento pós-estruturalista50 em desarticular as tradições teóricas e críticas

dominantes ao questionar a univocidade e a verdade dos significados veiculados por um texto

ou enunciado e  a  autoridade  e  o controle  de seus  autores  na transmissão verbal  de suas

intencionalidades pessoais:

Escritores que criam textos ou usam palavras o fazem com base em todos os
outros textos e palavras com que depararam, e os leitores lidam com eles do
mesmo jeito.  A vida cultural  é,  pois,  vista como uma série de textos  em
intersecção com outros textos, produzindo mais textos (incluindo o do crítico
literário,  que  visa  produzir  outra  obra  literária  em  que  os  textos  sob
consideração entram em intersecção livre com outros textos que possam ter
afetado o seu pensamento) (…) Esse entrelaçamento intertextual tem vida
própria; o que quer que escrevamos transmite sentidos que não estavam ou
possivelmente não podiam estar na nossa intenção, e as nossas palavras não
podem transmitir  o  que queremos  dizer.  É vão  tentar  dominar  um texto,
porque o perpétuo entretecer de textos e sentidos está fora do nosso controle
(HARVEY, 2000, pp. 53-54)

Considerando  a  natureza  volátil  da  linguagem  verbal  em  relação  aos  sistemas

semióticos  instituídos  e  o  seu  impulso  libertário  em  relação  às  subjetividades  que  a

50 Embora o Desconstrucionismo de Derrida configure, segundo o próprio filósofo, um movimento distinto do
Pós-Estruturalismo, consideramos, aqui, alguns dos movimentos críticos consonantes que ambas correntes
reservam ao Estruturalismo.
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manipulam durante a produção e a recepção de textos, pensadores como Barthes e Derrida

desconstroem a própria noção de subjetividade como expressão de uma interioridade formal,

estável, unívoca e inteligível, uma vez que também a concebem como construção discursiva

constituída  por  conjunções,  amalgamações  e  associações  dos  mais  diversos  signos  que  a

atravessam  constantemente  e  que  a  mantém  potencialmente  aberta,  dinâmica,  múltipla  e

reinterpretável. É partir desta disjunção entre sujeito, linguagem, estrutura e verdade, que a

filosofia pós-estruturalista denuncia o caráter imaginário e fantasioso de toda a epistemologia

moderna, colocando em xeque os sistemas políticos, as tradições filosóficas, as proposições

científicas, as produções culturais e os comportamentos individuais concebidos e legitimados

pela sociedade burguesa com o intuito de significar e organizar a realidade de acordo com e

em benefício de suas próprias estruturas.

Décadas  antes  do  pós-estruturalismo  expor  e  desestabilizar  todas  as  grandes

autoridades  do  pensamento  e  da  civilização  ocidentais, Almoço  Nu já  anunciava  suas

inquietações filosóficas e praticava seus movimentos anti-hegemônicos, ao constituir-se por

séries  de  justaposições  de  imagens  fragmentárias  e  elementos  textuais  heterogêneos,

conjugadas de maneira a romper com os modos discursivos, as lógicas enunciativas, as teorias

psicolinguísticas e as convenções formais tradicionalmente vinculadas aos estudos literários.

A desmistificação da personagem do autor;  a desconstrução da ideia da produção literária

como expressão de uma subjetividade individual; a exploração do elemento inconsciente e

impessoal  envolvido  nesta  produção;  a  exposição  da  impossibilidade  de  controle  sobre  a

significação de textos  e  enunciados;  a  denúncia dos  modos de enunciação e  subjetivação

dominantes como engodos teóricos passíveis de contestação são elementos fundamentais da

escrita  de  Almoço  Nu  que,  como  vimos,  constituiriam  temas  centrais  da  filosofia  pós-

estruturalista desenvolvida a partir de maio de 1968. 
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Embora  haja,  na  chamada  literatura  beat,  uma  marcante  aproximação  entre  as

biografias de seus autores e sua produção literária e, embora o próprio Burroughs se engaje na

ficcionalização de sua trajetória biográfica em seus textos, podemos observar, ao longo de sua

obra,  um  consistente  empenho  na  desconstrução  da  ideia  da  produção  literária  como

representação ou expressão de uma interioridade subjetiva individual, em detrimento de um

elemento de impessoalidade coletiva evidenciador do atributo que pensadores como Barthes e

Derrida conferem a todo e qualquer objeto estético: a incontrolável produção de significados

de que uma obra é capaz, quando confrontada por seus infinitos possíveis leitores/receptores.

Tendo produzido obras em parceria com Jack Kerouac (E os hipopótamos foram cozidos em

seus tanques, escrito em 1945 e publicado pela primeira vez em 2008), com Allen Ginsberg

(Cartas ao Yage, escrito em torno de 1953 e publicado em 1963), e com Brion Gysin (The

Third Mind, de 1978) Burroughs procura minimizar a autoridade e o controle autoral em sua

produção artística através destas experiências de escrita colaborativa, explicadas pelo próprio

escritor como tentativas de uma: 

completa fusão em uma práxis de duas subjetividades que metamorfoseiam-
se em uma terceira; é desta colusão que um novo autor emerge, uma terceira
pessoa ausente, invisível e intangível (…) a negação do autor onipresente e
todo-poderoso  - o geômetra que se agarra à sua inspiração como se oriunda
de uma inspiração divina, uma missão, ou dos imperativos da linguagem.”
(BURROUGHS, GYSIN, 1978, pp.22)51 

Além  de  recorrer  à  criação  coletiva  como  meio  de  conjurar  a  presença  de  uma

subjetividade autoral individual em sua literatura e, assim, desautorizar a “pessoa do autor”,

tão  central  na  crítica  e  na teoria  literárias  modernas,  William Burroughs também explora

métodos de escrita evidenciadores do caráter múltiplo e impessoal envolvido na produção de

textos e enunciados. Neste sentido, o projeto literário de Almoço Nu parece se aproximar mais

51  Tradução minha. No original: “the complete fusion in a praxis of two subjectivities, two subjectivities
that metamorphose into a third; it is from this collusion that a new author emerges, an absent third person,
invisible and beyond grasp (…) the negation of the omnipresent and all-powerful author—the geometrist
who  clings  to  his  inspiration  as  coming  from  divine  inspiration,  a  mission,  or  the  dictates  of
language.”(BURROUGHS, GYSIN, 1978, pp.22)
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dos jogos romanescos polifônicos e impessoais de Brontë e Woolf, do que do mais subjetivo e

propositivo Uivo e outros poemas, de seu contemporâneo e conviva Allen Ginsberg, uma vez

que, se a poética de Ginsberg e a teoria ética que dela intuímos parece defender determinados

movimentos filosóficos e políticos, a colagem cacofônica da qual Almoço Nu se constitui se

refere aos mesmos movimentos filosóficos e políticos como dados igualmente absurdos em

um universo de perversões e horrores inimagináveis - ou, antes, inenarráveis:

Se  possuo  acesso  exclusivo  à  palavra  viva,  por  que  não  faço  uso  de
transmissão direta? Não há como expressá-la diretamente...Talvez possa ser
indicada mediante um mosaico de justaposições, como objetos abandonados
em gavetas de hotel, definidos por negações e ausências… (BURROUGHS,
2016, p.133)

Este  elemento  múltiplo  e  impessoal  que  a  escrita  de  Almoço  Nu  constantemente

manifesta confronta diretamente o prestígio individual que o pensamento moderno confere à

figura do autor, convenientemente exaltada a proporções heroicas pela ideologia capitalista.

No segmento “Prefácio atrofiado: Você não faria o mesmo?”, que, ironicamente, serve como

conclusão  de  Almoço  Nu,  Burroughs  nos  oferece  uma  incisiva  e  debochada  crítica  à

celebração que a lógica mercadológica da cultura moderna dedica à personagem do autor:    

Eu, William Seward, capitão deste metrô repleto de bêbados e maconheiros,
domarei o monstro do lago Ness com rotenona e laçarei a baleia branca.
Reduzirei  Satã  à  Obediência  Automática,  sublimando  qualquer  inimigo
subsidiário.  Banirei  os  candirus  de suas  piscinas.  (BURROUGHS,  2016,
pp.250-251)

Após ironizar a autoridade intelectual e a glorificação individual conferidas ao autor

pela teoria e pela crítica literárias modernas (de maneira surpreendentemente consonante com

a postura pós-estruturalista sobre os temas, como vimos em Barthes), o narrador de Burroughs

explica, no mesmo prefácio, seu trabalho como escritor: 

Um escritor  só  consegue  escrever  sobre  uma única  coisa:  aquilo  que  se
apresenta aos seus sentidos no momento da escrita… Sou um instrumento de
registro…  Não  tenho  intenção  alguma  de  impor  “história”,  “enredo”,
“continuidade”… Na medida em que for bem sucedido no registro direto de
certas áreas do processo psíquico, ainda posso desempenhar alguma função
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limitada...Não estou aqui para fornecer entretenimento...” (BURROUGHS,
2016, p.245) 

Assumindo  uma  função-autor  dedicada  ao  “registro  direto”  de  certos  “processos

psíquicos”, Burroughs  desafia toda a noção de que a inspiração, a percepção e o pensamento

humanos  possam ser  transcritos  segundo as  normas  linguísticas  e  literárias  estabelecidas,

segundo as quais elementos textuais devidamente ordenados em sequências hierárquicas e

encadeamentos lógicos seriam trabalhados por gênios individuais na composição de grandes

unidades significativas. Em The Third Mind, livro onde Burroughs nos apresenta a explanação

teórica e o produto artístico de sua técnica de cut-ups, Brion Gysin (co-criador da técnica e

co-autor do livro) comenta como Almoço Nu, “escrito em Tânger em 1957 – já continha todos

os princípios de uma total e sistemática desconstrução do romance” (BURROUGHS, GYSIN,

1978, p.17)52, princípios fundamentais para a filosofia da composição que Gysin e Burroughs

teorizariam e praticariam então:

cut-ups  explicitam um processo  psico-sensorial  que  acontece,  de  alguma
maneira, o tempo todo. Alguém está lendo o jornal, e seu olho segue cada
coluna na exata maneira aristotélica, uma ideia e uma sentença de cada vez.
Mas subliminarmente ele está lendo as colunas de cada lado e está ciente da
pessoa sentada ao seu lado. (…) Isso é um cut-up – uma justaposição do que
está acontecendo no exterior e o que você está pensando. (BURROUGHS,
GYSIN, 1978, p.9)53

Tendo em vista o “registro direto certas áreas do processo psíquico” (BURROUGHS,

2016, p.245) e a “total e sistemática desconstrução” (BURROUGHS, GYSIN, 1978, p.17)54

das lógicas e das formas discursivas  dominantes,  a escrita experimental de  Almoço Nu, a

exemplo da técnica de cut-up, constituem precisamente tentativas de expor a insuficiência dos

52 “Naked Lunch, written in Tangier in 1957—already contained all the principles of a total and systematic
deconstruction of the novel”(BURROUGHS, GYSIN, 1978, p.17).

53 No original: “cut-ups make explicit a psychosensory process that is going on all the time anyway. Somebody
is reading a newspaper, and his eye follows the column in the proper Aristotelian manner, one idea and
sentence at a time. But subliminally he is reading the columns on either side and is aware of the person
sitting next to him. (...) That's cut-up—a juxtaposition of what's happening outside and what you're thinking
of.” (BURROUGHS, GYSIN, 1978, p.9)

54 “Naked Lunch, written in Tangier in 1957—already contained all the principles of a total and systematic
deconstruction of the novel”(BURROUGHS, GYSIN, 1978, p.17).
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modos de pensamento hegemônicos diante de processos cognitivos inconscientes capazes de

deslocar signos e significados de sua estabilidade formal unívoca e autoexcludente (do tipo

“ou uma coisa ou outra”) e de suas dinâmicas sequenciais cronológicas e hierárquicas (do tipo

“primeiro uma coisa, então outra, logo outra”): 

é, infelizmente, um dos grandes erros do pensamento ocidental, toda a ideia
de proposição ‘ou...ou’ (...) O pensamento “ou...ou” simplesmente não é um
pensamento preciso. Não é assim que as coisas ocorrem, e eu penso que este
conceito aristotélico é um dos grandes grilhões da civilização ocidental. Cut-
ups são  um  movimento  em  direção  à  sua  derrocada  (BURROUGHS,
GYSIN, 1978, pp.9-10)55

Baseado,  portanto,  nos próprios  movimentos  que nossos  corpos exercem ao serem

assaltados simultaneamente pelos mais diversos discursos, percepções, desejos e paixões, o

processo de composição de Almoço Nu, apesar de não se realizar de maneira colaborativa ou

através do método de cut-up  propriamente dito, pratica todas as subversões pretendidas por

tais estratégias de escrita, quais sejam, a evasão dos modos de expressão estabelecidos pelo

pensamento  estruturalista  e  a  desarticulação  das  ligações  estabelecidas  por  ele  entre

subjetividade,  texto  e  significado.  Incapazes  de  processar  e  sintetizar  estas  multitudes  de

forças  dissonantes  em uma linguagem lógica,  ordenada  e  funcional  (como desejariam as

ciências  psíquicas  e  linguísticas  modernas),  tanto  nossos  corpos  e  nossas  subjetividades

quanto a literatura de Burroughs acabam por mantê-las em uma constante e insolúvel tensão

que extrapolaria as lógicas organizacionais da estrutura romanesca, do discurso literário e da

linguagem gramatical tradicionais:

Toda a rede mundial de junkies está interligada por um cordão de esperma rançoso,
garroteando o braço em quartos de pensão, tremendo com os calafrios matinais do
enjoo narcótico (opiômanos veteranos aspiram a fumaça negra no quarto dos fundos
da lavanderia do China enquanto o Bebê Melancólico morre de overdose de tempo
ou súbita falta de ar). No Iêmen, em Paris, em New Orleans, na Cidade do México e
em Istambul,  tiritando  sob  martelo  pneumáticos  e  escavadeiras  a  vapor,  junkies

55  No original: “it is unfortunately one of the great errors of Western thought, the whole either-or proposition.
You remember Korzybski  and his  idea of  non-Aristotelian logic.  Either-or  thinking just  is  not  accurate
thinking. That's not the way things occur, and I feel the Aristotelian construct is one of the great shackles of
Western civilization. Cut-ups are a movement toward breaking this down.” (BURROUGHS, GYSIN, 1978,
pp.9-10)
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trocam guinchos ofensivos que não são ouvidos por nenhum de nós enquanto O
Cara se debruça para fora de um antigo rolo compressor e eu afano um balde de
alcatrão.  (Nota:  Istambul  está  sendo  demolida  e  reconstruída,  especialmente  os
bairros decadentes ocupados pelos junkies. Lá tem mais viciados em heroína que na
cidade de Nova York.) (BURROUGHS, 2016, p.15)

Como podemos observar na passagem citada, a organização textual de Almoço Nu não

é regida por parâmetros meramente narrativos, descritivos ou dissertativos que se alternam de

forma compreensível  e  de  acordo  com propósitos  definidos  (desenvolvimento  do  enredo,

estabelecimento de uma ambientação, digressão filosófica de um narrador ou personagem)

mas por elementos de irracionalidade e de aleatoriedade que se conjugam de maneira análoga

a que nossos corpos trabalham simultaneamente imagens, discursos e sensações articulados

por  ligações  incompreensíveis.  Marcada  por  saltos  inadvertidos,  interrupções  bruscas  e

transições ininteligíveis, o inusitado processo de construção de Almoço Nu acaba por desfazer

os limites entre as múltiplas vozes narrativas e perspectivas subjetivas que a constituem, ao

propor novas  dinâmicas  linguísticas  e  literárias  em que discursos,  imagens e  movimentos

oriundos  de  fontes  inomináveis  se  confundem  e  se  amalgamam  em  confusos  blocos  de

associação. 

Enquanto as tradições teóricas e críticas dominantes subentendiam que todo enunciado

seria  remissível  a  um sujeito  mais  ou menos explicitado por sua configuração gramatical

(primeira  pessoa,  terceira  pessoa,  construções  impessoais,  etc.),  a  prosa  experimental  da

ficção  de  Burroughs procura  registrar  as  transgressões  que  corpos,  consciências  e  textos

constantemente realizam em relação a este pensamento. Sobre esta diluição de subjetividades

enunciativas, encontramos, no próprio material literário de Almoço Nu, alusões aos esforços

de  seu  processo  narrativo  em  suprimir  qualquer  autoridade  individual  à  qual  quaisquer

funções enunciativas ou propositivas possam ser atribuídas, como na passagem em que se

admite a superposição e a eventual indistinção das vozes de seus incontáveis personagens e
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narradores como o veículo definitivo de um novo modo de discursividade desafiador  das

formas fixas e pessoais advogadas pelo pensamento ocidental:

Mais cedo ou mais tarde o Justiceiro, o Bronco, o agente Lee, A.J., Clem e
Jody,  os  irmãos  Ergotina,  Hassan  O’Leary,  o  Magnata  do  Pós-Parto,  o
Marujo, o Exterminador, Andrew Keif, Gordo Terminal, dr. Benway e Dedos
Shafer acabarão dizendo a mesma coisa com as mesmas palavras, ocupando
a  mesma  posição  no  espaço-tempo  naquele  ponto  de  intersecção.
(BURROUGHS, 2016, p.247)

Além de discorrer abertamente sobre sua transgressiva impessoalidade discursiva, o

material textual de Almoço Nu, que constantemente manifesta uma espécie de autoconsciência

das rupturas literárias que propicia, também alude aos saltos e passagens inadvertidas que

executa (para então executá-los novamente) em momentos como “Ando usando um novo tipo

de remédio para dormir, chamado Soneryl...Você não fica sonolento...Cai direto no sono, sem

transição alguma, e vai parar bem no meio de um sonho...Estive em um campo de prisioneiros

por muito anos, fiquei desnutrido...” (BURROUGHS, 2016, p.81), e:

O  tempo  salta  como  uma  máquina  de  escrever  quebrada,  os  meninos
envelhecem, os quadris jovens que se contorciam e tiritavam em espasmos
de menino tornam-se frouxos e flácidos, espalham-se por assentos de latrina,
bancos de praça, em um muro de pedra sob o sol da Espanha, pela cama
desconjuntada de um quarto de hotel (do lado de fora, um cortiço de tijolos
vermelhos à luz ofuscante do inverno) (BURROUGHS, 2016, p.111)

Quando  Brion  Gysin  alega  que  Almoço  Nu “inclui,  na  textura  de  sua  ficção,  as

definições cruciais que comandam sua produção”56 (BURROUGHS, GYSIN, 1978, p.19) e de

como representa “a negação da fronteira que separa a ficção de sua teoria” (BURROUGHS,

GYSIN,  1978,  pp.22),  o  artista  plástico  e  colaborador  de  Burroughs  alude  justamente  a

passagens onde a obra discorre sobre seu próprio projeto teórico e, assim, realiza mais um

movimento  disruptivo  em relação ao  pensamento  estruturalista,  segundo o  qual  discursos

56  Tradução minha. No original: Naked Lunch “includes in the texture of his fiction the key definitions that
rule its production”(BURROUGHS, GYSIN, 1978, p.19) / “It is the negation of the frontier that separates
fiction from its theory.” (BURROUGHS, GYSIN, 1978, pp.22)
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literários, teóricos e críticos, deveriam se definir por funções, estilos e espaços claramente

distintos. 

Negando as fronteiras entre formas discursivas, entre gêneros textuais e entre sujeitos

enunciativos,  Almoço  Nu questiona  a  capacidade  das  estruturas  linguísticas,  textuais  e

literárias dominantes frente a movimentos psíquicos, éticos e estéticos completamente alheios

às definições e classificações dominantes: “Ah, meu Deus, que cena aquela! Seriam língua ou

pena  capazes  de  transmitir  tamanho  escândalo?”  (BURROUGHS,  2016,  p.51)  Este

questionamento  da  capacidade  da  linguagem  verbal  (oral  ou  escrita)  de  representar  ou

comunicar eventos, cenas e pensamentos demasiado extravagantes para os regimes de signos

e os estatutos morais estabelecidos, nos revela outra dimensão da proposta literária de Almoço

Nu: a demonstração de infinitos novos modos possíveis de subjetivação, de afetividade, de

pensamento e de expressão resistentes às determinações impostas pelos sistemas dominantes.

Seja pela ruptura com as teorias linguísticas, discursivas e literárias estabelecidas (e

pela construção de novas modalidades expressivas, novas possibilidades subjetivas e novas

filosofias estéticas na qual tal ruptura culmina), seja pela sua natureza polifônica, impessoal,

amoral,  descontínua  e  amorfa,  a  escrita  experimental  de  Almoço  Nu ecoa  o  ethos  beat

discutido em Uivo e outros poemas, enquanto revela suas propriedades proféticas em relação

a tradições filosóficas que seriam fundadas décadas depois de sua publicação.

2.2 Repetição e Pastiche: Vidência Pós-moderna

Em  seu  Condição  Pós-Moderna (1989),  David  Harvey  explica  como  o  alto

modernismo “exibia uma relação muito mais confortável com os centros de poder dominantes

da sociedade” (HARVEY, 2000, p.42), na medida em que resultava na “obra de uma elite de
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vanguarda formada por planejadores, artistas, arquitetos, críticos e outros guardiões do gosto

refinado” (HARVEY, 2000, p.42); e como a sua despolitização “pressagiou ironicamente sua

assimilação pelo  establishment  político e  cultural  como arma ideológica na  Guerra  Fria.”

(HARVEY, 2000, p.43). 

Usado  como  “exemplo  do  compromisso  norte-americano  com  a  liberdade  de

expressão, com o individualismo exacerbado e com a liberdade de criação” (HARVEY, 2000,

p.43)  e  como  “bastião  de  ideais  liberais  em  um  mundo  ameaçado  pelo  totalitarismo

comunista” (HARVEY, 2000, p.43), o modernismo do segundo pós-guerra acabaria por servir

à  reprodução  da  crença  “no  progresso  linear,  nas  verdades  absolutas  e  no  planejamento

racional  de  ordens  sociais  ideais”  (HARVEY,  2000,  p.42)  difundida  pelo  pensamento

ocidental ao longo de toda a modernidade e ainda conservada, em meados do século XX,

pelas mais diversas autoridades políticas e científicas.

Em  resposta  a  esta  iconoclastia  modernista,  cooptada  e  assimilada  pelo  logos

dominante  como  evidência  da  liberdade  conferida  pela  sociedade  e  pelo  pensamento

modernos e como ferramenta de universalização de seus valores éticos e estéticos, uma nova

tendência  revolucionária  começa  a  emergir,  a  partir  do  questionamento,  da  crítica  e  da

desarticulação destas forças hegemônicas. Este pensamento pós-moderno que se estabelece de

maneira  mais  definida  ao  longo da  década  de  1960 e  os  esforços  antimodernistas  que  o

caracterizam são descritos por Harvey da seguinte maneira:

Geralmente  percebido  como  positivista,  tecnocêntrico  e  racionalista,  o
modernismo  universal  tem  sido  identificado  com  a  crença  no  progresso
linear, nas verdades absolutas, no planejamento racional de ordens sociais
ideais,  e  com  a  padronização  do  conhecimento  e  da  produção."  O  pós-
moderno,  em contraste,  privilegia  "a  heterogeneidade e  a diferença como
forças libertadoras na redefinição do discurso cultural". A fragmentação, a
indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos universais ou
(para usar um termo favorito) "totalizantes" são o marco do pensamento pós-
moderno. (HARVEY, 2000, p.19)
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Marcado, portanto, por sua incredulidade em relação a verdades absolutas e universais

e às metanarrativas e metateorias que as fundamentam, o pensamento pós-moderno produziria

uma  estética  não  apenas  fragmentária,  múltipla  e  heterogênea,  mas  também  irônica  em

relação às  autoridades epistemológicas e às tradições culturais correntes: 

Talvez haja consenso quanto a dizer que o artefato pós-moderno típico é
travesso,  autoironizador  e  até  esquizoide;  e  que  ele  reage  à  austera
autonomia do alto modernismo ao abraçar impudentemente a linguagem do
comércio e da mercadoria. Sua relação com a tradição cultural é de pastiche
irreverente,  e  sua  falta  de  profundidade  intencional  solapa  todas  as
solenidades metafísicas, por vezes através de uma brutal estética da sordidez
e do choque. (HARVEY, 2000, p.19)

Um  importante  elemento  do  estilo  literário  de  Almoço  Nu  relacionado  aos  seus

esforços anti-aristotélicos é justamente o cinismo, o sarcasmo e o humor que recobrem toda

sua malha textual com ainda mais uma camada de autorreferência e inconfiabilidade. Se o

humor aparece na poesia de Ginsberg para debochar dos veículos de comunicação de massa

contemporâneos  e  dos  absurdos  discursos  alarmistas  que  eles  difundem para  justificar  as

políticas discriminatórias e arbitrárias prevalecentes em seu tempo (como comentamos em

nossa leitura  de  “América”),  o  humor  perpassa  toda  a  malha  textual  de  Almoço Nu, não

apenas  descreditando  os  discursos  dominantes,  mas  se  utilizando  deles  para  desautorizar

qualquer  possibilidade  injuntiva  ou  propositiva  possivelmente  emitida  por  sua  matéria

literária. Sobre este ponto, é interessante observar como  Almoço Nu não apenas comenta a

literatura de massa, a autoridade do discurso científico e o absurdo político dominantes tanto

nos  EUA  macartista  como  na  modernidade  de  maneira  geral,  mas  apropria-se  destas

linguagens,  fazendo  da  ficção  científica,  da  narrativa  policialesca,  do  consumismo

farmacológico, da paranoia conspiratória e da dominação global as matérias-primas de seu

próprio projeto de escárnio à realidade.

Além de reconhecer e ironizar sua própria natureza livresca, sua própria materialidade

industrial  e  sua  própria  objetificação  mercadológica,  o  material  literário  de  Almoço  Nu,
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constituído, como já discutimos, por uma multitude de vozes dissonantes, também simula uma

aparentemente inevitável interferência da cultura de massa em sua criação. Remetentes ora à

transmissão  televisiva  ou  radiofônica  (“A  hora  da  saúde  Mental,  com  o  dr.  Berger.”

(BURROUGHS, 2016, p.155)); ora à oralidade comumente empregada no hábito cotidiano de

performance do gênero “piada” (“Nunca contei a você a história do homem que ensinou o cu

a falar?” (BURROUGHS, 2016, p.150)); ora a gêneros textuais não-literários (“EXEMPLO

DE CARDÁPIO” (BURROUGHS, 2016, p.169)), estas interferências da cultura mainstream

se interpõem abruptamente na composição textual de Almoço Nu, reiterando as características

fragmentárias, polifônicas e também satíricas da ficção de Burroughs. 

Em  uma  das  inúmeras  anedotas  de  Almoço  Nu,  escrita  com  claras  referências

paródicas ao estilo de dramaturgia empregado em roteiros de  sketches televisivos, podemos

observar a sobreposição e a simultaneidade de tons e de temas que estes momentos mais

narrativos e cenográficos da obra nos oferecem:  

O  banheiro  ficou  trancado  por  três  horas  inteirinhas…  Acho  que  estão
usando o lugar como sala de cirurgia…

ENFERMEIRA: - Não consigo encontrar o pulso, doutor.
DR.  BENWAY:  -  Talvez  ela  tenha  escondido  em  uma  dedeira  e

enfiado na racha.
ENFERMEIRA: - Adrenalina, doutor?
DR. BENWAY: O porteiro noturno roubou todo o nosso estoque para

se aplicar. - Olha ao seu redor e apanha um desentupidor de borracha com
cabo de madeira, do tipo usado para desobstruir privadas… Aproxima-se da
paciente…  -  Faça  uma  incisão,  dr.  Limpf  –  ordena  a  seu  estarrecido
assistente. - Resolvi fazer uma massagem cardíaca.

O dr. Limpf dá de ombros e começa a incisão. O dr. Benway lava o
desentupidor rodopiando sua ventosa no interior da privada…

ENFERMEIRA: - Não seria o caso de esterilizar, doutor?
DR. BENWAY: Aposto que sim, mas não temos tempo. - Senta sobre

a ventosa, como se usasse um banquinho, e observa seu assistente fazenda a
incisão.

(...)
DR. LIMPF: - A incisão está pronta, doutor.
O  dr.  Benway  aplica  a  ventosa  do  desentupidor  sobe  a  incisão  e

começa a bombear. O sangue esguicha sobre os médicos, a enfermeira e as
paredes… O ruído de sucção produzido pela ventosa é tenebroso.

ENFERMEIRA: - Creio que ela faleceu, doutor.
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DR. BENWAY: - Bem, são ossos do ofício. (BURROUGHS, 2016, pp.
73-74)

Conjugando  elementos  típicos  dos  shows  humorísticos  amplamente  televisionados

com crueldades e desumanidades impróprios para o horário nobre, este esquete grotesco nos

permite intuir possíveis críticas à prática clínica, ao ambiente hospitalar e às políticas de saúde

pública  comumente  inexploradas  pelos  veículos  de  comunicação  de  massa.  O  mesmo

acontece  com a  “piada  de  salão”  que,  declamada  pelo  personagem A.  J.  (um bilionário

conhecido como “mercador do sexo”) em sua visita ao mercado da Interzona,  parece nos

indicar  as  perversidades  intencionalmente  omitidas  e  ignoradas  nas  representações

tradicionais da moralidade e da cultura burguesas: 

- Essas vocês precisam ouvir. Menino de Los Angeles, quinze anos de
idade.  O pai  resolve que chegou a hora de o menino comer uma bunda.
Quando  o  menino  está  deitado  no  jardim,  lendo  suas  histórias  em
quadrinhos, o pai aparece e diz: “Filho, aqui estão vinte dólares; quero que
saia atrás de uma puta das boas e diga que está a fim de comer a bunda
dela”.

“Aí eles pegam o carro e vão até um bordel todo forrado de veludo, e
o pai diz: ‘Certo, meu filho. Agora é com você. Vai ali e toca a campainha.
Quando a mulher aparecer, mostra os vinte dólares e diz que veio comer a
bunda dela’.

‘“Deixa comigo, pai.’
“Uns quinze minutos depois o menino está de volta:
‘“E aí, meu filho, comeu uma bunda?’
‘“Pois é, pai. Quando a vadia atendeu a porta, falei que tava a fim de

comer a bunda dela e dei os vinte paus. Entramos no quarto e ela tirou a
roupa.  Quando  peguei  meu  canivete  e  cortei  um  naco  daquela  bunda  a
mulher abriu um berreiro tão grande que precisei estourar a cabeça dela com
um  dos  meus  sapatos.  Aí  fodi  a  defunta  pra  me  divertir  um  pouco.”’
(BURROUGHS, 2016, p.136)

Para além de conceber versões distorcidas destes gêneros textuais tão cotidianos no

imaginário Norte-americano e revelar, através delas, toda a sordidez e a crueldade que os

discursos e valores dominantes secretamente encerram, Almoço Nu discorre sobre este exato

movimento em uma das muitas digressões anônimas que compõem seu material textual:

É como o sexo que passa despercebido pelo censor, espreme-se por entre
repartições nas quais sempre existe algum espaço intermediário, infiltra-se
em  canções  populares  e  Filmes  B,  entregando  de  bandeja  a  podridão
americana  fundamental,  esguichando  como  furúnculos  estourados  que
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lançam glóbulos de T.in-D. para todos os lados e caem sobre algum lugar
onde  crescem  até  transformarem-se  em  formas  de  vida  degeneradas,
reproduzindo  horrendas  imagens  aleatórias.  Algumas  seriam  compostas
inteiramente por um tecido erétil semelhante ao do pênis, com cachos de três
ou  quatro  olhos  reunidos,  bocas  e  cus  entrecruzados,  órgãos  humanos
atirados para qualquer canto e assimilados na mesma posição em que caíram.
(BURROUGHS, 2016, p.152)

Apropriando-se, portanto, de diversos estilos literários estabelecidos para distorcê-los,

mutilá-los  (cut-ups)  e  desfigurá-los  a  ponto  de  evidenciar  o  absurdo  e  o  grotesco  que

carregam em suas  estruturas  tão  familiares,  o  projeto literário de  Almoço Nu  não apenas

patenteia seu desprezo pelas estruturas linguísticas e estratégias discursivas veiculadas pelos

artefatos culturais modernos, como demonstra a facilidade de reprodução de suas previsíveis e

simplistas  convenções  formais.  O  reconhecimento  e  o  deboche  das  tendências  estéticas

dominantes  também  ficam  claros  em  passagens  como  esta,  que  narra  a  história  de  um

falsificador  de  joias  homossexual  denunciado  por  uma  socialite  americana  enganada  e

humilhada em seu círculo de convívio por sofrer tal engodo: 

Bem, o veado acaba condenado a dois anos; na prisão, conhece um sujeito que é
uma espécie de michê barato. É quando surge o amor na história, ou pelo menos
uma imitação convincente o bastante para convencer ambos os envolvidos. Como
era necessário para o desenrolar do enredo, os dois são libertos quase ao mesmo
tempo e vão morar juntos em um apartamento no Lower East Side… Cozinham um
para o outro e arranjam empregos simples, mas honestos...Pela primeira vez na vida,
Brad e Jim conhecem a verdadeira felicidade.(BURROUGHS, 2016, p.148)

Interessante  como este  relato,  iniciado  com marcações  do  discurso  oral  (“-Aí  um

veado chique cansa de Lambussa, no Texas, e se manda para Nova Iorque. É a bicha mais

afrescalhada e chique que já existiu (...) Aí esse cidadão, uma bicha espertalhona metida a

artista,  torna-se designer de joias.” (BURROUGHS, 2016, p.146)), se transforma em uma

espécie  de  pré-roteiro  de  melodrama  hollywoodiano  pontuado,  inclusive,  por  rubricas  e

comentários críticos de seu suposto autor:

Entram em cena as forças do mal… Lucy Bradshinkel aparece para dizer que tudo
foi  perdoado.  Acredita  em  Brad  e  quer  montar-lhe  um  ateliê  (…)  gangsteres
influentes querem Jim de volta para trabalhar como motorista (...)  Jim voltará ao
mundo  do  crime?  Brad  sucumbirá  às  lisonjas  de  uma  vampira  envelhecida,
consumida por uma fome insaciável?… Nem preciso dizer que as forças do mal
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acabam derrotadas e saem de cena rosnando e resmungando de forma ameaçadora.
(BURROUGHS, 2016, p.148)

As menções  à  própria  história  e  ao método de composição da mesma (“como era

necessário para o desenrolar do enredo”) assim como a algumas imagens predominantes no

logos difundido  e  familiarizado  pela  cultura  de  massa,  como “O amor”  e  “A verdadeira

felicidade”,  manifestam o  cinismo autoconsciente  empregado  tanto  na  composição  destes

gêneros comerciais (no caso, do drama televisivo norte-americano) quanto na composição do

próprio Almoço Nu em suas apropriações. Como era de se esperar, no entanto, o pastiche de

Filme  B que  algum  dos  narradores  de Almoço  Nu rascunha  neste  trecho  encontraria  as

distorções grotescas que marcam a ficção de Burroughs. Ao “derrotarem as forças do mal”,

em outro movimento  que satiriza as  previsíveis  convenções  repetidas  exaustivamente nos

produtos culturais dominantes, os protagonistas do roteiro fictício acabam por realizar o arco

de vingança que marca as mais tradicionais e prestigiadas narrativas hollywoodianas de uma

maneira mais gráfica que a habitual, em uma cena final de canibalismo iniciada em tons de

“final feliz”:

Abraçados em frente à janela de seu apartamento caindo aos pedaços, os meninos
contemplam a ponte do Brooklyn. Morno,  um vento de primavera despenteia os
cachos negros de Jim e o cabelo de Brad, cuidadosamente tingido de hena.
‘“Bem, Brad, o que vamos jantar?”’
“Surpresa! Fique esperando na sala.’ Enxota Jim para fora da cozinha, brincalhão, e
coloca seu avental.”
O jantar consistiu na boceta  saignant de Lucy Bradshinkel assada em papillon de
absorvente íntimo. Os meninos comeram felizes, olhos nos olhos. Sangue escorria
por seus queixos. (BURROUGHS, 2016, pp.148-149)

Apesar ter como protagonistas um casal de homens e de concluir seu arco dramático

com uma cena perversa, esta telenovela fictícia que compõe o material literário de Almoço Nu

nos brinda com vários elementos típicos da produção cultural  tradicionalmente consumida

pelas massas: um enredo que se desenrola em benefício próprio; personagens que encarnam

arquétipos  maniqueístas;  tensões  dramáticas  que apelam às  expectativas  do público (“Jim

voltará  ao  mundo  do  crime?  Brad  sucumbirá  às  lisonjas  de  uma  vampira  envelhecida,
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consumida por uma fome insaciável?”); e um desfecho que atende perfeitamente a elas (“Nem

preciso dizer que as forças do mal acabam derrotadas”). 

É  justamente  através  da  justaposição  destes  elementos  tradicionais  com horrendas

imagens degeneradas que Almoço Nu procura nos revelar “a podridão fundamental” dos logos

social,  filosófico e  artístico hegemônicos,  trazendo à tona toda a  violência,  barbaridade e

arbitrariedade  naturalizadas  pelas  ciências  e  artes  modernas  como  componentes  de  um

processo civilizatório concebido de forma racional e benevolente. As subversões e perversões

que  Almoço  Nu executa  e  discute  em sua  composição  textual,  assim  como  a  autoironia

enquanto objeto artístico vanguardista e produto comercial cotidiano que seu material literário

constantemente expressa, nos permitem constatar a vidência da obra de Burroughs em relação

à estética pós-moderna, sistematicamente teorizada apenas décadas mais tarde.

Com relação ao elemento autoconsciente e autorreferencial que o material literário de

Almoço Nu  incessantemente manifesta,  é importante comentar como o recurso da repetição

nos  permite  pensar  interessantes  ramificações  deste  investimento  metalinguístico  que

caracteriza a obra. Se a repetição de versos e imagens na poética de Ginsberg é utilizada ora

para evocar formas líricas não-ocidentais como mantras e sutras (como nos versos “Moloch, a

quem abandono! Despertar em Moloch!”, repetidos ao longo do segundo canto de “Uivo”),

ora como recurso rítmico e sonoro para produzir ressonâncias e refrões (como na obsessiva

repetição, a cada dois versos, de “Estou com você em Rockland!”, ao longo do terceiro canto

do mesmo poema), a repetição de parágrafos inteiros na prosa de Burroughs parece sugerir o

autorreconhecimento da obra não apenas como objeto estético, mas como produto comercial

integrante  de  um  mercado  cultural,  já  que  tais  repetições  conferem  uma  espécie  de

materialidade industrial  ao  seu processo literário,  nos  remetendo à  circulação impressa,  à
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produção em massa,  ao defeito de fabricação, ao plágio e à fraude em passagens como a

abrupta enumeração que corta o capítulo “Carne Negra”:

Adeptos de inimagináveis ofícios obsoletos que escrevinham em etrusco, viciados
em drogas ainda não sintetizadas, negociantes do mercado negro da Terceira Guerra
Mundial,  extirpadores  de  sensibilidade  telepática,  osteopatas  do  espírito,
investigadores  de  infrações  denunciadas  por  enxadristas  levemente  paranoicos,
oficiais  de  justiça  em  posse  de  mandatos  fragmentários  redigidos  em caligrafia
hebefrênica  com acusações  de  mutilações  indizíveis  do  espírito,  funcionários  de
estados  policiais  não  constituídos,  corretores  de  refinados  sonhos  e  nostalgias
testados nas células sensibilizadas da abstinência de  junk e trocados em escambo
pela matéria-prima da vontade, bebedores de Fluido Pesado lacrados no translúcido
âmbar dos sonhos. (BURROUGHS, 2016, p.67)

A mesma passagem é repetida (com algumas alterações e adições) na descrição de um

cenário narrado no capítulo “O mercado”: 

No Mercado da  Cidade fica  o Café  Encontro.  Adeptos  de  inimagináveis  ofícios
obsoletos que escrevinham em etrusco, viciados em drogas ainda não sintetizadas,
negociantes de harmina potencializada,  junk reduzida a puro hábito que oferecem
uma precária serenidade vegetal, líquidos indutores da condição de latah, soros de
longevidade titonianos, negociantes do mercado negro da Terceira Guerra Mundial,
extirpadores  de  sensibilidade  telepática,  osteopatas  do espírito,  investigadores  de
infrações denunciadas por  enxadristas levemente paranoicos, oficiais de justiça em
posse de mandatos fragmentários redigidos em caligrafia hebefrênica com acusações
de  mutilações  indizíveis  do  espírito,  burocratas  de  repartições  espectrais,
funcionários  de  estados  policiais  não  constituídos,  uma  anã  lésbica  (…)
(BURROUGHS, 2016, p.125) 

Tais  repetições,  mecânicas  e  seriais  como os  sistemas  de  produção  modernos  não

apenas evocam as dimensões materiais, industriais e mercadológicas que cercam a criação

literária, como anunciam a constante possibilidade de degradação destes sistemas dominantes,

ameaçados tanto pelas tediosas reproduções de convenções, formas e temas consagrados; pela

deficiência criativa que esta constante reciclagem conservadora pressupõe; pelos riscos de

acidente laboral, de pane tipográfica e de negligência editorial que suas próprias dinâmicas

comerciais lhes oferecem, quanto por modos discursivos proféticos, capazes de comprometer

o funcionamento das máquinas linguísticas, políticas e filosóficas hegemônicas e de destituir-

lhes de sua autoridade.

Assim como o logos pós-moderno que David Harvey descreve em seu tratado teórico

se define por sua “total aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico”
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(HARVEY, 2000, p.49); e por sua preferência pela “diferença à uniformidade, pelos fluxos às

unidades, pelos arranjos móveis aos sistemas” (HARVEY, 2000, p.49), a literatura de Almoço

Nu declara  seu  desprezo  por  verdades  absolutas  e  valores  universais  em  detrimento  da

coexistência, da colisão e da interpenetração de infinitas realidades e perspectivas diferentes;

denuncia  a  incapacidade  das  linguagens,  das  ciências  e  da  racionalidade  modernas  em

representar  dinâmicas  sociais  caóticas,  realidades  políticas  absurdas  e  regimes  morais

arbitrários e hipócritas; e desenvolve uma linguagem, um pensamento e uma arte baseados em

multiplicidades,  justaposições  e  disjunções  desenvolvidos  sob  uma  “brutal  estética  da

sordidez e do choque”.

2.3 Painel de Controle: Intuições biopolíticas

Ao comentar  as  teorias  biológicas  de  Jakob von Uexküll  e  as  leituras  que Martin

Heidegger  faz  delas,  Agamben  nos  apresenta,  em  seu  O  aberto:  o  homem  e  o  animal,

interessantes  conceitos.  Da  obra  de  Uexküll,  o  filósofo  extrai  a  dicotomia  Umgebung  e

Umwelt,  que  designam,  respectivamente,  a  ideia  de  um “espaço  objetivo  no  qual  vemos

mover-se um ser vivente” (AGAMBEN, 2002, p.35), e a ideia de um ambiente delimitado

pelas capacidades sensíveis de uma determinada espécie. Impressionante o desafio que esta

dualidade de Uexküll apresenta para o pensamento moderno, que se esforça para conter toda a

natureza e toda a realidade em um único  logos totalizante, uma vez que a ideia de  Umwelt

permitiria a concepção de uma pluralidade de mundos coexistentes, cada um constituído por

regimes  de  signos  e  funcionalidades  diversos,  apreensíveis  por  cada  tipo  de  aparelho

cognitivo existente na natureza:

Onde a ciência clássica via um único mundo, que compreendia dentro de si
todas as espécies viventes e hierarquicamente ordenadas, das formas mais
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elementares aos organismos superiores, Uexküll, em vez disso, colocou uma
infinita  variedade  de  mundos  que,  embora  sejam  incomunicáveis  e
reciprocamente exclusivos, são todos igualmente perfeitos e ligados entre si
como uma gigantesca partitura musical (AGAMBEN, 2013, p.68)

Com intuito de distinguir ontologicamente o homem e o animal, Agamben procura em

Heidegger por desdobramentos filosóficos destas questões. Em seu pensamento, Heidegger

desenvolve a dicotomia Umgebung / Umwelt de modo a acrescentar que a realidade percebida

por um aparelho sensorial conteria determinados portadores de significados que funcionariam

como desinibidores  de determinadas  funções  e  ações  de que cada espécie  seria  capaz de

realizar  em  seu  mundo  particular,  e,  partindo  desta  ideia,  constrói,  em  sua  filosofia,  os

conceitos  de  Weltlos  (ausência  de  mundo),  Weltarm (pobreza  de  mundo),  e  Weltbildend

(criação de mundo). Segundo este modelo tripartido de Heidegger, a pedra, desprovida de

sentidos e impassível de relações com sua exterioridade, seria carente de mundo; o animal,

limitado por seus sentidos a um determinado Umwelt,  ou seja, à percepção de determinados

elementos portadores de significado e a determinadas funções por ele desencadeadas, seria

pobre de mundo; e o humano, capaz de codificar a natureza, de impor a seus elementos os

mais arbitrários significados, e de estabelecer as mais estranhas relações entre estes regimes

de signos e seus próprios corpos, funções e capacidades, seria a única espécie capaz de criar

seu próprio mundo.

Apesar de abertos às mais variadas possibilidades de significação da realidade e às

infinitamente plurais reações corpóreas e movimentos orgânicos possivelmente associáveis a

elas, os seres criadores de mundos que Heidegger descreve acabam por conceber códigos

sociais e morais interessados na delimitação e no condicionamento das funções biológicas e

das capacidades subjetivas humanas. Grande leitor e, poderíamos dizer, discípulo de Foucault,

Agamben dedica parte de sua obra filosófica justamente ao estudo das relações entre estas
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construções  discursivas  humanas  e  a  disciplinação  de  suas  próprias  vidas  biológicas,  em

especial ao longo da modernidade:

Segundo Foucault, o "limiar de modernidade biológica" de uma sociedade
situa-se no ponto em que a espécie e o indivíduo enquanto simples corpo
vivente tornam-se a aposta que está em jogo nas suas estratégias políticas.
(…) “Resulta daí uma especie de animalização do homem posta em prática
através das mais sofisticadas técnicas políticas. Surgem então na história seja
o  difundir-se  das  possibilidades  das  ciências  humanas  e  sociais,  seja  a
simultânea possibilidade de proteger a vida e de autorizar seu holocausto."
Em particular, o desenvolvimento e o triunfo do capitalismo não teria sido
possível,  nesta perspectiva, sem o controle disciplinar efetuado pelo novo
biopoder,  que  criou  para  si,  por  assim  dizer,  através  de  uma  série  de
tecnologias  apropriadas,  os  "corpos  dóceis"  de  que  necessitava.
(AGAMBEN, 2002, p.11)

Com relação aos instrumentos políticos e filosóficos criados e disseminados em prol

da  manutenção  das  relações  de  poder  vigentes  na  modernidade,  e  da  dupla  articulação

discursiva - biológica que revelam em seus propósitos,  Almoço Nu nos oferece não apenas

narrativas  protagonizadas  por  personagens  que  os  concebem e  instituem (se  apropriando,

nestes trechos, das formas discursivas utilizadas na legitimação e na imposição dos modos de

pensamento e de vida hegemônicos), como digressões filosóficas acerca de outras relações

potencialmente destrutivas entre a linguagem e a fisiologia humanas:

Amável  leitor,  o  Verbo  saltará  sobre  você  com  as  garras  de  ferro  dos
homens-leopardo, decepará os dedos de seus pés e de suas mãos como um
caranguejo oportunista, enforcará você para colher seu esperma como um
cão  decifrável,  enrolará  a  si  mesmo  ao  redor  de  suas  coxas  como  uma
surucucu e aplicará uma injeção de ectoplasma rançoso… (BURROUGHS,
2016, p.254)

Expostos não apenas aos códigos estabelecidos, mas à possibilidade de subversão e

ressignificação dos mesmos, corpos e psiquês humanos acabam por se engajarem em relações

impensáveis com os significados do mundo e ativarem funções orgânicas inexplicáveis, como

a “condição que ocorre em partes da África, somente entre os negros, na qual os dedões do pé

se amputam a si mesmos” (BURROUGHS, 2016, PP. 151-152), e o bang-utot (ou síndrome
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de retração genital), uma doença fatal associada a valores culturais específicos, discutida em

diferentes momentos de Almoço Nu:

Autópsias  cuidadosas  realizadas  em  vítimas  de  bang-utot não  revelaram
nenhuma  causa  orgânica  para  a  morte.  É  rotina  encontrar  sinais  de
estrangulamento [causado pelo quê?]; às vezes aparecem hemorragias leves
nos pâncreas e nos pulmões – insuficientes para causar morte, e de origem
também desconhecida. Na opinião do autor, a causa mortis deve ser alguma
espécie de deslocamento da energia sexual, causando uma ereção pulmonar
que resulta em estrangulamento (BURROUGHS, 2016, pp.86-87)

Reconhecendo a capacidade humana de criar os mais diversos mundos significativos e

afetivos e de realizar as mais diversas funções vitais em seus modos de percepção e interação

com eles, o material literário de Almoço Nu nos relata como os aparelhos de poder modernos

procuram  não  apenas  determinar  significados  e  modos  de  articulação  e  interpretação  de

signos, como conduzir  as dinâmicas afetivas e os comportamentos biológicos provocados por

elas. Neste sentido,  podemos destacar o personagem Dr. Benway como efetivo inventor e

operador  dos  mais  diversos  mecanismos  de  poder  concebidos  e  aplicados  em  prol  da

manutenção da hegemonia burguesa que assola o mundo contemporâneo.

Descrito inicialmente como “conselheiro da República” (BURROUGHS, 2016, p.31) e

“diretor do Centro de Recondicionamento” (BURROUGHS, 2016, p.39)  de Liberlândia, o

médico-cirurgião e cientista nos é apresentado como “um manipulador, um coordenador de

sistemas simbólicos, um especialista em todas as etapas de interrogatórios, lavagens cerebrais

e formas de controle” (BURROUGHS, 2016, p.31), antes de emprestar sua própria voz à

composição literária de Almoço Nu: 

Abomino  a  brutalidade  –  declarou.  -  É  ineficaz.  Já  os  maus-tratos
prolongados, quando aplicados de forma adequada e sem chegar às raias da
violência física, geram ansiedade e um sentimento de culpa muito peculiar.
Algumas regras, ou melhor, diretrizes, fazem-se necessárias. O espécime não
deve perceber que os maus-tratos configuram um ataque deliberado à sua
identidade pessoal por parte de um inimigo anti-humano. Devemos proceder
de  maneira  tal  que  ele  passe  a  se  considerar  merecedor  de  qualquer
tratamento  que  vier  a  receber,  porque  sente  que  existe  algo  (nunca
especificado)  de  terrivelmente  errado  com  sua  pessoa.  Os  viciados  em
controle devem ter a decência de disfarçar sua fissura gritante por intermédio
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de uma burocracia intrincada e arbitrária, de modo que o espécime nunca
consiga entrar em contato direto com seu inimigo. (BURROUGHS, 2016,
pp.31-32) 

Levando  adiante  seu  monólogo  sobre  estratégias  de  submissão  de  corpos  e

subjetividades aos valores éticos e estéticos dominantes, Benway insinua como os aparelhos

de  poder  contemporâneos  configuram  um  “inimigo  anti-humano”  que  “ataca

deliberadamente” as identidades pessoais e as vidas biológicas dos “espécimes” humanos que

governam,  de  maneira  a  fomentar  uma  sensação  de  impotência,  suprimir  qualquer

possibilidade de resistência e, assim, reivindicar a servidão e a gratidão dos viventes ao logos

hegemônico:

Muito embora eu, via de regra, evite o uso de tortura, pois tal procedimento
identifica  quem é  o  oponente  e  assim acaba  por  mobilizar  a  resistência,
ameaçar  um  espécime  com  tortura  é  útil  para  induzir  uma  bem-vinda
sensação  de  impotência,  normalmente  acompanhada  por  um  senso  de
gratidão  ao  interrogador  quando  ele  não  lança  mão  desse  expediente.
(BURROUGHS, 2016, p.34)   

Diferentemente da poética de Uivo e outros poemas, que trata a experimentação tóxica

como meio de desregramento dos sentidos e de abertura de novas perspectivas intelectuais e

discursivas (apesar de também considerar o potencial destrutivo de qualquer experimentação

libertária,  como  já  discutimos),  a  literatura  de  Almoço  Nu apresenta  a  narcose  como

ferramenta  primordial  dos  aparelhos  de  poder  modernos  em  seus  esforços  para  o

condicionamento das capacidades e funções de mentes e corpos humanos aos seus interesses

hegemônicos:

Na falta  de  conhecimentos  mais  precisos  sobre  a  eletrônica  cerebral,  as
drogas continuam sendo uma ferramenta essencial do interrogador em seus
ataques à identidade pessoal do espécime. (BURROUGHS, 2016, p.36)

No capítulo  intitulado  “Dr.  Benway”,  acompanhamos  o  pesquisador  de  formas  de

controle  em uma  apresentação  dos  resultados  dos  experimentos  realizados  por  sua  junta

científica.  Valendo-se  de  uma  terminologia  neurológica  e  farmacológica  ambiguamente
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verossímil,  o  personagem-título do segmento nos  permite  interessantes  reflexões  sobre os

métodos e os intentos dos mecanismos de poder que desenvolve:

Um estado semelhante de esquizofrenia catatônica pode ser induzido com
uso de bulbocapnina...foram registradas diversas ocorrências de obediência
automática (…) 
Pode-se reduzir o espécime à depressão profunda administrando-se uma dose
considerável  de  benzedrina por  dias  a fio.  Um estado psicótico pode ser
induzido com doses fartas de cocaína ou Demerol, ou ainda suspendendo de
forma  abrupta  a  administração  de  barbitúricos  depois  de  um  período
prolongado de uso.  
(…) 
Doses alternadas de LSD6 e bulbocapnina – potencializada com curare –
oferecem  os  melhores  resultados  na  obtenção  de  obediência  automática.
(BURROUGHS, 2016, pp.36-37)

Dedicados à obtenção da “obediência automática” de suas cobaias, os experimentos

químicos  realizados  pela  equipe  de  Benway  em  internos  de  seu  “Centro  de

Recondicionamento”  (e  o  estilo  discursivo  utilizado  para  relatá-los)  nos  revelam  a

centralidade das ciências psicanalíticas, da indústria farmacêutica e das instituições de saúde

mental nos processos de disciplinação dos corpos e sujeitos modernos:

Existem  também  diversos  ‘métodos  psicológicos’,  como  a  psicanálise
compulsória. O indivíduo é obrigado a passar uma hora fazendo associações
livres, diariamente (nos casos em que um resultado rápido não é essencial).
‘Ora,  ora.  Não sejamos  teimosos,  menino.  Senão papai  chama o homem
malvado e leva o nenê pra passear no ‘Painel de Controle’. (BURROUGHS,
2016, p.37)

Associando  a  administração  de  entorpecentes  (legais  e  ilegais),  o  confinamento

institucional  (na  família,  no  trabalho,  na  sociedade,  ou  em  espaços  de  confinamento

propriamente ditos como hospícios e prisões), e a “emissão telepática” de modelos e normas

(através  de todo o  logos dominante que se prolifera  incessantemente através  da mídia de

massa  e  de  métodos  científicos  como  a  psicanálise),  personagens  como  dr.  Benway  são

responsáveis, na ficção de Burroughs, por “reduzir províncias inteiras (...) a um estado que

beira a mais pura estupidez” (BURROUGHS, 2016, p.122) e por encher “depósitos imensos
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com filas e filas, pilhas e pilhas de criaturas indefesas que precisam de ajuda alheia para

satisfazer toda e qualquer necessidade.”(BURROUGHS, 2016, p.122)

Além de utilizar a toxicologia como aparato de biocontrole em sua nefasta criação de

sujeitos e corpos dependentes, vulneráveis e dóceis, Benway também pesquisa seus efeitos

sobre organismos capazes  de subverter  os  sistemas de afecções  dominantes e  conjurar  as

patologias psíquicas que eles comumente propiciam. A esse respeito,  podemos observar o

especial interesse de Benway no funcionamento da psiquê e da fisiologia dos viciados em

heroína, aparentemente imunes a condições como o tédio e à esquizofrenia:  

E por que os junkies são imunes à esquizofrenia? Isso eu ainda não sei. Se
não for alimentado, um esquizofrênico é capaz de ignorar a própria fome até
morrer de inanição. Ninguém é capaz de ignorar a abstinência de heroína. O
fato é que a dependência torna obrigatório o contato com o mundo exterior.”
(BURROUGHS, 2016, p.45)
 

Intrigado pelas relações atípicas que junkies  travam com o mundo exterior e com os

próprios organismos, Benway discute não apenas as alterações bioquímicas envolvidas nestas

relações,  como também a desorganização dos  padrões  de significação e  afecção que elas

revelam: 

“Se todo prazer é um alívio de tensões, a junk proporciona alívio para todos
os processos vitais ao desconectar o hipotálamo, centro de energia psíquica e
da libido
(…)
Para um  junky, o orgasmo não tem função. O tédio, clássico indicador de
alguma tensão que precisa  ser  descarregada,  não é  algo que incomoda o
viciado. Ele é capaz de encarar o próprio sapato por oito horas. Só se anima
a tomar alguma atitude quando a areia  na ampulheta da  junk termina de
escorrer” (BURROUGHS, 2016, p.46)

Estabelecendo  suas  próprias  formas  de  envolvimento  com  os  regimes  de  signos

vigentes e com as funções vitais tipicamente disparadas pelas significações dominantes, os

organismos  e  as  psiquês  junkies desafiam  os  comportamentos  subjetivos  e  biológicos

(funcionais ou disfuncionais)  compreendidos e reafirmados pelas ciências modernas como

padrões humanos universais. 
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Embora emitidos por um agente de Estado especificamente incumbido de estudar e

confeccionar instrumentos de manipulação subjetiva, os monólogos de Benway acabam por

reconhecer o caráter múltiplo e mutável de nossos processos subjetivos, desmistificando a

ideia da subjetividade como expressão de uma interioridade individual una e verdadeira e

antecipando algo das teorias pós-estruturalistas e pós-modernistas, que tratam a subjetividade

como resultado dos encontros dos mais diversos fluxos sensoriais, discursivos e desejantes e

como jogo de interpretação de papeis desempenhado de maneira mais ou menos consciente

em face de uma realidade empírica regida por códigos absurdos. Entre os diversos discursos

expositivos sobre os métodos de manipulação subjetiva que pesquisa, Benway nos revela sua

surpresa em relação à natureza aberta, múltipla e não-binária dos sujeitos que esquadrinha: 

Observei  que todos os meus pacientes homossexuais manifestavam fortes
tendências heterossexuais inconscientes, enquanto todos os meus pacientes
heterossexuais  demonstravam  possuir  tendências  homossexuais
inconscientes. É de dar nó nas ideias, não concorda?
- E que conclusões você tirou disso tudo?
-  Conclusões?  Nenhuma,  ora.  Foi  apenas  uma  observação  passageira.
(BURROUGHS, 2016, p.47)

Mais adiante,  no mesmo capítulo,  Benway se depara com construções subjetivas e

identitárias que extrapolariam quaisquer lógicas semiológicas e epistemológicas concebidas e

admitidas pelo pensamento moderno:

Quem conseguiria agir como um covarde apavorado e submisso e ao mesmo
tempo ser  impiedoso  como um babuíno de  traseiro  roxo,  alternando tais
condições deploráveis como se não passassem de esquetes de vaudeville?
(…)  Quem  poderia  enforcar  um  indivíduo  franzino  e  passivo  para  em
seguida recolher  seu esperma com a boca,  como o faria um cão de rua?
(BURROUGHS, 2016, pp.50-51)

Apesar de reconhecer tal fluidez nos processos subjetivos de seus “espécimes” como

uma característica desafiadora dos sistemas linguísticos e das ciências psíquicas dominantes

(“de  dar  nó  nas  ideias”),  Benway  não  considera  tal  propriedade  especialmente  relevante

(“apenas  uma  observação  passageira”),  já  que  é  a  partir  da  exploração  deste  ilimitado
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potencial  de mobilidade e  mutabilidade  subjetiva  que seus  mecanismos de biocontrole  se

efetuam:   

“Com essa abordagem é possível transformar um cidadão heterossexual e
quadrado em um pederasta… isto é, reforçando e embasando a rejeição de
suas tendências homossexuais, via de regra reprimidas – ao mesmo tempo
privando-o de boceta e sujeitando-o a estímulos homossexuais. Em seguida
usam-se drogas, depois hipnose e então...”
Benway desmunheca. (BURROUGHS, 2016, pp.38)

Tendo em vista a total abertura da espécie humana a possíveis relações com o mundo

exterior,  com  sua  interioridade  e  com  suas  próprias  funções  orgânicas,  Benway  procura

explorar a possibilidade de manipulação destas relações para a criação deliberada de mundos

afetivos e corpos desejantes sujeitos às suas fantasias autoritárias, arbitrárias e perversas:

Iris – meio chinesa, meio negra, viciada em di-hidroxi-heroína – aplica-se de
quinze em quinze minutos, e para isso carrega conta-gotas com as agulhas
permanentemente cravadas em seu corpo. Sua carne ressecada enferruja as
agulhas,  que  em  alguns  pontos  foram  totalmente  engolfadas  pela  carne
formando cistos sebáceos macios e castanho-esverdeados. Sobre a mesa à
sua frente repousa um samovar de chá e um cesto com nove quilos de açúcar
mascavo. Nunca foi vista comendo outra coisa. Só consegue escutar o que
alguém diz, incluindo a si mesma, quando está prestes a se aplicar. Nesses
momentos  costuma  fazer  algum  comentário  factual  e  desprovido  de
entusiasmo sobre si mesma.
- Meu cu está obstruído.
- Tem uma gosma verde escorrendo da minha boceta.
Iris é um dos projetos de Benway.
- Que diabos, o corpo humano pode viver apenas de açúcar...sei que alguns
de meus distintos colegas, em mais uma tentativa de diminuir o valor de
minha obra genial, afirmam que misturo vitaminas e proteínas no açúcar de
Iris, às escondidas… (BURROUGHS, 2016, p.137)

Passagens como esta, em que um personagem apresenta comportamentos subjetivos e

fisiológicos  chocantes  para  a  comunidade  científica  e  é  descrito  como “projeto”  e  como

“obra”  de agentes  do Estado como Benway,  nos  mostram como  Almoço Nu explora  não

apenas a abertura do ser humano a infinitas possíveis relações entre códigos linguísticos e

funcionalidades orgânicas (discutida futuramente por Agamben), como também a deliberada

manipulação  desta  abertura  por  parte  dos  aparelhos  de  poder  modernos  (discutida  por
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Foucault e por toda a tradição filosófica pós-estruturalista que emergiria a partir do final da

década de1960).

2.4 Catálogo de Almas Monstruosas

Constituído  de  séries  de  justaposições  textuais  articuladas  de  maneira  ilógica,

agramatical, até mesmo defeituosa, o material literário de Almoço Nu não apenas subverte as

ordens linguísticas,  filosóficas  e  estéticas  instituídas,  como dispõe uma vasta  coleção das

aberrações  subjetivas  e  fisiológicas  produzidas  durante  a  experiência  dos  mais  diversos

discursos,  imagens  e  movimentos  (tanto  aqueles  difundidos  pelas  máquinas  hegemônicas

quanto aqueles propiciados pela sabotagem das mesmas) que atravessam nossos aparelhos

sensoriais  e  psíquicos  de  maneira  igualmente  fragmentária,  cacofônica  e  parcialmente

inteligível. 

Se, em Uivo e outros poemas, encontramos uma espécie de tratado teórico sobre novos

modos de pensamento e de vida possíveis e os perigosos esforços perpetrados pelas grandes

mentes  de  uma geração  em busca  da  descoberta  e  do  cultivo  de  suas  naturezas  divinas,

encontramos,  em  Almoço  Nu,  uma  verdadeira  enciclopédia  de  almas  e  corpos  aberrantes

apanhados  no  violento  confronto  entre  as  forças  conservadoras  e  libertárias  que  os

atravessam. Enquanto encontramos, na primeira parte de “Uivo”, uma extensa coletânea dos

diversos  predicados  atribuíveis  às  grandes  mentes  de  sua  geração  (“que  leram/  que

escreveram/ que protestaram/ que foram enrabados/ que foram expulsos” etc..), encontramos,

em Almoço Nu um verdadeiro catálogo de almas e corpos monstruosos, ora degradados em

seus  movimentos  dissidentes,  ora  degenerados  por  sua  subserviência  conservadora,  ora

pervertidos por sua situação hegemônica. 
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Os  incontáveis  personagens  de  Almoço  Nu  frequentemente  se  constituem  pela

amalgamação de  figuras  naturalistas,  históricas  e  empíricas  (um traficante  de  drogas,  um

informante da polícia, um médico renomado, um astro de TV, um produtor de cinema, um

bilionário  excêntrico,  etc.);  de  tipos  ficcionais  amplamente  difundidos  pela  cultura

mainstream (agentes secretos, cientistas sádicos, organismos mutantes, fantasmas, telepatas,

vampiros, etc.), e, finalmente, de organismos e psiquês grotescas e aberrantes desafiadores

dos modos de representação instituídos.  

Um dos primeiros personagens a ser descrito de maneira mais complexa pela ficção de

Burroughs é o informante cego que coloca o narrador e protagonista do primeiro capítulo do

livro, William Lee, em fuga para o oeste. Assumindo a voz narrativa deste primeiro segmento,

Lee, traficante de heroína que obriga seus jovens clientes a “cometer vários tipos escabrosos

de atos sexuais em troca de junk” (BURROUGHS, 2016, p. 16), descreve seu perseguidor,

Willy Discoidal, nos seguintes termos:

Willy possui uma boca em formato de disco, redonda e cercada de pelos
negros,  sensíveis  e  eriçados.  Ficou cego quando aplicou uma injeção  no
próprio globo ocular, seu nariz e seu céu da boca foram carcomidos de tanto
cheirar heroína,  e seu corpo tornou-se uma maçaroca de cascas de ferida
duras e ressecadas como madeira. Agora só lhe resta comer a droga usando
aquela  boca,  às  vezes  projetando  um comprido  tubo  ectoplasmático  que
oscila em busca da silenciosa frequência da junk. (…)
Agora  que  Willy  está  chegando  mais  perto,  consigo  escutar  seus
choramingos intermináveis em meio à escuridão (ele só funciona à noite) e
sentir  a  urgência  terrível  daquela  boca  vasculhando  às  cegas
(BURROUGHS, 2016, pp. 15-16)

  Interessante observar como o discurso de Lee, marcado por paranoias, superstições,

projeções abstratas e composições imagéticas inusitadas, descreve Willy de maneira ambígua

em relação aos modos de percepção e de expressão que entram em jogo durante a composição

deste  relato  subjetivo.  Descrito  apenas  a  partir  da  perspectiva  de  uma alma  pervertida  e

escabrosa como a de William Lee, Willy Discoidal nunca se sugere enquanto imagem formal
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definitiva,  já  que  se  constitui  pela  conjunção  de  observações  parciais  de  sua  aparência

corpórea e das possíveis afecções que ele provoca no narrador.

Em “Lázaro, volte para casa”, capítulo também protagonizado por William Lee mas

desta vez narrado em terceira pessoa, encontramos uma descrição corpórea do personagem

que também desestabiliza as normas linguísticas de composição e reprodução imagéticas, e o

mantém impassível de qualquer tradução semiótica objetiva:  

Lee existia em graus variáveis de transparência...Embora não fosse invisível,
era ao menos difícil de enxergar. Sua presença não atraía muita atenção...Era
encoberto pelas projeções alheias ou desconsiderado como se não passasse
de um reflexo, uma sombra: “É algum tipo de truque de iluminação, talvez
um anúncio de neon”” (BURROUGHS, 2016, p.85)

Apesar  de  incorporar  elementos  realistas  (como  o  “anúncio  de  neon”)  em  sua

descrição  inconclusiva  da  forma corpórea  de  Lee,  o  narrador  desta  seção  de  Almoço  Nu

também coloca a literalidade de seu relato em constante dúvida, já que frequentemente recorre

a um estilo hiperbólico, fantástico, explicitamente alegórico e confessadamente irônico em

passagens como:

De início sua carne era apenas tenra, tão tenra que chegou a ser retalhada até
chegar  aos  ossos  por  partículas  de  poeira,  correntes  de  ar  e  roçar  de
sobretudos (…) Fungos esbranquiçados enrolavam seus brotos de tentáculos
ao  redor  dos  ossos  expostos  (…) Durante  sua primeira  infecção grave o
termômetro  ferveu  e  lançou  um  projétil  de  mercúrio  que  atravessou  o
cérebro da enfermeira… Caiu morta com um grito lancinante. Depois de um
rápido exame, o médico baixou as cortinas metálicas de segurança. Exigiu
que  tanto  o  leito  em  chamas  quanto  seu  ocupante  fossem  retirados
imediatamente das dependências do hospital.
-Acho que ele consegue produzir sua própria penicilina! - rosnou o médico.
(BURROUGHS, 2016, p.85)

Além de William Lee, outro personagem de Almoço Nu descrito em termos de parcial

visibilidade e tangibilidade é O Justiceiro. Personagem-título do segundo capítulo do livro, O

Justiceiro é um traficante e colega de Lee que, em determinada noite, “aparece para trabalhar

usando botas de caubói, um colete preto com uma estrelinha de xerife e um laço largado sobre

o  ombro”  (BURROUGHS,  2016,  p.11)  e  dispara  com um revólver  contra  Lee  e  outros
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coadjuvantes,  assassinando “três  bichas  antes  de  ser  preso”  (BURROUGHS,  2016,  p.11).

Durante seu julgamento, O Justiceiro alega:

Sou um fantasma e desejo o mesmo que todo fantasma, um corpo, depois de
passar um Longo Tempo transitando pelos becos inodoros do espaço onde
não existe vida, somente o não cheiro incolor da morte...Ninguém consegue
respirar  ou  farejar  a  morte  por  baixo  das  róseas  espirais  de  cartilagem
entremeadas com cristais de ranho, esterco temporal e filtros sangue-negros
de carne humana. (BURROUGHS, 2016, p.17)

Transitando entre uma realidade concreta, histórica e empírica, composta por sistemas

jurídicos, tribunais e processos; e uma realidade incorpórea, insensível e insólita, composta

por espectros apenas parcialmente encarnados e por corpos profundamente comprometidos

com as mais arbitrárias criações humanas, o discurso aberrante do Justiceiro lhe condena uma

violenta punição por parte do aparelho estatal vigente:

O Justiceiro é julgado em um tribunal federal e acaba sendo mandado para
um hospício  federal  criado  especialmente  para  a  detenção  de  fantasmas:
impacto  preciso  e  prosaico  de
objetos...lavatório...porta...privada...grades...ali estão elas...é isso aí...todas as
conexões  cortadas...nada  além...não  há  saída...e  todos  os  rostos  parecem
dizer que não há saída (BURROUGHS, 2016, p.18)
 

Além de condenados foragidos (como William Lee) e punidos (como O Justiceiro)

pelos  poderes  estabelecidos,  o  material  textual  de  Almoço  Nu também  nos  apresenta

personagens  afiliados  a  facções  protetoras  da  lei  e  da  ordem instituídas.  Além de  narrar

genericamente inúmeros burocratas, policiais e agentes de Estado, os diversos narradores de

Almoço Nu também oferecem protagonismo a personagens envolvidos na produção e difusão

de discursos  e  práticas  dedicadas  à  conservação dos  aparelhos  de poder  contemporâneos,

como Bradley, o comprador, um agente de polícia descrito em termos incorpóreos e espectrais

curiosamente semelhantes àqueles utilizados na descrição de marginais como William Lee e O

Justiceiro:

melhor agente de narcóticos de todo o ramo. Qualquer  um o tiraria  para
junky. (Nota: Tirar no sentido de considerar, achar.) Ou seja para conseguir
junk ele só precisa chegar perto de um traficante. É um sujeito tão anônimo,
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tão macilento e espectral que mais tarde o traficante nem se lembra dele; E é
assim que vai prendendo um atrás do outro… (BURROUGHS, 2016, p.25)

Anos  de  dedicação  aos  serviços  policiais,  porém,  levam  Bradley  a  uma  relação

patológica com suas funções vigilantes e condenatórias,  similar  àquela de um dependente

químico com sua droga:

aí o comprador começa a ficar cada vez mais parecido com um junky. Não
consegue beber. Não consegue ficar de pau duro. Seus dentes caem. (Assim
como as grávidas perdem os dentes quando alimentam o corpo estranho em
seu  ventre,  os  junkies  perdem  suas  presas  amareladas  ao  alimentar  seu
macaco) (…) O Comprador adquire uma tez verde-acinzentada e sinistra. O
fato é que seu corpo está produzindo sua própria junk (ou algo equivalente).
Ele usa sempre o mesmo canal. Tem, digamos assim, um Traficante Interno.
Ou pelo menos é o que imagina. (BURROUGHS, 2016, pp.25-26)

 Viciado em estabelecer relações escusas e traiçoeiras com os traficantes que investiga

e denuncia, Bradley começa a ser assaltado por crises de abstinência aplacadas quando “o

Comprador sai  à  caça de um jovem junky,  oferecendo um papelote  em troca de serviços

sexuais.” (BURROUGHS, 2016, p.26) Consumido por esta compulsão conservadora, Bradley

passa a subornar guardas e aliciar detentos na própria delegacia onde trabalha, se degenerando

em  sua  servilidade  às  autoridades  políticas  e  morais  dominantes  até  o  ponto  de  ser

marginalizado e destruído pelas mesmas:

O Comprador semeia o horror pelo ramo. Junkies e agentes desaparecem.
Como se fosse um morcego vampiro, passa a exalar um eflúvio narcótico,
uma névoa verde e úmida que anestesia suas vítimas, deixando-as indefesas
perante sua presença envolvente. E depois de ficar ligado ele se recolhe por
vários  dias,  de  modo  idêntico  a  uma  jiboia  empanturrada.  Acaba  sendo
apanhado  em flagrante  enquanto  digere  o  Comissário  de  Narcóticos  e  é
destruído com um lança-chamas – a comissão de inquérito decide que tal
ação  foi  justificada  pelo  fato  de  o  Comprador  ter  perdido  sua  cidadania
humana e ter se tornado, em consequência disso,  uma criatura sem espécie,
uma  ameaça  em  todos  os  sentidos  para  o  ramo  dos  Narcóticos.
(BURROUGHS, 2016, p.28)

Além  do  agente  policial,  Bradley,  o  comprador,  mero  corpo  servil  degenerado  e

finalmente  destruído  pelas  próprias  máquinas  que  buscava  preservar  (em um movimento

análogo àquele do oficial  de Kafka em “Na Colônia Penal”,  morto pelo próprio engenho
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punitivo que idolatrava) podemos destacar, entre os personagens fascistoides mais notórios da

ficção de Burroughs, o dr. “Dedos” Schafer, também conhecido como “Garoto Lobotomia”

(BURROUGHS, 2016, p. 120) devido a suas alegações de que “o sistema nervoso humano

pode ser  reduzido a  uma coluna vertebral  compacta  e  abreviada.  O cérebro,  tanto  faz  se

anterior,  médio  ou  posterior,  deve  seguir  o  mesmo rumo dos  adenoides,  dos  sisos  e  dos

apêndices…” (BURROUGHS,  2016,  p.  120)  Processado diversas  vezes  pelo  “inominável

crime  de  estupro  cerebral”  (BURROUGHS,  2016,  p.  120),  ou  “lobotomia  forçada”

(BURROUGHS, 2016, p. 120), o dr. Schafer recorrentemente manifesta seu desejo por limitar

o  corpo  humano  às  suas  funções  biológicas  mais  básicas,  privando-o  não  apenas  de

pensamento (através da lobotomia) como também da articulação verbal, como observamos na

seguinte passagem:

O corpo humano é escandalosamente ineficiente. Em vez de uma boca e um
ânus  que  vivem dando  problema,  por  que  não  contar  com único  buraco
multitarefa que sirva para comer e excretar? Poderíamos lacrar nariz e boca,
preencher o estômago e perfurar um buraco com comunicação direta com os
pulmões, onde sempre deveria ter estado… (BURROUGHS, 2016, p.150)

Além de relacionar uma grande variedade de personagens degenerados, degradados,

perseguidos e destruídos em suas diversas relações com o establishment, o material literário

de  Almoço Nu  também cataloga uma miríade de arquétipos fictícios componentes de uma

espécie de bestiário mitológico dos submundos aberrantes que narra. A narração desta série de

criaturas ambiguamente fantásticas e monstruosas parece aludir a possíveis tipos subjetivos e

orgânicos  produzidos  em  nossa  realidade  histórica  e  representados  segundo  a  estética

esquizoide, chocante e auto-ironizadora manifestada pelo “anti-romance” de Burroughs. 

Entre as espécies inventariadas pelo material literário de  Almoço Nu em sua própria

mitologia minoritária,  encontramos figuras como Entrepelados,  Répteis,  Latahs e Sallubis.

Concebidas  por  movimentos  iconográficos  remetentes  ora  às  composições  teriomórficas  /

antropomórficas empregadas por algumas mitologias clássicas; ora às descrições cientificistas
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e sistemáticas que legitimam determinadas autoridades epistemológicas modernas, como no

caso dos discursos antropológicos, psicológicos e linguísticos dominantes; ora às entidades da

mitologia  pop  estabelecida  por  gêneros  ficcionais  e  por  pseudo-ciências  amplamente

disseminados  no  imaginário  cultural  contemporâneo,  como  o  thriller policial,  o  sci-fi,  a

ufologia e a parapsicologia.

Assim  como  Bradley,  o  comprador,  é  extirpado  de  sua  cidadania  humana  e,

considerado uma “criatura sem espécie”, destruído com um lança-chamas; e o Homo Sacer,

de Agamben, é desprovido de sua bios para ter sua morte sancionada legal e moralmente, os

Entrepelados  de  Almoço  Nu  são  descritos  como  entes  sociais  que,  embora  funcionais

econômica e afetivamente, já não correspondem a categorias humanas:

Entrepelados não possuem fígado e toda a sua nutrição é baseada em doces.
Lábios finos e violáceos recobrem um afiadíssimo bico de osso negro, que
usam  com  frequência  para  retalhar  uns  aos  outros  em  suas  brigas  por
clientes. Tais criaturas secretam de seus pênis eretos um fluido que prolonga
a  vida  ao  desacelerar  o  metabolismo,  mas  causa  dependência.
(BURROUGHS, 2016, p.67)

Constituída por imagens fragmentárias alusivas ao comércio e ao tráfico de sexo e de

drogas; a práticas predatórias sociais, comerciais e sexuais; e até mesmo a práticas predatórias

naturais (com o elemento teriomórfico - feições e comportamentos de ave de rapina - que

entra  em sua  descrição),  a  vaga  composição  anatômica  dos  Entrepelados  de  Almoço  Nu

também configura um desafio interpretativo em relação à literalidade e à ambiguidade de sua

caracterização,  que  permanece,  a  exemplo  do  que  acontece  com  outros  personagens,

inconcebível em termos formais definitivos. O mesmo acontece com a descrição dos Répteis

que são, por sua vez, justamente no que se convertem os viciados no soro de longevidade

excretado por Entrepelados:

Dependentes do fluído do Entrepelado são conhecidos como Répteis. Uma
série deles desliza por sobre cadeiras, com seus ossos flexíveis e sua carne
rósea-negra. Por trás de suas orelhas brota um abano de cartilagem verde,



112

coberto por  pelos  ocos e eréteis  que os Répteis  utilizam para  absorver o
fluído. (BURROUGHS, 2016, pp.67-68)

Segundo esta  descrição,  é  impossível  saber  de maneira  decisiva se os Répteis  são

criaturas  efetivamente  fantásticas,  habitantes  de  um  submundo  aberrante  repleto  de

organismos formidáveis e  de uma narrativa descontínua e onírica repleta de referências à

cultura  pop,  ou  se  tratam-se  de  seres  humanos  transmutados  por  suas  relações  com  a

interioridade e exterioridade de maneira ainda mais radical do que personagens como Íris ou

outros “espécimes” trabalhados por Benway, descritos por subjetividades incapazes de narrar

de outra maneira aquilo que seus sentidos deturpados apreendem. Uma das muitas criaturas da

bizarra mitologia do submundo de  Almoço Nu a  perder  a sua condição humana devido a

relações de dependência, submissão e abuso, os Répteis se aproximam mais dos  Latahs e

Sollubis do que dos predatórios Entrepelados. Sobre os Latahs, lemos:

Latah é uma condição que ocorre no Sudeste Asiático. De resto sadios, os
latahs sofrem de uma compulsão a imitar quaisquer movimentos quando sua
atenção é  atraída por  um estalar  de  dedos ou uma ordem verbal.  É uma
forma involuntária  de hipnose  impositiva.  Às  vezes  os  latahs acabam se
machucando quando resolvem imitar os movimentos de diversas pessoas ao
mesmo tempo. (BURROUGHS, 2016, p.39)
 

Acometidos por esta forma de submissão mimética às vontades e maneiras alheias, os

Latahs são  demovidos  de  sua  bios e  passam  a  ser  tratados  como  objetos  comerciais

descartáveis, a despeito de suas naturezas reconhecidamente sensíveis e subjetivas:

O cidadão  importou  um  latah da  indochina.  Resolve  enforcar  o  latah e
produzir uma vinheta natalina para mandar de presente aos amigos. Aí ele
arranja duas cordas, uma é elástica, a outra é de verdade. Mas o latah acorda
de pá virada, veste sua fantasia de papai Noel e troca as cordas. Amanhece.
Quando o cidadão coloca uma das cordas ao redor do pescoço, o latah, que
como todos os outros é dado a macaquear,  coloca a outra em si  mesmo.
Quando  abrem-se  os  alçapões,  o  cidadão acaba  realmente  enforcado e  o
latah se estica na corda elástica de borracha. Ainda assim, o latah imita todas
as convulsões e espasmos. Goza três vezes. (BURROUGHS, 2016, p.95)

Marcados por esta passividade compulsiva e pelo desejo incontornável de submissão a

ordens e códigos determinados extrinsecamente,  os  Latahs nos revelam as relações destes
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ímpetos de reprodução, repetição e replicação de modelos impostos autoritariamente com as

intenções dos aparelhos de poder modernos para as identidades e os corpos humanos: “Lester

Stroganoff  Smuunn,  El  Hassein,  transformou  a  si  mesmo em  latah em uma tentativa  de

aperfeiçoar  o  P.O.A (Procedimento  de  Obediência  Automática).  Um  mártir  do  ramo…”

(BURROUGHS, 2016, p.39). 

Apesar de terem suas anatomias descritas em termos naturalistas, os latahs, capazes de

se  auto-imolarem em seu frenesi  mimético,  apresentam sua  dimensão quimérica  em seus

comportamentos extravagantemente servis. Retomando a antologia de criaturas horrendas e

inumanas que  Almoço Nu cataloga, encontramos nos  Sollubis outra entrada deste bestiário

destituída de seus direitos humanos pela via da servidão e degradação autoinfligidas:

Sollubis são integrantes de uma casta de intocáveis da Arábia, notórios por
sua baixeza repugnante. Cafés luxuosos oferecem sollubis que lambem o cu
dos  clientes  enquanto  comem –  é  com este  intuito  que  se  providenciam
buracos  em  todos  os  assentos.  Cidadãos  que  desejam  ser  terrivelmente
humilhados e degradados – como é o desejo de tantos nos  dias de hoje,
loucos como estão para abreviar suas vidas – oferecem-se como parceiros
sexuais passivos a um acampamento inteiro de  sollubis...  Dizem que não
existe nada igual... (BURROUGHS, 2016, p.135)

Na descrição dos tão rebaixados e degradados Sollubis, no entanto, encontramos uma

virada  que  ao  mesmo tempo  aproxima  as  figuras  dominantes  da  sociedade  a  esta  “casta

repugnante” e  manifesta o potencial mutável e fluido de sua estética literária: “De fato, os

sollubis estão sujeitos  a  se  tornar  ricos  e  arrogantes,  e  quando isso acontece  perdem sua

baixeza  natural.  Qual  a  origem  desses  intocáveis?  Trata-se  provavelmente  de  uma  casta

sacerdotal que perdeu todo o seu prestígio.” (BURROUGHS, 2016, p.135) 

Ao colocar os indivíduos mais baixos de uma sociedade como potenciais expoentes da

mesma, e associar o desejo de submissão dos Sollubis à classe sacerdotal, o material narrativo

de  Almoço Nu nos oferta uma dupla agressão ao sistema sociopolítico vigente - que parece

premiar  e  empoderar  os corpos e  comportamentos  mais  vis;  e  às  formas de religiosidade
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dominantes - que parecem demasiado comprometidas com a difusão de éticas de obediência e

subserviência.

Contrárias, portanto, à liberdade, à autonomia e à criação em favor da submissão, do

controle e da imitação, as forças dominantes das sociedades fictícias de  Almoço Nu  teriam

como avatares figuras tão abjetas e monstruosas quanto aquelas marginalizadas, abusadas e

destruídas  impunemente  por  seus  mecanismos  de  poder.  Além  do  próprio  Benway,

conselheiro  da  república  e  pesquisador  de  meios  de  dominação,  conhecemos  outros

personagens membros das elites sociais e políticas internacionais, como o bilionário Salvador

Hassan O’Leary, “o Magnata do Pós-Parto” (BURROUGHS, 2016, p.164); A.J., “o notório

Mercador  do  Sexo”(BURROUGHS,  2016,  p.164);  e  a  dupla  de  “  veteranos  artistas  de

vaudeville” (BURROUGHS, 2016, p.178) Clem e Jody.

A origem da fortuna de Hassan, acumulada em torno do comércio ilegal de gorados

durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  remete  às  narrativas  dos  vários  impérios  capitalistas

históricos erguidos por crimes, violências e imoralidades abomináveis: 

Gorados  são  bezerros  prematuros  que  ainda  contam  com  suas  placentas
infestadas de bactérias e quase sempre estão em condições anti-higiênicas e
inadequadas. É proibido vender um bezerro para abate até que ele complete a
idade mínima de seis semanas. Antes desse período, classifica-se o animal
como  gorado.  A  punição  para  o  tráfico  de  gorados  é  muito  severa
(BURROUGHS, 2016, p.42)

A  figura  de  Hassan,  “conhecido  Liquefacionário,  suspeito  de  ser  um  Emissor

disfarçado (BURROUGHS, 2016, p.175), que “prosperou e proliferou, inundando o planeta

com remédios falsificados e bens vagabundos de todo o tipo” (BURROUGHS, 2016, p.177),

também nos revela os afetos, os desejos e os prazeres abjetos dos membros das mais altas

hierarquias sociais e econômicas mundiais. Uma das cenas do capítulo intitulado “O salão de

festas de Hassan” evidencia esta perversidade burguesa de maneira bem gráfica:  

Duas mulheres árabes com rostos animalescos arrancaram o calção de um
francês loirinho. Fodem sua bunda com caralhos vermelhos de borracha. O
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menino rosna, morde, chuta e desata a chorar enquanto seu caralho endurece
e ejacula.
O rosto de Hassan incha, túgido de sangue. Seus lábios ficam roxos. Arranca
seu traje feito com notas de dinheiro e arremessa-o no interior de uma cripta,
que se fecha sem fazer ruído.
- Este é o Salão da Liberdade, pessoal! - grita, afetando um sotaque texano
(BURROUGHS, 2016, p.94)

Sobre  A.J.,  lendário  “playboy  internacional  e  inofensivo  pregador  de  peças”

(BURROUGHS, 2016, p.166), lemos:

A.J. é um agente como eu, mas nunca alguém conseguiu descobrir a serviço
de  quem  ou  de  que  está.  Segundo  alguns  boatos,  representa  um
conglomerado de insetos gigantes de outra galáxia...Creio que serve ao lado
dos Fáticos (dos quais também sou representante); é claro que ele poderia ser
um agente Liquefacionário) (BURROUGHS, 2016, p.166)

Além de se envolver em uma série de escândalos internacionais, colocando piranhas

na  piscina  de  uma socialite;  misturando  drogas  no  ponche  servido  em uma recepção  na

Embaixada dos Estados Unidos; envenenando mananciais de água de Cincinnati; libertando

um enxame de insetos  tropicais  em Nova Iorque e  uma vara de  porcos  famintos  em um

restaurante francês, A.J. também é conhecido por financiar a Organização Islã (para a qual

Lee e o Dr. Benway prestam serviços), e por participar de maneira acionária da indústria de

filmes pornô, custeando produções notadamente sádicas e escatológicas assinadas pelo diretor

de  renome  internacional  conhecido  como  “O  Magnífico  Degolhasputa”  (BURROUGHS,

2016, p.105)

Clem  e  Jody,  por  sua  vez,  são  descritos  como  atores  experientes  no  ramo  do

entretenimento, convertidos em “agentes russos cujo único encargo é gerar má reputação para

os  Estados  Unidos.”  (BURROUGHS,  2016,  p.178).  Encarnando  os  piores  estereótipos

estadunidenses  e  seus  mais  grotescos  vícios  culturais,  a  dupla  ganha  fama  internacional

enquanto expõe algumas das marcas do logos norte-americano contemporâneo: 

Quando foi preso na Indonésia por sodomia, Clem afirmou para o juiz:
- Peraí, isso nem pode ser considerado veadagem. Afinal de contas, eram só
uns amarelos.
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Aparecem  na  Libéria  usando  chapéus  de  caubói  negros  e  suspensórios
vermelhos:
- Aí eu meti bala no crioulo e ele desabou no chão com uma perna chutando
o ar, bem assim.
(…)
Vivem passeando por favelas, fumando charutos enormes.
- Tem que mandar umas escavadeiras pra cá, Jody. Alguém precisa limpar
essa merda toda.
São perseguidos por multidões mórbidas, loucas para testemunhar mais uma
demonstração  superlativa  de  ofensas  americanas.  (BURROUGHS,  2016,
p.178)

Sórdidos,  perversos  e  monstruosos,  estes  personagens  de Almoço  Nu parecem

denunciar as verdadeiras faces das classes dominantes no mundo contemporâneo, ao serem

narrados como verdadeiras potências em termos de influência política, econômica e cultural:

A.J  agita  as  massas  em  prol  da  destruição  de  Israel  (…)  Clem  e  Jody
afirmam estar interessados na destruição dos campos de petróleo do Oriente
Próximo para valorizar suas ações venezuelanas (…) Salvador utiliza uma
espessa  cortina  de  transações  no  mercado  financeiro  internacional  para
acobertar (…) suas atividades Liquefacionárias. (BURROUGHS, 2016, pp.
180-181)

Percorrendo as vielas mais obscuras do submundo e os salões mais prestigiados da alta

sociedade, o material narrativo de  Almoço Nu  cataloga um vasto acervo de corpos e almas

deformadas e distorcidas pelas diversas relações que travam com a sociedade, com a cultura e

com  suas  próprias  subjetividades,  enquanto  insinua  diversas  críticas  ao  pensamento  e  à

civilização ocidentais.  

2.5 Liberlândia: sátira política e globalismo pós-colonial 

Assim  como  a  poética  de  Uivo  e  outros  poemas  transita  entre  um  escopo  mais

atemporal e filosófico e um investimento mais histórico e sociopolítico, o material literário de

Almoço Nu  também alterna seu foco entre  a discussão de teorias  linguísticas,  artísticas  e

biológicas e a abordagem de questões como a mídia e a cultura de massa, o consumismo e o
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tédio  americanos,  o  estado  policial  macartista  e  as  novas  formas  de  imperialismo  /

colonialismo perpetradas pelas supostas repúblicas democráticas contemporâneas.

 No  intuito  de  tratar  temas  políticos  e  históricos,  Almoço  Nu se  utiliza,  em suas

estratégias narrativas impessoais, ambíguas e satíricas, tanto de referências nominais a países

como os Estados Unidos, a Rússia, a Bolívia, e o Império Britânico; e a cidades como Nova

Iorque,  Chicago,  Paris,  Tânger  e  Timbuctu,  quanto  de  alusões  a  territórios  fictícios  e

paródicos,  como a  República  da  Liberlândia  e  as  cidades  de  Quecedane,  Cudemandril  e

Anéxia57.       

Ao descrever uma das locações fictícias de Almoço Nu conhecida simplesmente como

“A Ilha”,  o  narrador  não-identificado  do  segmento  “Interzona”  parece  referenciar  graves

questões  geopolíticas  envolvidas  nas  relações  travadas  entre  impérios  ocidentais  e  suas

neocolônias orientais:

A Ilha era um posto militar e naval do lado oposto da Zona, pertencente à
Coroa  Britânica.  A  Inglaterra  mantém  posse  da  Ilha  através  de  um
arrendamento anual que prescinde de pagamento, e a cada ano os contratos
de Arrendamento e a Autorização de Residência são renovados formalmente.
Toda a população aparece – o comparecimento é obrigatório – e se reúne no
depósito de lixo municipal. Por tradição, exige-se que o Presidente da Ilha
rasteje  por  meio  do  lixo  e  entregue  a  Autorização  de  Residência  e  a
Renovação de Arrendamento – assinadas por todos os cidadãos da Ilha – ao
Governador Residente, fulgurante em toda a glória de seu uniforme de gala. 
O Governador enfia a permissão no bolso de seu casaco.
- Bem – diz com um sorriso arreganhado-, então vocês resolveram deixar-
nos ficar mais um ano por aqui, não é? Isso é muito gentil de sua parte. E
todos estão satisfeitos com isso?… Alguém aqui não está satisfeito?
Soldados apontam metralhadoras montadas em jipes de um lado e do outro
da multidão, com movimentos vagarosos e ameaçadores.
- Todos estão satisfeitos. Bem, isso me alegra. - Dirige-se com ar jovial ao
Presidente prostrado. - Vou ficar com seus documentos, para o caso de me
faltar papel. Hahaha. (BURROUGHS, 2016, pp. 203-204)

Nesta passagem, marcada pelo imaginário pitoresco e pelo tom sarcástico peculiares à

ficção de Burroughs que aqui  discutimos,  podemos reconhecer  vários traços  das  políticas

neocoloniais estabelecidas ao longo do século XX, tais como a suposta civilidade e o suposto

57 No original: “Republic of Freeland”, “Pigeon Hole”, “Upper Baboon’s Ass” e “Annexia”, respectivamente.
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consentimento  envolvidos  na  submissão  de  um  território  neocolonial  ao  controle

governamental metropolitano; a violência tácita que aproxima esta prática ao colonialismo e

ao imperialismo tradicionais, teoricamente superados por um mundo recentemente iluminado

e sensibilizado por duas guerras mundiais; e os grotescos processos de degradação ambiental

(nas pilhas de lixo que caracterizam a colônia) e humana (na humilhação ostensiva sofridas

pelos colonos) implicados nestas desiguais relações diplomáticas.

Sobre a autonomia e a eficiência dos governos locais sobre os assuntos políticos de

uma colônia, Almoço Nu deixa claro o papel figurativo destes aparelhos de gestão pública em

face  das  forças  exteriores  que  efetivamente  a  administram:  “Na  Ilha  os  princípios

democráticos são aplicados com rigor invejável. O Senado e o Congresso ocupam-se com

sessões  intermináveis  que  discutem o  que  deve  ser  feito  com o  lixo  e  como  devem ser

realizadas  as  inspeções  de  latrinas,  únicas  questões  sobre  as  quais  têm  jurisdição.”

(BURROUGHS, 2016, p.204) Denunciando, portanto, o “rigor invejável” com que estados

supostamente  independentes  exercem  os  “princípios  democráticos”  vigentes  em  nossa

contemporaneidade,  o material  literário de  Almoço Nu  nos permite observar as dimensões

fictícias  e  dramáticas  do  cenário  político  mundial,  marcado  pela  defesa  de  ideais

constantemente pervertidos e falseados de acordo com a conveniência dos aparelhos de poder

internacionais que efetivamente dirigem os cenários, as tramas e os atores políticos do mundo:

“Incansáveis, os grupos que comandam o mundo interrompem linhas de conexão… O planeta

segue  à  deriva  rumo à  perdição  aleatória  sob  jugo  de  insetos…” (BURROUGHS,  2016,

p.248)

Além de manipularem outros Estados e  degradarem populações e  ecossistemas,  os

“grupos  que  comandam o  mundo”  também se  dedicariam,  na  literatura  de  Burroughs,  à

“interrupção  de  linhas  de  conexão”,  investindo  no  controle  e  no  adestramento  dos
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comportamentos, dos impulsos e dos desejos humanos através dos mais diversos mecanismos.

Se, nas seções anteriores, observamos a criação e a proliferação de instrumentos discursivos

(como filosofias, ciências e artes) destinadas à disciplinação de processos subjetivos, de suas

relações com a interioridade e com a exterioridade e, finalmente, do próprio funcionamento

orgânico dos seres humanos, aqui observaremos a instalação e a aplicação de dispositivos

institucionais (como polícias, tribunais e prisões) voltados para a vigilância e a punição de

corpos e pensamentos divergentes dos padrões dominantes.  

Tais dispositivos e esforços são descritos de maneira mais pungente nas narrativas

sobre a República da Liberlândia, “uma terra dedicada ao amor livre e aos banhos constantes”

(BURROUGHS,  2016,  p.31),  cujos  cidadãos,  “bem  ajustados,  cooperativos,  honestos,

tolerantes e, acima de tudo, limpos” (BURROUGHS, 2016, p.31) nos permitem compreender

os ideais políticos e morais prevalecentes nos Estados Unidos da década de 1950. Por trás

desta  “fachada  higiênica”  (BURROUGHS,  2016,  p.31),  no  entanto,  podemos  observar,

através do material literário de Almoço Nu, uma grande maquinaria disciplinar que, disfarçada

de  organização burocrática,  coíbe  qualquer  possibilidade  de  resistência  por  parte  de  seus

sujeitos: “Liberlândia era um Estado de bem-estar social. Se um cidadão desejasse qualquer

coisa, de osso moído a um parceiro sexual, encontraria alguma repartição pronta a lhe prestar

auxílio.  Essa benevolência  reinante  trazia  consigo certa  ameaça  implícita  que  sufocava o

conceito de revolta…” (BURROUGHS, 2016, p.207)  

Para além de ostentar este poderio institucional capaz de sanar quaisquer necessidades

e  desejos  de  seus  cidadãos  (e,  assim,  sufocar  o  “conceito  de  revolta”)  a  República  da

Liberlândia  também  colocaria  seus  cidadãos  em  constantes  demandas  burocráticas

responsáveis por ocupar seu tempo livre e consumir sua energia criativa: 

Todo cidadão (…) era obrigado a solicitar do governo uma pasta abarrotada
de documentos, que deveria carregar sempre consigo. Os cidadãos estavam
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sujeitos  a  ser  detidos  na  rua  a  qualquer  momento:  então o  Inspetor  (…)
aplicava  seu  carimbo  depois  de  verificar  cada  documento.  Na  inspeção
subsequente,  o  cidadão  precisava  mostrar  os  carimbos  adequadamente
aplicados na última inspeção (…) Novos documentos eram exigidos com
frequência.  Em uma tentativa frenética de cumprir  prazos impossíveis,  os
cidadãos passavam boa parte de seu tempo correndo de uma repartição a
outra. (BURROUGHS, 2016, pp.32-33)
   

Utilizando-se dos mais diversos recursos para disciplinar os corpos e as vidas de seus

cidadãos e destituí-los de quaisquer impulsos subversivos ou revolucionários, a República da

Liberlândia imporia políticas de urbanização e de vigilância capazes de levar sua população a

“se esgueirar pelos cantos, como se fossem gatos neuróticos” (BURROUGHS, 2016, pp.33-

34): 

Removeram-se  todos  os  bancos  das  praças  da  cidade,  as  fontes  foram
desativadas  e  as  flores  e árvores  foram todas  destruídas.  Imensas  sirenes
elétricas instaladas no topo de cada edifício de apartamento (todos viviam
em  apartamentos)  soavam  a  cada  quarto  de  hora.  Tamanha  vibração
costumava atirar as pessoas para fora da cama. Holofotes passavam a noite
inteira  esquadrinhando  a  cidade  (ninguém  tinha  permissão  para  usar
persianas,  cortinas,  venezianas  ou  reposteiros)  (…)  Ninguém  tinha
permissão para colocar ferrolhos nas portas e a polícia tinha chaves mestras
capazes  de  abrir  todos  os  cômodos  da  cidade.  Acompanhados  por  um
telepata,  entravam  de  supetão  nos  aposentos  alheios  e  começavam  a
“vasculhar”. (BURROUGHS, 2016, p.33)

Empenhada em conduzir as psiquês e os corpos de seus sujeitos sociais à obediência

aos seus desígnios políticos e filosóficos, a República da Liberlândia recorreria a um aparelho

policial repressor, arbitrário e autoritário análogo àquele instituído pelo macartismo na terra

da “liberdade e justiça para todos”:

O telepata guiava os policiais até qualquer coisa que o indivíduo estivesse
tentando  esconder:  um  tubo  de  vaselina,  um  enema,  um  lenço  sujo  de
esperma, uma arma ou bebidas alcoólicas ilegais.  E o suspeito precisava
submeter-se  a  uma  revista  terrivelmente  humilhante  de  seu  corpo  nu,
sempre  acompanhada  de  zombaria  e  comentários  depreciativos.  Muitos
homossexuais reprimidos foram colocados em camisas de força depois que
lhes untaram o cu com vaselina. Isso quando os policiais não resolviam se
deter  em  um  objeto  qualquer.  Um  limpador  de  caneta-tinteiro,  uma
sapateira.
- E isto aqui, serve para quê?
- É um limpador de caneta-tinteiro.
- Ele diz que é um limpador de caneta-tinteiro.
- Já ouvi o bastante.
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-  Isso  me  parece  mais  que  suficiente.  Venha  conosco.  (BURROUGHS,
2016, pp.33-34)

Apesar  de  aplicar  todos  estes  aparatos  políticos  para  coibir,  vigiar  e  punir  seus

cidadãos  e,  assim,  disciplinar  seus  desejos,  impulsos  e  comportamentos,  a  república  da

Liberlândia e os estados democráticos contemporâneos ainda têm de lidar com almas e corpos

dissidentes  dos  seus  projetos  de  poder.  Sobre  este  ponto,  encontramos,  em  Almoço  Nu,

interessantes descrições das reações dos agentes de Estado à existência destas vidas anômalas

em relação aos modelos éticos dominantes, assim como a maneira com que tais reações são

legitimadas e disseminadas pelos veículos de comunicação de massa contemporâneos:         

Senadores  pulam  no  ar  zurrando  seu  apoio  à  pena  de  morte,  com  a
autoridade  inflexível  do  anseio  virótico… Morte  aos  drogados,  morte  às
bichas loucas (digo, aos invertidos), morte ao psicopata que magoar a carne
amedrontada e desprovida de graça com a fragmentada inocência animal de
seus movimentos flexíveis (…) A Imprensa Liberal e a Imprensa Nem Tão
Liberal  Assim  e  a  Imprensa  Reacionária  demonstram sua  aprovação  aos
berros: “Acima de qualquer outro, o mito da experiência em outros níveis
deve ser erradicado.” E, sombrios, discorrem a respeito de certas realidades
desagradáveis…  vacas  com  febre  aftosa…  profilaxia…  (BURROUGHS,
2016, p.248)

Aterrorizada e adoecida pelos mecanismos de poder acima descritos, a população de

Liberlândia parece encontrar prazer (e, neste ponto, a literatura de Burroughs se refere à ideia

de prazer em seu sentido negativo, ou seja, como alívio e ausência de tensões58) apenas em

práticas  amplamente incentivadas  pelos  formadores  de opinião e  de cultura dominante:  o

consumo de bens e tecnologias voltados para a limitação da atividade, do desconforto e da dor

que a experiência social cotidiana lhe inflige:    

Dona de casa AMERICANA (abrindo uma embalagem de Lux): - Isso aqui
devia  ter  uma  espécie  de  sensor  elétrico  que  abrisse  a  caixa  assim  que
registrasse minha presença e chamasse o Autômato Faz-Tudo para preparar a
banheira… Por sinal, o Faz-Tudo anda meio fora de controle desde a última
quinta-feira, fica me bolinando sem que eu o tenha programado para isso…
E a Unidade Eliminadora de Resíduos não para de me incomodar, isso sem
falar naquela velharia de Misturador que vive tentando enfiar-se por baixo
do  meu  vestido…  Estou  com  uma  gripe  terrível  e  meu  intestino  está

58 “Se todo prazer é um alívio de tensões…” (BURROUGHS, 2016, p.46)
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totalmente  constipado… Vou  programar  o  Faz-Tudo  para  me aplicar  um
enema agora mesmo. (BURROUGHS, 2016, p.142)

A proeminência do elemento tecnológico na composição dos objetos de desejo e de

consumo  que  permeiam  o  imaginário  norte-americano  não  apenas  reafirma  a  natureza

tecnocrática dos centros de poder modernos e contemporâneos, como também aproxima as

pulsões consumistas descritas na literatura de Burroughs ao caráter maquínico que a poesia de

Ginsberg atribui às mentes e corpos devidamente condicionados aos valores hegemônicos. A

proximidade  entre  os  robôs  e  máquinas  servis  da  poética  ginsbergiana,  e  as  populações

acuadas e disciplinadas da literatura de  Almoço Nu se manifesta não apenas em passagens

como “o estudo dos computadores nos ensina mais coisas a respeito do cérebro do que somos

capazes  de  aprender  através  de  métodos  introspectivos.  O  homem  ocidental  está  se

externalizando  por  meio  de  engenhocas”  (BURROUGHS,  2016,  p.35),  como também na

própria ideia de “obediência automática” que discutimos em seções anteriores. 

Fascinadas  por  engenhocas  tecnológicas  e  identificadas  a  elas,  as  populações

disciplinadas  de  Almoço Nu  revelam como a  servidão à  ética  e  à  estética  dominantes  se

manifesta  por  um  consumismo  obsessivo  de  sistemas  automáticos  afirmadores  das

capacidades científicas dos aparelhos de poder contemporâneos e mitigadores da necessidade

humana de encontrar prazer no encontro com outras formas de experiência: 

Foi  K.E.  quem inventou o Sistema Polvo para  Massagistas,  Barbearias  e
Banhos Turcos. Com ele você consegue aplicar ao mesmo tempo um enema
e receber uma massagem indecorosa, lavar os cabelos do cliente com xampu,
cortar suas unhas do pé e espremer seus cravos. Criou também o Sistema
Medicinal  Pode Deixar,  que permite  aos  médicos muito ocupados extrair
apêndices, dar um jeito em hérnias, arrancar sisos, puncionar hemorroidas e
fazer  circuncisões,  tudo ao mesmo tempo.  Ora,  K.E.  é  um vendedor  tão
incrível que se por acaso ficar sem estoque de Sistemas Polvo é capaz de
usar sua lábia para vender um Sistema Pode Deixar a uma barbearia. No dia
seguinte algum cidadão acorda sem hemorroidas…
“Céus, Homer, que tipo de espelunca é essa? Parece que fui enrabado por
uma tropa inteira.’
“Olha, Si, juro que minha única intenção era aplicar nosso enema gratuito,
uma cortesia  do dia  de Ação de Graças.  Acho que o K.E.  me vendeu o
sistema errado de novo...”’ (BURROUGHS, 2016, pp.142-143)
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Impossibilitados  de fruir  a  vida através de interações  com objetos  desafiadores  do

status  quo,  os  habitantes  de  Liberlândia  (e  do  mundo  ocidental)  perseguem  prazeres

relacionados à higienização corporal e à eliminação de elementos anatômicos aparentemente

inúteis ou disfuncionais, em movimentos análogos àqueles que a própria sociedade exerce ao

procurar alienar, excluir ou destruir seus componentes inconvenientes e indesejáveis. 

Mimetizando, portanto, os anseios tecnocráticos, sanitaristas e destrutivos dos sistemas

políticos de que participam, os corpos e subjetividades submissos narrados em Almoço Nu nos

permitem  pensar  as  sociedades  democráticas  modernas  e  contemporâneas  e  as  filosofias

iluministas  e  positivistas  que  as  sustentam  como  cínicas  ficções  autorreferenciais  e

autoexplicativas notadamente inconsistentes em suas  praxis, dedicadas às mesmas funções

atemporais  de  soberania,  disciplinação,  controle  e  destruição  que acompanhamos desde  a

antiguidade.

...

Décadas antes de Foucault cunhar e de Agamben discutir o conceito de biopolítica; de

Barthes e Derrida desconstruírem a textualidade estruturalista; e de David Harvey catalogar

metodicamente o pensamento e a estética pós-moderna, William Burroughs já abordava, em

Almoço  Nu,  as  relações  entre  linguagem,  subjetividade,  poder  estatal  e  as  possibilidades

orgânicas  do  ser  humano;  já  desatava  os  liames  pessoais  entre  enunciado  e  sujeito,

reconhecendo  a  autonomia,  a  polissemia  e  a  impessoalidade  do  discurso  literário;  e  já

denunciava  toda  a  sordidez  e  ineficácia  dos  regimes  políticos,  filosóficos,  linguísticos  e

subjetivos  modernos,  concebendo  diversas  possibilidades  transgressoras  para  estas

autoridades. 
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Amplamente reconhecido como precursor de elementos da filosofia pós-estruturalista,

da arte pós-modernista, e dos estudos pós-coloniais, Burroughs não apenas reconhece e critica

os mecanismos discursivos utilizados pelos aparelhos de Estado para controlar os corpos e as

vidas  dos  sujeitos  sociais  modernos,  como  concebe  uma  infinidade  de  comportamentos

subjetivos,  fisiológicos  e  literários  imprevistos  pelos  sistemas  linguísticos,  filosóficos  e

políticos vigentes. Neste capítulo, procuramos discutir de que maneiras Almoço Nu ergue um

grande logos  beat precursor das críticas linguísticas e literárias desenvolvidas  por Roland

Barthes  e  Jacques  Derrida;  da  teoria  biopolítica  concebida  por  Michael  Foucault  e

desenvolvida por Giorgio Agamben; e da teoria pós-moderna descrita sistematicamente por

David Harvey, enquanto subverte os padrões linguísticos, políticos e literários dominantes em

seu tempo e leva a linguagem gramatical, a prosa romanesca e o próprio objeto livro aos seus

limites.



CAPÍTULO 3

 PARANOIA: HERANÇA CANIBAL

Publicado originalmente em 1963, Paranoia, livro de estreia de Roberto Piva, talvez

constitua a mais clara manifestação das filosofias ética e estética da geração beat na literatura

brasileira. Com relação ao ethos beat, encontramos, em Paranoia, a exposição e a recusa dos

modos de vida e pensamento burgueses; a livre experimentação sexual, tóxica e literária em

busca de novas visões e relações com a exterioridade; o aprendizado e o cultivo de potências

adormecidas e de intensidades interditas pela cultura e pela moral dominantes; a experiência

do contato celestial; e, finalmente, os perigos de loucura e de morte envolvidos na realização

desta  ética  amaldiçoada pelos  poderes  ainda  vigentes  em nossa  contemporaneidade.  Com

relação ao que chamamos de logos beat, observamos não apenas as imagens poéticas de Piva,

dedicadas  ao  apagamento  de  fronteiras  entre  o  erudito  e  o  vulgar  e  ao  deslocamento  de

categorias  sagradas  e  profanas;  como o  próprio  processo  de  composição  destas  imagens,

ditado mais pela mímese de nossos caóticos processos sensoriais e psicológicos do que pela

lógica discursiva e pela ordem gramatical tradicionais.

Explicitamente  declarada  e  repetidamente  incorporada  ao  material  poético  de

Paranoia, a presença do pensamento e do imaginário beat na literatura de Piva é esmiuçada

por Cláudio Willer (poeta e crítico com quem Piva se reuniu para traduzir as primeiras cópias

recém-publicadas de obras da beat59) nos seguintes termos: “Escrito (…) no primeiro semestre

de  1962,  publicado  um  ano  depois,  Paranoia é  um  resultado  desse  encontro  da  beat,

especialmente de Ginsberg e também de Gregory Corso com sua escrita fragmentária, com

59 Em seu “Uma introdução à leitura de Roberto Piva”, Willer narra: “Piva havia feito que viessem de San
Francisco as publicações beat da City Light Books (…) e da New Directions Paperbacks (…) Reuníamo-nos
para traduzir do inglês os livretos sem lombada, cadernos com capas em preto-e-branco da Pocket Poets
Series, incluindo um Kaddish and other poems recém-saído do forno, lançado nos Estados Unidos naquele
ano de 1961” (WILLER, 2011, p.148)
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tudo o que ele já havia lido” (WILLER, 2011, p.148); e, ao tratar de aspectos formais da obra:

“Predomina um verso longo em sucessões de parágrafos que lembram Whitman, o Ginsberg

de “Uivo” e “Kaddish” e o Fernando Pessoa das odes de Álvaro de Campos.” (WILLER,

2011, p.150).

No  mesmo  ensaio,  Willer  ainda  aponta  outros  elementos  intertextuais  que  ligam

Paranoia à literatura da geração beat: “Há trechos com enumerações caóticas, escritos sob

inspiração  direta  das  longas  frases  sobre  façanhas  dos  beats e  hipsters em  “Uivo”  de

Ginsberg. Em “A Piedade”, adota o mesmo tom, ao falar de quem é piedoso, que Ginsberg,

em “América”, ao referir-se às pessoas sérias (…) Em “No parque do Ibirapuera” (…) ao

referir-se a Mário de Andrade do mesmo modo como Ginsberg a Walt Whitman em “Um

supermercado na Califórnia”, há um encontro, não apenas de dois poetas, Piva e Mário, mas

de  quatro,  com a  companhia  adicional  de  Ginsberg  e  Whitman”(WILLER,  2011,  p.154).

Apesar de indicar todos estes pontos de articulação entre as literaturas de Piva e da geração

beat (com a devida ênfase nas obras de Ginsberg e Corso), Willer reconhece que “o que há

para ser dito sobre a relação com outros autores poderia ir longe” (WILLER, 2011, p.154). É

justamente este longo percurso dialógico e analógico que o presente capítulo pretende mapear.

3.1 Antropofagia, teoria pós-colonial e ethos beat

Em  seu Manifesto  Antropófago  (1928),  o  poeta  Oswald  de  Andrade  teoriza  uma

proposta estética modernista/vanguardista impensável para artistas e pensadores dos grandes

impérios ocidentais. Neste texto, Oswald propõe modos de pensamento e modos de expressão

concebidos  pela  perspectiva  colonial  e  neocolonial  latino-americana,  a  quem  o  logos

dominante ocidental é forçosamente imposto, desde os casos da cruz e da espada: “Contra
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todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos.” (ANDRADE, 1928, p.1) O antagonismo em

relação à mãe dos Gracos, grande expoente da tradição greco-romana, que, como as missões

catequizantes dos séculos XV e XVI, foi uma grande difusora de matrizes fundamentais do

pensamento moderno em escala global, nos indicam um movimento de resistência colonial em

relação ao logos metropolitano, análogo a alguns movimentos da teoria pós-colonial, que se

estabeleceria apenas muitas décadas depois do manifesto de Oswald. 

Desenvolvidos a partir  da década de 1980, os estudos pós-coloniais  se  baseiam na

pesquisa e na divulgação das produções culturais de povos ou grupos cujas perspectivas e

vozes  foram sistematicamente  ignoradas  e  silenciadas  pelos  impérios  europeus  durante  o

estabelecimento da ordem política e filosófica moderna, enquanto reagiam e se adaptavam à

imposição  forçada  das  línguas  e  dos  cânones  hegemônicos.  Sobre  este  processo,  em que

povos  invadidos,  escravizados,  desterrados  e  colonizados  simultaneamente  assimilam  e

subvertem o logos dominante, apropriando-se da língua do colonizador para mudar-lhe o uso

e produzir “Modernidades alternativas, ou não-ocidentais” (ASHCROFT, 2009, pp.83)60, Bill

Ashcroft comenta:  

De  fato,  mesmo onde  programas  de  ocidentalização  foram  adotados  por
elites não-ocidentais,  a  transformação cultural  dos modelos ocidentais foi
quase  inevitável.  Logo,  como  literaturas  pós-coloniais,  as  mais
características modernidades alternativas são aquelas que podemos chamar
hibridizadas, aquelas que apropriam e transformam formas culturais globais
de acordo com necessidades, crenças e condições locais. Isso não faz delas
extensões  da  modernidade,  mas  formas  de  modernização  culturalmente
situadas.  A modernidade não é tão adotada quanto adaptada e recriada,  e
exponencialmente,  modernidades  podem  adaptar  outras  modernidades
alternativas. (ASHCROFT, 2009, p.84)61

60 Tradução minha. No original: “Alternative, or non-Western modernities emerge either by the development of
hybridized cultural forms through the appropriation of those of Western modernity or by the introduction of
innovative, and thus truly alternative forms of modernity. Yet neither of these forms has emerged out of thin
air. They emerge out of a relation to other modernities and the processes of appropriation, adaptation, and
transformation have been their characteristic features.” (ASHCROFT, 2009, pp.83-84)

61 Tradução  minha.  No  original:  “Indeed,  even  where  concerted  programs  of  Westernization  have  been
undertaken  by  non-Western  elites  the  cultural  transformation  of  Western  models  has  been  almost
unavoidable. Thus, like post-colonial literatures, the most characteristic alternative modernities are those we
might call hybridized, ones that appropriate and transform global cultural forms to local needs, beliefs and
conditions.  This  does  not  make  them  extensions  of  modernity,  but  new  culturally-situated  forms  of
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Tais modernidades alternativas constituem a matéria-prima de uma produção cultural

minoritária  que,  se  por  um  lado,  denuncia  a  iniquidade  política  e  a  violência  social

prevalecentes na contemporaneidade neocolonial, por outro, evidencia a pluralidade de forças,

valores e discursos que emergem das margens dos interesses dominantes e de suas zonas de

exclusão.  Que  filosofias  estão  se  concebendo,  que  tipos  de  construções  e  dinâmicas

linguísticas estão se construindo, que relações sociais e subjetivas estão sendo experimentadas

a partir destas perspectivas étnica, cultural, sexual e moralmente contra-hegemônicas, talvez

sejam  os  principais  interesses  da  teoria  pós-colonial,  ao  lado  do  importante  serviço  de

pesquisa e ereção destes cânones literários minoritários.

Neste sentido, os estudos pós-coloniais nos permitem observar como a assimilação da

modernidade  hegemônica  por  parte  dos  mais  diversos  povos,  sob  as  mais  variadas

circunstâncias  históricas,  geográficas,  políticas  e  culturais  se  deu de  maneira  muito  mais

heterogênea do que pretendia o projeto totalizante do poder ocidental. Se o logos hegemônico

disseminado durante as invasões imperialistas modernas se baseava em dicotomias do tipo

modernidade / primitivismo, cultura / barbarismo, cristianismo / paganismo, estagnação rural /

avanço industrial, entre outras, movimentos de sincretismo, hibridismo, assimilação seletiva,

reapropriação  e  adaptação  por  parte  dos  povos  e  culturas  colonizados  produziram  uma

multiplicidade de possibilidades políticas e culturais que resistem à modernidade ocidental

sem  confrontá-la  antiteticamente.  Tais  movimentos  nos  remetem  diretamente  àqueles

anunciados  pelo  manifesto  de  Oswald  em  momentos  como  “Nunca  fomos  catequizados.

Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do

Pará” (ANDRADE, 1928, p.1)

modernization. Modernity is not so much adopted as adapted and re-created, and increasingly, modernities
may adapt other alternative modernities. (ASHCROFT, 2009, p.84)
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A centralidade da questão colonial no manifesto de Oswald e o jogo com sua posição

de colônia europeia e neocolônia norte-americana também aparecem em trechos como “Antes

dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade” (ANDRADE,

1928, p.3); “Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que

estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o Jabuti (ANDRADE, 1928, p.3); e

se aproximam à teoria discutida por Ashcroft, ao declararem afiliação a culturas e filosofias

nativas (pré-modernas), suprimidas e substituídas pela civilização moderna, ao mesmo tempo

em que comem e digerem a modernidade metropolitana: “Queremos a Revolução Caraiba.

Maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do

homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem.”

(ANDRADE, 1928, p.1)

Sobre  esta  preferência  por  filosofias  sociais  e  morais  não-ocidentais  diante  do

capitalismo moderno, observamos algumas imagens ressonantes com a poética beat em gritos

de protesto, denúncia e recusa do logos dominante como “A fixação do progresso por meio de

catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinaria. E os transfusores de sangue./ Contra as

sublimações antagônicas. Trazidas nas caravelas” (ANDRADE, 1928, p.3). Aqui, o manifesto

se coloca contra as estruturas binárias, as construções either/or (do tipo “ou isso ou aquilo”),

que marcam o pensamento moderno trazido nas caravelas, além de desautorizar os discursos

de afirmação do progresso e conservação do  status quo veiculados por aparelhos de TV e

outras “maquinarias transfusoras de sangue.”, em termos semelhantes àqueles que o poeta de

Ginsberg  usa  ao  descrever  as  relações  entre  os  subúrbios  invisíveis  contemporâneos  e  o

Moloch capitalista que veneram. 

A comparação  entre  os  regimes  linguísticos,  filosóficos  e  sociais  “caraíbas”  e  as

formas  hegemônicas  modernas  continua  ao  longo  do  texto,  de  maneira  a  encontrar,  nas
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civilizações indígenas brasileiras, correspondentes alternativos para todas as grandes criações

dos impérios ocidentais, como em: 

Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista / (…) Tínhamos a
justiça  codificação  da  vingança.  A  ciência  codificação  da  Magia./  (…)
Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos
bens dignatários. E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de
algumas  formas  gramaticais/  (…)  Tínhamos  Política  que  é  a  ciência  da
distribuição. E um sistema social-planetário. (ANDRADE, 1928, pp.2-3) 

Depois  de  evidenciar  o  fato  de  que  as  civilizações  pré-modernas  apresentavam

funcionamentos e mecanismos tão engenhosos e tão arbitrários quanto os da modernidade

hegemônica, o manifesto de Oswald também revela os motivos do desejo de evasão ao logos

dominante: “Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas. Cadaverizadas. O stop do

pensamento que é dinâmico. O indivíduo vitima do sistema. Fonte das injustiças clássicas.

Das injustiças românticas. E o esquecimento das conquistas interiores” (ANDRADE, 1928,

p.2).  Neste trecho, observamos alguns temas abordados pelos vários autores e pensadores

discutidos nesta pesquisa, como a objetivação, a fixação e a conservação do pensamento, a

morbidez  envolvida  nestes  processos,  os  sentimentos  e  ressentimentos  nutridos  durante

relações transcendentes, e o adormecimento de potências interiores em favor do cultivo de

escleroses e tédios: “A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os

Conservatórios e o tédio especulativo” (ANDRADE, 1928, p.3)

Recusando  as  línguas  e  as  filosofias  ocidentais  em suas  manifestações  oficiais,  a

antropofagia  do  manifesto  de  Oswald  remonta  às  próprias  ideias  do  Deus  imanente  de

Whitman  e  da  beatitude  sensorial  de  Baudelaire  em momentos  como  “Uma  consciência

participante,  uma  rítmica  religiosa.”  (ANDRADE,  1928,  p.1),  e  “O  espírito  recusa-se  a

conceber o espírito sem o corpo” (ANDRADE, 1928, p.2). Depois de alinhar-se com esta

filosofia de um divino sensorial, rítmico e corporal, por si só oriental em relação ao logos

dominante,  o manifesto de Oswald reconhece em sua ancestralidade local  a  manifestação
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desta mesma escola de pensamento: “É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar

à ideia de Deus. Mas a caraíba não precisava. Porque tinha Guaraci” (ANDRADE, 1928, p.3) 

Em trechos como o já citado “stop do pensamento” e no célebre “Tupi, or not Tupi that

is the question” (ANDRADE, 1928, p.1), o Manifesto Antropófago exibe sua reinterpretação e

reapropriação da língua e da cultura metropolitanas, gesto semelhante àquele exercido pelo

material narrativo de Almoço Nu, em que as linguagens mainstream do cinema comercial, da

programação televisiva e de outras mídias de massa são reapropriadas para revelar o grotesco

hegemônico (“O cinema americano informará” (ANDRADE, 1928, p.1). 

A  aquisição  e  a  subversão  de  formas  dominantes  também  é  uma  característica

principal da chamada literatura pós-colonial, na qual subjetividades minoritárias se apropriam

de subgêneros literários tradicionalmente associados aos centros de poder imperial e a seus

mecanismos de difusão, como a literatura policial ou a ficção científica, para conceber suas

próprias visões utópicas e distópicas carregadas de identidades e ancestralidades divergentes

das  tradições  ocidentais,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  apropriam  da  língua  de  seus

colonizadores  para utilizá-la  em dialetos  literários híbridos,  amalgamados,  ressignificados,

etc., como indica o poema “Stolen” de David Findlay, publicado originalmente como epígrafe

do romance Midnight Robber (2000)62, de Nalo Hopkinson: 

Roubei a língua do torturador
(…)
Veja essa longa língua ilicitamente adquirida – não me cai bem?
Ouça essas longas palavras assiduamente aplicadas – não as manejo bem?
(…)
essa língua minha única arma não inteiramente minha, mas o que seria?
Fui criado protetivamente por/como propriedade de terceiros-
Superei isto
Roubei a língua do torturador!
(…)
ouça essa longa língua!

62 Neste romance, a narradora jamaicana-canadense nos apresenta uma sociedade futurista cujos paradigmas
socioculturais são embasados por um amálgama de tradições afro-caribenhas, e que, mesmo partindo deste
logos  minoritário,  encerra  suas  próprias  tiranias.  A linguagem  da  narrativa,  um inglês  oral  repleto  de
interferências francófonas, indígenas e africanas.  
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Sinta essa longa língua!63 (HOPKINSON, 2000, p.3)

Este movimento de reapropriação da língua e dos discursos dominantes para relatar

horizontes  sociais  alternativos  e  circunstâncias  culturais  particulares  imprevistos  pelos

impérios europeus e norte-americano (durante as cruzadas de globalização do pensamento

ocidental  que empreenderam ao longo da modernidade e da contemporaneidade),  revela a

afinidade  da  teoria  pós-colonial  com  a  teoria  pós-moderna,  já  que  estas  modernidades

alternativas, constituídas de amálgamas de técnicas, ciências, formas e discursos modernos e

pré-modernos constituem, por  sua vez,  manifestações de modos linguísticos e  identitários

transnacionais, transistóricos, impassíveis de significações objetivas e identificações binárias.

Esta antropofagia de que fala Oswald opera os mesmos exatos movimentos que caracterizam

as  tradições  teórica  e  literária  que  aqui  comparamos:  as  máquinas  de  guerra  subjetivas,

discursivas, éticas e eventualmente literárias ou artísticas erguidas contra o logos ocidental

que,  se  assimilado  conforme a  prescrição  oficial,  pode levar  o  sujeito  humano  aos  mais

diversos “estados tediosos”:

A luta  entre  o  que  se  chamaria  Incriado  e  a  Criatura  –  ilustrada  pela
contradição  permanente  do  homem e o  seu  Tabu.  O amor  cotidiano e  o
modus vivendi  capitalista.  Antropofagia. Absorção do inimigo sacro.  Para
transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena finalidade. Porém, só
as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o
mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud,
males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a
escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo
e  cria  a  amizade.  Afetivo,  o  amor.  Especulativo,  a  ciência.  Desvia-se  e
transfere-se.  Chegamos  ao  aviltamento.  A baixa  antropofagia  aglomerada
nos pecados de catecismo – a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste
dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo.
Antropófagos. (ANDRADE, 1928, pp.3-4)

Sobre estas  formas  de experiência  empírica  e  discurso estético  que,  absorvendo o

inimigo sacro para transformá-lo em totem (“A transformação permanente do Tabu em totem”

63 Tradução minha. No original: I stole the torturer's tongue/(…)/See this long tongue illicitly acquired- doesn't
it  suit  me  well?/Hear  these  long  words  assiduosly  applied-/don't  I  wield  them  well?/(…)/this  tongue
sometimes my only tool not mine entirely, but what is?/I was raised protectively of/as/by other's peoples'
property-/I got over that/I stole the torturer's tongue!/(…)/hear this long tongue!/Feel this long tongue!
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(ANDRADE,  1928,  p.2),  cria  amizades,  amores,  ciências,  manifestos  literários  e  objetos

estéticos,  o texto de Oswald nos indica sua oposição orientalista (antropofagia Caraíba) à

“peste dos chamados povos cultos e cristianizados”, deflagrada em prol da conservação das

relações políticas e culturais estabelecidas entre os grandes centros de poder modernos (que

ainda governam o mundo na literatura de Burroughs64 e em nossa contemporaneidade) e seus

domínios coloniais  (povos e grupos asiáticos,  africanos e latino-americanos que operam e

reconfiguram as  maquinarias  dominantes  para  produzirem modos  de  vida  e  de  arte  pós-

modernas).

 Neste  sentido,  o  interesse  das  poéticas  de  Piva  e  da  beat  pelo  xamanismo,  pelo

budismo e pelo gnosticimismo (tema muito bem explorado por Willer em seu Os Rebeldes e

em ensaios como “Roberto Piva e o surrealismo”), constitui, em nossa leitura, mais um ponto

de aproximação destas poéticas a filosofias não-ocidentais pré e pós-modernas, ou seja,  mais

um  ponto  de  evasão  em  relação  ao  logos  dominante  iluminista,  binarista,  moral  e

transcendente que define a modernidade hegemônica. Este misticismo orientalista, ou, antes,

minoritário que povoa as poesias de Ginsberg e de Piva remonta, em nossa leitura, às próprias

ideias  do  deus  imanente  e  da  beatitude  cósmica  que  acompanhamos  desde  Whitman  e

Baudelaire  –  ideias  tão  estranhas  ao  logos  dominante  quanto  qualquer  religiosidade

perseguida e suprimida pelo pensamento e pelo imperialismo modernos, e que, caracterizadas,

em Oswald, por um “profundo grau de ateísmo”, são encontradas, em seu texto, em totens

orientais como a Guaraci tupiniquim (deusa imanente identificada à natureza sensível); e nos

sistemas de distribuição “social-planetário” de civilizações escravizadas e destruídas sob o

rótulo de primitivas.

Finalmente, o elemento fundamental que liga o “modus vivendi” (ANDRADE, 1928,

p.3) oriental e minoritário do manifesto de Oswald ao ethos beat que teorizamos nesta tese e

64 Como vimos no segmento 2.5 desta tese.
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reencontramos nos versos de  Paranoia,  todos caracterizados por visões e ingestões -  pela

primazia  corporal  e  sensorial  de  sua  linguagem  e  de  sua  filosofia;  pela  evasão  dos

mecanismos de poder modernos e das afecções tristes e destrutivas que eles comunicam; e

pela criação de novos modos subjetivos e discursivos que extrapolem os limites cartesianos e

morais  do  pensamento  hegemônico:  a  natureza  ética,  prática,  experimental,  cujo  único

parâmetro a ser medido (na “escala termométrica” a que o texto de Oswald ironicamente

alude) seria o resultado afetivo da experimentação social, sexual, tóxica ou estética praticada:

“A alegria é a prova dos nove” (ANDRADE, 1928, p.3)

3.2 Antropofagia em Paranoia: a Moloch metropolitana de Ginsberg e a Necrópole 

neocolonial de Piva

Quando iniciamos o mapeamento desta genealogia de poetas / teóricos da imanência,

da experimentação e da vidência pela literatura beat, talvez estivéssemos refletindo o papel do

império estadunidense como grande centro difusor  da cultura e  pensamento ocidentais  na

segunda metade do século XX, até mesmo em suas produções “contraculturais”. E quando o

material  literário  de  Paranoia se  serve  desta  literatura  para  transformá-la  e  adaptá-la  à

realidade paulistana, latino-americana, neocolonial, talvez o poeta de Piva estivesse indicando

os mesmos processos de apropriação seletiva e adaptação local anunciados pelo manifesto de

Oswald, e que, ainda hoje, norteiam a teoria e a crítica pós-colonial. 

Enquanto a antropofagia do manifesto de Oswald é referenciada no título de um dos

poemas de Paranoia (“Visão de São Paulo à noite - poema antropófago sob narcótico” (PIVA,

2005, pp.38-40)), os movimentos antropófagos da poética de Piva também nos remetem aos

processos de aquisição e reorganização de fragmentos imagéticos, linguísticos e discursivos

que marcam a literatura / teoria de Almoço Nu; e à referência ginsbergiana ao mesmo tema,
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em “Supermercado na Califórnia”, onde o poeta e Whitman vão ao “shopping de imagens”

em um supermercado contemporâneo, colhendo olhares, petiscos e delícias65 pelo caminho.

Neste  sentido,  podemos observar  como a poética  de Piva referencia  a  antropofagia  “pós-

colonial”  de  Oswald  ao  mesmo  tempo  em  que  a  aplica  sobre  os  textos  dos  expoentes

marginais  da  metrópole  estadunidense,  apropriando-se  de  imagens,  construções  textuais  e

proposições éticas da beat e as adaptando a uma realidade histórica, social e cultural brasileira

- minoritária tanto em escala local (condição que os beat também reivindicam, em seu próprio

território nacional)  quanto global (esta inaplicável aos verdadeiros  popstars mundialmente

reconhecidos que se tornaram os poetas malditos metropolitanos).

Com relação à exposição e a recusa dos modos de vida e de pensamento burgueses que

marcam a poética e o ethos beat, percebemos como o poeta de Piva aproxima a cidade de São

Paulo  das necrópoles ocidentais de “Uivo”, caracterizadas pelo poeta de Ginsberg por sua

submissão a Moloch. Sobre esta semelhança entre as visões que ambos os poetas têm em suas

deambulações pelas urbis contemporâneas, é importante observar como a cidade de São Paulo

recebe uma maior centralidade na poética de Paranoia do que qualquer topônimo individual

mencionado ou interpelado pelo poeta de Uivo e outros poemas, já que aparece como cenário,

personagem ou interlocutor em quase todos os poemas do livro de Piva, enquanto o poeta de

Ginsberg transita entre inúmeras cidades tanto de sua América imperialista quanto de outros

territórios políticos orientais (como Tangiers, a Cidade do México, etc.). No próprio “Visão de

São Paulo à noite – Poema antropófago sob Narcótico”, a metrópole paulistana é descrita

como

reino-vertigem glorificado
espectros vibrando espasmos
(...)
torneiras tossindo, locomotivas uivando, adolescentes roucos
enlouquecidos na primeira infância (PIVA, 2011, pp.38-39)

65 O poema em questão é discutido em maior detalhe no quarto e último capítulo desta tese.
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Nestes versos, observamos interessantes ecos da poética ginsbergiana, que também se

surpreende com a glorificação de uma sociedade em que locomotivas uivam incessantemente

(“quando  foi  que  você  olhou  para  a  sua  pele  e  resolveu  que  era  uma  suja  e  impotente

locomotiva  velha?  (GINSBERG,  2016,  p.56)); enquanto  torneiras  falham  (“sentados  na

sobrenatural escuridão dos miseráveis apartamentos sem água quente” (GINSBERG, 2016,

pp.25)); jovens  e  crianças  enlouquecem  (“Crianças  berrando  sob  as  escadarias!  Garotos

soluçando  nos  exércitos!”  (GINSBERG,  2016,  p.  42)); e  a  população,  desligada  de  seus

corpos  e  de  seus  sentidos,  se  comporta  como  uma  legião  de  espectros  espasmódicos

impotentes (“o espectro da locomotiva? A sombra e vulto de uma outrora poderosa locomotiva

americana louca?” (GINSBERG, 2016, p.56)).

Enquanto a  poesia  de Ginsberg descreve as cidades  (e a  civilização)  modernas de

maneira a revelar seus absurdos institucionais, assim como a tristeza e a revolta impotente que

elas  disseminam entre  seus  sujeitos  sociais  através  desta  identificação com o deus  pagão

(“Moloch  cuja  mente  é  pura  maquinaria!  Moloch  cujo  sangue  é  dinheiro  corrente!  (…)

Moloch cujo amor é interminável óleo e pedra! Moloch cuja alma é eletricidade e bancos!

(…) Moloch cujo destino é uma nuvem de hidrogênio sem sexo!” (GINSBERG, 2016, p.42)),

a  poética de Piva encontra  os mesmos disparates oficiais  e a mesma violência  afetiva na

metrópole paulistana e os denuncia nos seguintes termos: 

os banqueiros mandam aos comissários lindas caixas azuis de excrementos
secos enquanto um milhão de anjos em cólera gritam nas assembleias
de cinza OH cidade de lábios tristes e trêmulos onde encontrar
asilo na tua face?
(...)
a Bolsa de Valores e os Fotógrafos pintaram seus lábios com urtigas
sob o chapéu de prata do ditador Tacanho e o ferro e a borracha
verteram monstros inconcebíveis (PIVA, 2011, p.31)

Neste  trecho,  a  troca  de  “lindas  caixas  de  excremento  seco”  entre  banqueiros  e

comissários  nos  sugere  a  falsidade  e  a  ridiculosidade  de  determinados trâmites  oficiais  e
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instrumentos  legais  operados  pelas  autoridades  econômicas  e  políticas  metropolitanas,

enquanto “os anjos em cólera” que gritam em “assembleias de cinza” nos indicam como o

reconhecimento  e  a  acusação  destes  flagrantes  absurdos  são  ignorados  ou  suprimidos  de

maneira a entristecer e amedrontar uma sociedade e, assim, coibir qualquer possibilidade de

resistência ou integração. Também é interessante observar como a interrogativa “Oh cidade de

lábios tristes e trêmulos onde encontrar asilo em sua face?66” parece familiar a interrogativas

ginsbergianas também proferidas em interlocução com um topônimo, como “América quando

é que você será angelical?/Quando você tirará sua roupa?/Quando você se olhará através do

túmulo?” (GINSBERG, 2016, p.58).

 Tal postura de renúncia e sublevação da ordem dominante, que aparece ao longo de

todo o material literário de  Uivo e outros poemas (conforme discutimos no subcapítulo 1.3

desta tese), e se manifesta em determinados versos do próprio “América”, como nas assertivas

“estou cheio de suas exigências malucas” (GINSBERG, 2016, p.58); “não quero me alistar no

exército ou girar tornos em fábricas de peças de precisão” (GINSBERG, 2016, p.62); “não

direi as Orações ao senhor” (GINSBERG, 2016, p.60); e na já citada “vai haver confusão”

(GINSBERG, 2016, p.59), é ecoada pela poética de Paranoia em versos como “Estou farto de

muita coisa” (PIVA, 2011, p.66). Ainda em relação à exposição e à recusa dos modos de vida

e  de  pensamento  dominantes;  as  afecções  tristes  e  passivas  que  eles  comunicam;  e  o

posicionamento  antagônico  que  a  poética  de  Paranoia lhes  reserva,  lemos,  em  “Poema

Porrada”:  

não me transformarei em subúrbio
não serei uma válvula sonora
não serei paz
eu quero a destruição de tudo que é frágil:
        cristãos fábricas palácios
        juízes patrões e operários (PIVA, 2011, p.66)

66 Em seu “Roberto Piva: Poeta do Corpo”, Willer encontra um paralelismo dialógico entre este verso e um de
Garcia Lorca, apesar de não citar o poeta espanhol: “Exclama, ecoando um de seus poetas tutelares, Federico
García Lorca: ‘Oh cidade...” (WILLER, 2015, p.2)
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Nestes versos, o poeta de Piva declara seu desprezo pela economia burguesa, por sua

moral utilitarista e por suas instituições sagradas em termos semelhantes àqueles empregados

por outros pensadores e literatos já discutidos nesta tese. “Não me transformarei em subúrbio”

nos  remete  aos  “apartamentos  de  robôs”  e  “subúrbios  invisíveis”  cantados  em  “Uivo”,

enquanto a afirmativa “não serei paz” remonta versos anticonformistas da poética de Ginsberg

como “eu resolvi vai haver confusão” (GINSBERG, 2016, p.60); e “É melhor eu pôr as mãos

à obra” (GINSBERG, 2016, p.62). 

Quanto aos alvos da destruição do poema de Piva, “cristãos fábricas palácios/juízes

patrões operários”, percebemos o quão radical é a revolução pretendida por sua literatura, já

que nela, nenhuma categoria econômica estabelecida seria poupada.  Esta violenta aversão ao

status quo moderno, que prevê a destruição não apenas das classes hegemônicas mas de toda a

lógica sociopolítica dominante, é um tema constante em Paranoia. Em “A Piedade”, um dos

poemas mais célebres do volume, o poeta de Piva reafirma seu ímpeto destrutivo em relação

às grandes potestades da civilização moderna ao mesmo tempo em que fortalece suas ligações

dialógicas com a poética de “América”, referenciando a passagem “Os homens de negócios

são sérios. Os produtores de cinema são sérios. Todo mundo é sério menos eu. (GINSBERG,

2016, p.60)” nos versos:

as senhoras católicas são piedosas
os comunistas são piedosos
os comerciantes são piedosos
só eu não sou piedoso (PIVA, 2011, p.41)

Apesar do diálogo direto com o “América”, observamos como a poética de Ginsberg

de alguma maneira saúda o marxismo e os comunistas como forças revolucionárias (apesar de

também reconhecer o típico totalitarismo ocidental no governo da União Soviética), enquanto,

na poética de Piva, comunistas e comerciantes comungam da mesma “piedade” que o eu-

lírico recusa,  reafirmando a proposta de destruição total de todas as estruturas estabelecidas
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que ela consistentemente evoca. Sobre a substituição da “seriedade” exaltada como virtude

pelos  discursos dominantes  e  criticada em Ginsberg,  pela  “piedade” igualmente aclamada

pelo logos hegemônico, observamos como a poética de Piva continua alinhada à iconoclastia

beat,  que também reserva ataques aos valores morais demagogicamente disseminados por

aparelhos  de  estado  genocidas  e  escravocratas  como  as  repúblicas  democráticas

contemporâneas, por exemplo. Versos de “América” como “você me fez querer ser santo”

(GINSBERG, 2016, p.58) e o já citado “não direi as orações ao Senhor” revelam o mesmo

movimento de ruptura com o ideário cristão que, se por um lado coíbe os ímpetos violentos e

as  forças  desejantes  das  massas,  por  outro  justifica  e  legitima  as  brutais  políticas

socioeconômicas capitalistas e as sádicas perversões das quais a insaciável libido imperialista

constantemente goza ao longo da modernidade. 

Reconhecendo e expondo a íntima relação entre a moral cristã, a lógica capitalista, a

domesticação da sexualidade  e  a  disciplinação dos  desejos  do  sujeito  social  moderno,  as

poéticas de Ginsberg e Piva refutam tais autoridades políticas e filosóficas enquanto revelam

as impotências que a mesmas comunicam:    

se eu fosse piedoso meu sexo seria dócil e só se ergueria aos
         sábados à noite
eu seria um bom filho meus colegas me chamariam cu-de-ferro e me
         fariam perguntas: por que navio boia? por que prego afunda?
eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de
         fortes dentaduras
iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou
         barbudos
eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho
         todas as virtudes (PIVA, 2011, p.41)

Neste  trecho,  observamos como a “piedade”  que  o poeta  de  Piva  expõe e  rejeita,

marcada pela docilidade sexual; pela reprodução passiva do senso comum; pelo desejo de

adequação e reconhecimento junto à sociedade dominante, e pela autodestruição conservadora

implicada neste desejo (na úlcera que se prolifera), é bastante consonante com a “seriedade”
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criticada  em  Ginsberg  como  incapacidade  vital  e  esterilização  afetiva  convenientemente

exaltada como virtude por “homens de negócio, produtores de cinema” e outras autoridades

políticas, econômicas e culturais contemporâneas. Entre os grandes ídolos do logos dominante

recusados  pelo  poeta  de  Piva,  também  observamos  sua  crítica  à  obsessão  consumista

contemporânea e à reprodução de discursos capazes de violentar e esterilizar corpos:  

a náusea circulava nas galerias entre borboletas adiposas e
lábios de menina febril colados na vitrina onde almas coloridas
tinham 10% de desconto enquanto costureiros arrancavam os ovários

 dos manequins (PIVA, 2011, p.30)

Neste ponto, em que corpos desalmados são violentados e transformados por discursos

e modelos impostos,  a poesia de  Paranoia nos conduz de volta à morbidez consumista e

utilitária  descrita  em  Almoço Nu  (onde o  tédio  e  a  náusea  cotidianos  são aplacados pela

aquisição  comercial  dos  mais  diversos  utensílios  domésticos  e  absurdas  engenhocas

automáticas), assim como às intervenções mandatórias e mutações espontâneas que se operam

nos corpos dos personagens de Burroughs. O imaginário ginsbergiano, porém, é retomado

pelo poeta de Piva ao referir-se às almas subjugadas pelos aparelhos de poder contemporâneos

em termos análogos aos “robôs” e “máquinas ou locomotivas humanas” de Uivo: 

 com seus olhos de aborto reduzidos
         a retratos
                             almas
                                     almas
                                             como icebergs
                                             como velas
                                             como manequins mecânicos
e o clímax fraudulento dos sanduíches almoços
         sorvetes controles ansiedades (PIVA, 2011, p.72)

Interessante a primazia da visão na descrição do condicionamento e da redução da

capacidade de encontro e afetação pelo mundo exterior das subjetividades contemporâneas,

assim como a fixidez evocada pela imagem dos retratos em que se transformam seus olhos,

capazes  de  enxergar  sempre  e  somente  os  mesmos  signos  e  significados.  Diante  desta
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impotência afetiva, as almas frias, insensíveis e servis cantadas nos versos de Piva têm seus

êxtases possíveis descritos em termos de fraudes, controles e ansiedades, o que nos remete à

crítica batailliana ao pensamento moderno em sua repressão do orgíaco, do antieconômico e

do  estético,  e  aos  afetos  patológicos  e  destrutivos  que  a  submissão  a  este  pensamento

constantemente provocam.    

Diferentemente do poeta de Ginsberg, porém, que sonha com a descoberta de uma

América angelical, generosa, sensual e livre, o sonho utópico que se desprende da poética de

Piva é de destruição violenta de todas as estruturas dominantes. Além de incluir operários e

comunistas entre os robôs e espectros (para utilizar imagens beat) piedosos e frágeis a serem

destruídos  por  sua  poesia,  a  poética  de  Paranoia constantemente  manifesta  sua

inconformidade com o status quo através de imagens apocalípticas:

eu não sou piedoso
eu nunca poderei ser piedoso
meus olhos retinem e tingem-se de verde
Os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos
os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas
arcanjos  de  enxofre  bombardeiam  o  horizonte  através  dos  meus  sonhos
(PIVA, 2011, p. 41)

Este desejo apocalíptico declarado ao longo de todo o material poético de Paranoia se

articula com a poesia de outro escritor vinculado à beat, Lawrence  Ferlinghetti, que, mais

romântico do que o cínicos narradores amorais de  Almoço Nu, e menos angelical do que o

poeta de Ginsberg, também expressa, em seu “Estou esperando” este sonho de destruição da

civilização ocidental:  

e estou esperando
pela guerra por se lutar
que preparará o mundo
para a anarquia
e estou esperando
pelo definhar definitivo
de todos os governos
e estou perpetuamente à espera
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de um renascimento do maravilhoso67 (FERLINGHETTI, 2012, p.81) 

Apesar desta postura aparentemente mais radical (ou, ao menos, mais belicosa) das

poéticas de Ferlinghetti e Piva em relação à sociedade dominante, ambas remontam à poesia

de  Uivo, na medida em que a guerra apocalíptica que almejam se associa à libertação em

relação ao logos dominante e à redescoberta de potências divinas (ou ao “renascimento do

maravilhoso”). Em “Praça da República dos meus Sonhos”, o poeta de Piva revela mais sobre

suas visões contra-hegemônicas e seu ímpeto revolucionário ao cantar: “Praça da República

dos meus sonhos/ onde tudo se faz febre e pombas crucificadas/ onde beatificados vêm agitar

as massas” (PIVA, 2011, p.43). Neste trecho, encontramos novos ecos da poética de Ginsberg

já que, em seu “Uivo”, são os expoentes angelicais de uma ética maldita (os “beatificados” de

Piva)  os  responsáveis  pela  mobilização  das  massas  contra  a  passividade  e  o  sofrimento

disseminados  pelos  aparelhos  de  poder  contemporâneos  e  contra  as  estruturas  políticas  e

filosóficas que os mantém.

Estes gestos antropofágicos que a poética de Paranoia aplica sobre a literatura da beat

e sobre as de outros autores (a reapropriação de versos e imagens, as referências cruzadas e os

decalques distorcidos de outros textos literários são uma constante na obra) implicam não

somente a leitura e a reinterpretação local dos movimentos e produtos culturais ocidentais,

mas  também a  reafirmação  da  ideia  de  que  a  linguagem e  o  discurso,  mesmo  em suas

manifestações artísticas, libertárias e revolucionárias, envolvem a ingestão e a digestão de

fragmentos  textuais,  imagéticos  e  filosóficos  preexistentes,  que  afetam  nossos  corpos  e

psiquês  de  maneiras  infinitamente  variáveis,  apesar  dos  esforços  de  uniformização  e

regulação das possíveis relações entre sujeito e verbo exercidos pelos poderes vigentes. 

Conjugando  incontáveis  leituras,  articulando  inúmeras  referências  e  justapondo

múltiplas vozes enunciativas, o material poético de Paranoia se alinha àquilo que chamamos

67 Tradução de Sérgio Cohn.
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de  logos beat na medida em que explora a  criação artística,  literária,  poética e o próprio

processo  subjetivo  em  termos  de  multiplicidades  impessoais,  polifonias  atemporais  e

associações ilógicas, em versos como “Na esquina da rua São Luís uma procissão de mil

pessoas/ acende velas no meu crânio” (PIVA, 2000, p.38);  “encontro com Lorca num hospital

da Lapa” (PIVA, 2000, p.48); “na solidão de um comboio de maconha Mário de Andrade

surge  como um Lótus  colando sua  boca  no  meu ouvido fitando as  estrelas  e  o  céu  que

renascem nas caminhadas” (PIVA, 2000, p.30); e “eu vejo Brama sentado em flor de Lótus/

Cristo roubando a caixa dos milagres/ Chet Baker ganindo na vitrola/ eu sinto o choque de

todos os fios saindo pelas portas/ partidas do meu cérebro (PIVA, 2000, p.39).

Nestes  trechos,  nos  interessam  as  multidões  que  transitam  e  “acendem  velas”  no

“crânio” do poeta; as vozes de Mário de Andrade e de Garcia Lorca que ressoam em seus

ouvidos durante caminhadas alucinatórias pela cidade contemporânea; assim como as visões

de Brama, Cristo e Chat Baker; e a sensação de choque “de todos fios” que saem das portas de

“seu cérebro”.  Tais  versos,  imagens e  movimentos  nos  remetem às  ideias  aqui  discutidas

inicialmente  em  relação  ao  material  literário  de  Almoço  Nu,  da  pluralidade  de  vozes

dissonantes  que  povoam  nossas  memórias  e  nossos  discursos,  dos  caóticos  processos

cognitivos e psíquicos que as acessam e atualizam, e das afecções corpóreas que elas nos

provocam ao conectarem-se por múltiplas e incompreensíveis ligações, entradas e saídas. A

presentificação das leituras do poeta de Piva em sua realidade sensorial é outro movimento

consonante com o ethos beat, que enfatiza a todo momento a materialidade da experiência

literária e estética e seu imbricamento com a experiência da própria vida. Talvez seja neste

ponto que a ideia de imanência, já estabelecida entre o divino e o mundano (em Baudelaire),

entre o corpo e a alma (em Whitman), e entre o cósmico e o humano (em Ginsberg), alcança

as relações entre a linguagem e a vida (tema proeminente na literatura de Burroughs e nas
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teorias biopolíticas de Foucault e Agamben), ao mesmo tempo em que enfatiza o potencial

impessoal  e  atemporal  de  qualquer  enunciado  (também explorado  em Burroughs  e,  mais

tarde, em Derrida e Barthes, como já discutimos).

  3.3 Roteiros. Roteiros. Roteiros: o Rimbaud, de Kerouac; o  flaneur de  Paranoia; as

teses de Mcclure e Snyder

Em seu poema “Rimbaud” (1960),  Jack Kerouac,  ícone da beat  talvez ainda mais

célebre do que Ginsberg e Burroughs, percorre toda a biografia de Arthur Rimbaud, de seu

nascimento  “em  1854  praguejando  em  Charle-/  ville  abrindo  portanto  caminho  para/  o

abominável assassinato/ de Ardennes –“ (KEROUAC, 1960, p. 48) até sua morte em uma

Marseille mais triste que 
o tempo, que o sonho, 
mais triste que a água 
– Carcinoma, Rimbaud
é devorado pela doença 
de viver demais – Amputaram 
sua linda perna – 
Ele morre nos braços 
de Isabelle 
sua irmã (KEROUAC, 1984, pp.52-53)

Embora manifeste  estes  feitios  de narrativa histórica,  o  poema também expressa a

ideia  de  um sagrado (ou  divino)  imanente,  material  e  mundano que o  poeta  de  Kerouac

encontra na literatura e no pensamento de Rimbaud, em momentos como: 

Sem passagem
foge de trem pra Paris, 
o miraculoso guarda-freios mexicano 
o joga pra fora do trem 
veloz, pro Céu, onde
ele não mais viaja porque o 
Céu está em todo lugar – (KEROUAC, 2984, p.48)

 Nesta breve passagem, notamos vários elementos do ethos beat presentes no material

literário que o poeta de Kerouac dedica à  vida de Rimbaud: a situação de marginalidade
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social,  indicada pela viagem clandestina e pela expulsão do trem; a busca obsessiva pelo

contato celestial, indicada pela fuga em direção a Paris; e a exclusão oficial que culmina na

descoberta do sagrado imanente (“o Céu está em todo lugar”, que nos remete aos versos de

Whitman sobre o encontro de cartas de Deus nos homens, mulheres e nas ruas da Nova Iorque

oitocentista); a primazia dos sentidos, e especialmente da visão, como veículos de experiência

do divino; o desenvolvimento da vidência de que fala Rimbaud em sua carta; e a leitura da

poesia de Rimbaud como “manifesto” são outros elementos constituintes de nossa teoria ética

que aparecem no poema de Kerouac:

   – Cidades são bombardeadas
enquanto ele olha & olha & chupa 
seu lábio degenerado & olha 
com olhos cinzentos para a 
França Sitiada –
(…) 
O Voyant nasceu, 
o vidente enlouquecido faz seu 
primeiro Manifesto 
dá cores às vogais 
& às consoantes curiosos cuidados (KEROUAC, 1984, p.49)

Na narrativa de Kerouac (observa-se a predominância dos verbos de ação no poema:

“olha”, “chupa”, “faz”, “dá”, etc.),  o vidente Rimbaud, depois de muito olhar e chupar (a

experimentação sensorial,  corpórea e excessiva que marca o  ethos beat), dá novas cores e

cuidados à linguagem, movimento que nos remete à criação de novos possíveis subjetivos e

literários também recorrentemente explorada pela tradição de poetas que aqui discutimos. A

própria ideia de que para se tornar um poeta vidente é preciso tornar-se “o grande maldito”,

que Rimbaud discute em sua famosa carta, também figura na pequena epopeia de Kerouac,

em momentos como:

fica sujeito à influência 
de velhas Bichas Francesas 
que o acusam de constipação 
do cérebro e diarreia 
da boca – 
(…)
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Rimbaud escreve Uma estação no inferno, 
Sua mãe estremece – 
Verlaine manda dinheiro & tiros
pra Rimbaud – (KEROUAC, 1984, p.49)

Amaldiçoado pelas autoridades intelectuais de seu tempo e pelos próprios parentes e

pares, Rimbaud recebe o mesmo tratamento que os excomungados, expulsos e interditados

expoentes  anônimos  cantados  em  “Uivo”,  rejeitados  com  violência  pela  cultura  e  pela

sociedade devido a suas vozes e hábitos contra-hegemônicos. O próprio evento histórico em

que Verlaine atenta contra a vida de Rimbaud nos remete aos desejos homicidas e genocidas

que as instituições conservadoras e seus robóticos aduladores manifestam frente aos monstros

biográficos,  ficcionais  e  poéticos  que  discutimos  até  aqui.  O poema de  Kerouac  narra  a

obsessiva busca de Rimbaud de maneira análoga àquela que o poeta de Ginsberg descreve a

peregrinação de seus expoentes marginalizados em busca do contato celestial: 

A pé Rimbaud viaja 
& olha através dos passos 
alpinos para a Itália, procurando
trevos da sorte, coelhos 
Reinos Encantados & a sua 
frente nada menos que o velho 
Canalleto e a morte do sol 
sobre velhos casarões venezianos 
– Rimbaud estuda línguas
– ouve a respeito dos Alleghanes,
 do Brooklyn, das últimas 
Pragas Americanas – (KEROUAC, 1984, p.50)

A marginalidade social sugerida pela viagem a pé, o olhar que se estende através dos

passos até as mais incríveis lonjuras (Itália, Brooklyn…), e a procura por “trevos da sorte,

coelhos e Reinos encantados” nos remetem diretamente à pobreza dos expoentes angelicais da

beat, à fruição sensorial e a vidência poética cantada por seus expoentes, e à busca por cartas

de deus espalhadas pelas ruas e caminhos, enquanto o estudo de línguas (que se repete em

vários versos do poemas  -  vários momentos da vida de Rimbaud) nos remete à também

excessiva e orgíaca experimentação estética e literária que, como vimos, marca as vidas de
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todos os poetas e personagens aqui discutidos. Finalmente, um elemento do ethos beat que

talvez ganhe seus contornos mais definidos em  Paranoia, de Piva, aparece neste encontro

entre  Kerouac  e  Rimbaud:  o  potencial  não  apenas  revolucionário,  mas  efetivamente

apocalíptico  que  a  voz  de  um  poeta  vidente  pressupõe,  e  o  terror  que  ele  suscita  nas

instituições dominantes:

“Merde!”, grita Rimbaud 
nos salões de Verlaine – 
Fofocam em Paris – a mulher de Verlaine 
está com ciúmes de um garoto 
que não sossega o rabo em canto algum 
– Amor manda dinheiro de Bruxelas
– Mamãe Rimbaud odeia
a impertinência de Madame 
Verlaine – Por essa época já se suspeita que o 
Degenerado Arthur seja 
um poeta – (KEROUAC, 1984, p.49)

Ameaçando a família, a sociedade e a literatura apenas com sua voz e seus hábitos, o

Rimbaud  de  Kerouac,  em sua  obstinada  busca  pelo  cultivo  da  própria  natureza,  também

manifesta  uma  interessante  transnacionalidade  entre  metrópole  e  colônia,  que,  conforme

narrados  no  poema  do  autor  beat,  antecipam  algo  dos  processos  subjetivos  híbridos  e

multifacetados que povoam a literatura pós-colonial:    

Visando o Egito, ele é mais uma 
vez preso na Itália por isso volta 
pra casa pra poltrona profunda 
mas em seguida vai 
de novo pra Chipre pra 
dirigir um bando de tra- 
balhadores numa pedreira – 
com o que se parece esse Último 
Rimbaud? – Poeira de pedras 
& costas negras & picaretas & 
gente tossindo, o sonho surge 
na mente africana do francês, – (KEROUAC, 1984, pp.50-51)

Neste trecho, o poeta de Keroauc se indaga sobre a intrigante fluidez subjetiva de

Rimbaud,  que  passa  de  poeta  proeminente  e  socialite  cultural  a  capataz  expatriado,  a

guerrilheiro mercenário e a traficante de armas, enquanto reconhece que o sonho “surge na
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mente africana do francês”, movimento que desloca a subjetividade do personagem do logos

dominante ocidental não apenas no contexto da cultura e da sociedade metropolitanas mas

também no orientalismo minoritário que povoa o seu imaginário, a sua linguagem e o seu

modus vivendi. Sobre a experiência de Rimbaud com um logos colonial/oriental, o poeta de

Kerouac canta: 

Finalmente ele começa 
a contrabandear armas
em Tajoura 
viajando em caravanas, louco, 
com um cinturão de ouro 
amarrado na cintura – 
Ludibriado pelo Rei Menelik! 
O Xá de Shoa! 
Os ruídos desses nomes 
na mente ruidosa 
de um francês! (KEROUAC, 1984, p.52)

Assim como Ginsberg e Burroughs se expatriam para África, para a América Latina e

para a Ásia em busca do encontro com novos signos, novas sintaxes, novos códigos morais,

sociais e filosóficos estranhos à morbidez transcendente do cristianismo burguês e de suas

máquinas  biopolíticas,  o  Rimbaud  cantado  por  Kerouac  também  transita  por  territórios

marginais  e  periféricos  ao  domínio  imperial  ocidental  durante  a  realização  de  sua  ética

visionária,  antecipatória  de  tantas  outras  filosofias  e  estéticas  contra-hegemônicas.  Aqui,

encontramos um aparente contraste entre o nomadismo entre diferentes territórios políticos

metropolitanos  e  coloniais  perpetrados nas  biografias  e  literaturas  de Rimbaud,  Ginsberg,

Burroughs e Kerouac, e o flaneurismo do poeta de Piva, confinado por sua realidade social

minoritária (Não tenho dinheiro...) ao nomadismo entre os guetos, submundos e dimensões da

metrópole paulistana.

A despeito da limitada mobilidade geopolítica que a maquinaria social neocolonial lhe

reserva,  porém, o poeta de Piva persegue o  ethos  beat de livre experimentação sensorial,

corporal,  psíquica e literária, em prol do desenvolvimento de uma nova visão (uma vidência)
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e de novas relações com a linguagem, com subjetividade e com a própria vida. Encontrando

na megalópole  paulistana  tanto  a  versão  brasileira  da  metrópole  branca  ocidental,  quanto

modernidades alternativas e mutações imprevistas ocorridas nos territórios periféricos e nas

zonas de exclusão da hegemonia burguesa, o  poeta de Paranoia descreve, com sotaque a um

só tempo Caraíba, surrealista e beat, os mesmos movimentos e processos desempenhados pelo

Rimbaud de Kerouac, pelos expoentes malditos de “Uivo”, e por seus vários precursores. A

respeito da centralidade dos sentidos e da visão na experiência do mundo exterior, um dos

elementos do imaginário beat (e de Baudelaire, Rimbaud, etc.) que a poética de  Paranoia

explora à exaustão, observamos como os verbos “ver” e “olhar” e as  referências a “olhos” e

“visões” se repetem ao longo de toda a obra, em especial no poema “Os anjos de Sodoma”:

Eu vi os anjos de Sodoma escalando
      um monte até o céu
E suas asas destruídas pelo fogo
       abanavam o ar da tarde
Eu vi os anjos de Sodoma semeando
        prodígios para a criação não
        perder seu ritmo de harpas
Eu vi os anjos de Sodoma lambendo
        as feridas dos que morreram sem
        alarde, dos suplicantes, dos suicidas
        e dos jovens mortos
Eu vi os anjos de Sodoma crescendo
         com o fogo e de suas bocas saltavam
         medusas cegas
Eu vi os anjos de Sodoma desgrenhados e
         violentos aniquilando os mercadores,
         roubando o sono das virgens,
         criando palavras turbulentas
Eu vi os anjos de Sodoma inventando
          a loucura e o arrependimento de Deus” (PIVA, 2000, p.62)

Neste  poema,  pautado  por  versos  iniciados  pela  mesma oração  “Eu  vi”,  podemos

observar  a  narrativa  da  experiência  ao  mesmo  tempo  sensorial  e  filosófica  (a  visão,  a

vidência) do próprio ethos beat que erguemos ao longo deste trabalho: da árdua busca pelo

contato celestial travada por figuras marginais (nos “anjos de Sodoma escalando até o céu”)

aos perigos, as enfermidades e a violência a que são expostos durante tal busca (nas “asas
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destruídas  pelo  fogo”  e  nas  “feridas  dos  que  morreram  sem alarde  dos  suplicantes,  dos

suicidas e dos jovens mortos”); do cultivo de potências adormecidas e da produção de novos

modos de expressão aberrantes e monstruosos (nos “anjos de Sodoma crescendo com o fogo”,

“bocas” de onde saltam “medusas cegas” e na criação “de palavras truculentas”) ao potencial

revolucionário e ameaçador de um poeta vidente, ou um anônimo expoente maldito (capazes

de aniquilar mercadores, roubar o sono de virgens e inventar a loucura e o arrependimento do

Deus cristão).

  Nos versos “Minha visão com os cabelos  presos  nos rumores de uma rua o sol

fazendo/ florescer as persianas por detrás do futuro” (PIVA, 2000, p.59), percebemos como a

estranha imagem de uma “visão com os cabelos presos” nos remetem às pálpebras seladas e

sonolentas  dos  Paraísos  Artificiais, de  Baudelaire;  à  necessidade  de  desregramento  (ou

libertação) dos sentidos da “Carta ao vidente”, de Rimbaud; e à possibilidade de criação de

novos mundos sensoriais  e afetivos,  a partir  de novos regimes de significação do mundo,

apontada pelo “O Aberto”, de Agamben. As descrições da sociedade, do pensamento e do

comportamento dominantes na São Paulo de  Paranoia também se dão a partir da visão do

poeta, recurso que confere a tais descrições um tom e uma realidade de testemunho, apesar da

surrealidade das imagens que as expressam, como observamos nos versos:   

eu vejo putos putas patacos torres chumbo chapas chopes
vitrinas homens mulheres pederastas e crianças cruzam-se e
abrem-se em mim como lua gás rua árvores lua medrosos repuxos
colisão na ponte cego dormindo na vitrina do horror (PIVA, 2000, p.39)
(…)
vi os professores e seus cálculos discretos ocupando
         o mundo do espírito
vi criancinhas vomitando nos radiadores
vi canetas dementes hortas tampas de privada
abro os olhos as nuvens tornam-se mais duras (PIVA, 2000, p.67)
(…) 
no próximo instante eu vi árvores e aeroplanos com bigodes
   e lágrimas de Ouro (PIVA, 2000, p.69)
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Nestas passagens, de “Visão de São Paulo à noite”, “Poema Porrada” e “Poema da

Eternidade  sem  Vísceras”,  respectivamente,  observamos  como  a  visão  do  poeta  de  Piva

transita entre o mundo empírico (de “professores”, “criancinhas”, “radiadores”, “canetas” e

“tampas  de  privada”);  um  mundo  afetivo  (ou  “do  espírito”  -  de  “medrosos  repuxos”  e

“vitrines de horror”);  e um mundo poético (de imagens como “árvores e aeroplanos com

bigodes”). É através desta visão multifacetada do real que o poeta de Piva estabelece relações

com a memória e com a literatura similares àquelas discutidas e experimentadas na leitura de

Almoço Nu, em que a imanência entre o sensível, o discursivo e o psíquico provoca saltos,

ligações e amalgamações desafiadoras da lógica, da racionalidade e dos modos enunciativos

estabelecidos.  Neste  sentido,  podemos  observar  os  mesmos  saltos  repentinos  entre  a

experiência  sensorial  atual  e  os  estímulos  mnemônicos  e  afetivos  que  dela  emergem em

versos como estes, de “Meteoro”: “e os luminosos me fitam do espaço alucinado/ quantos

lindos garotos eu não vi sob esta luz? (PIVA, 2000, p.71), onde as luzes dos postes da cidade

evocam e presentificam outras “lindas” visões; e estes, de “Stenamina Boat”:

eu penso na vida sou reclamado pela contemplação
olho desconsolado o contorno das coisas copulando no caos
(…)
Eu vejo Lautréamont num sonho nas escadas de Santa Cecília
ele me espera no largo do Arouche no ombro de um santuário (PIVA, 2000,
p.53)

Nestes trechos, a poética de Piva efetua repentinas passagens entre o mundo discursivo

da consciência, da subjetividade e da reflexão (“penso na vida”); o mundo contemplado pelos

sentidos  (que apreendem o “contorno das  coisas  copulando no caos”);  e  as  inexplicáveis

associações psíquicas que se operam entre eles (e que ligam postes a garotos e as “escadas de

Santa Cecília” a Lautréamont). A centralidade da visão na experiência do real para o poeta de

Piva também se evidencia em versos como estes de “O boletim do mundo mágico”, em que o

poeta declara seus recursos pessoais “eu não tenho senão dois olhos vidrados e sou um órfão”
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(PIVA, 2000, p.47); e “meus olhos cegam minha mente racha-se de encontro a uma calota/

minha alma desconjuntada passa rodando” (PIVA, 2000, p.47), onde o colapso e a falência

momentânea das potências corporais, psíquicas e subjetivas do poeta se manifestam por esta

espécie de disjunção degenerativa entre olhos, mente e alma. 

É também através da visão que o material poético de  Paranoia aborda a questão da

experimentação  tóxica  que  acompanhamos  desde  os  paraísos  artificiais  de  Baudelaire,  da

embriaguez e desregramento dos sentidos de Rimbaud, dos experimentos com alucinógenos e

marijuana dos expoentes de  Uivo,  das mutações bioquímicas provocadas pelos opioides  e

psicotrópicos de Almoço Nu. A recorrência deste tipo de experimentação nas obras de nossa

tradição beat se explica justamente pela busca por novos modos de percepção, novas formas

de se apreender, significar e se relacionar com o mundo exterior, com a linguagem e com a

própria  subjetividade.  Tal  relação  entre  a  intoxicação  narcótica  e  o  desregramento  dos

sentidos  (e  da  consciência,  dos  processos  psíquicos  dos  estímulos  elétricos  que  eles

disparam…) é explicitada em versos como: “eu posso abrir os olhos para a lua aproveitar o

medo das nuvens/ mas o céu roxo é uma visão suprema/ minha face empalidece com o álcool”

(PIVA, 2000, p.47).

Embriagado de álcool, o poeta de Piva recusa a sobrecodificação do céu noturno e da

lua e  das nuvens (assim como a afecção negativa - o “medo” - resultante das associações

habituais realizadas por uma consciência sóbria, lógica e racional), para empalidecer-se com a

“visão suprema” do “céu roxo” que deixa de se constituir  por  signos e significados para

constituir uma pura imagem poética. A experimentação com diferentes tipos de drogas e as

alterações sensoriais e interpretativas que elas promovem são relatadas ao longo de todo o

material poético de Paranoia,  que se constitui das próprias imagens, associações e afecções

produzidos  e  fruídos  durante  tais  estados.  Observamos  este  duplo  movimento  (teórico-
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literário) em versos como “A estátua de Álvares de Azevedo é devorada com paciência pela

paisagem/ de morfina” (PIVA, 2000, p.43), de “Praça da República dos meus sonhos”; “as

leguminosas lamentavam-se chocando-se contra o vento/ drogas davam movimentos demais

aos olhos” (PIVA, 2000, p.44), de “Poema de ninar para mim e Bruegel”; “eu bebia chá com

pervitin68 para que todos apertassem minha mão elétrica” (PIVA, 2000, p.48), de “O volume

do  grito”;  e  estes,  do  “Poema  da  Eternidade  sem Vísceras”,  em que  sonhos,  milagres  e

epifanias se desprendem da alma do poeta, enquanto seu esqueleto “brilha”:

todos meus sonhos são reais oh milagres epifanias
        do crânio e do amor sem salvação que eu sabia presos
        no topo da minha alma
meu esqueleto brilhava na escuridão
        repleto de drogas” (PIVA, 2000, p.69)

Além de evocá-lo nominalmente justamente durante suas visões oníricas sobre raras

sabedorias que se encaminham em direção ao sagrado (“Oh minhas visões lembranças de

Rimbaud  praça  da  República  dos  meus/  Sonhos  última  sabedoria  debruçada  numa  porta

santa” (PIVA, 2000, p.43)), o poeta de Piva em Paranoia ecoa as instruções éticas dadas por

Rimbaud a vindouros poetas videntes de esgotar-se em si “todos os venenos, a fim de só lhes

reter a quintessência” (RIMBAUD, 2009, p.39) em momentos como: 

eu preciso cortar os cabelos da minha alma
eu preciso tomar colheradas de
         Morte Absoluta
eu não enxergo mais nada
meu crânio diz que estou embriagado (PIVA, 2000, p.72)

Entre as instruções da “Carta ao Vidente”, de Rimbaud, porém, também encontramos a

experimentação  excessiva  de  “todas  as  formas  de  amor,  de  sofrimento,  de  loucura”

(RIMBAUD, 2009,  p.39);  além das  condições  de se “tornar  a  alma monstruosa” e  de  se

empreender uma força “sobre-humana pela qual o poeta se torna o grande enfermo, o grande

criminoso,  o  grande  maldito”  (RIMBAUD,  2009,  p.39).  Sobre  as  afecções  negativas

68 Espécie de metanfetamina sintetizada e amplamente utilizada durante a segunda guerra mundial com fins 
bélicos.
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constantemente estimuladas pelos regimes políticos e filosóficos dominantes assim como a

marginalidade, a exclusão e os riscos fatais (de homicídio institucional ou suicídio orgíaco)

envolvidos  no  empreendimento  desta  ética  teorizada  e  praticada  nos  textos  de  Rimbaud,

Ginsberg e Kerouac, o poeta de Piva também reverbera seus precursores em desabafos, uivos

(em Piva, são “urros”) e protestos contra as impotências e as enfermidades que experimenta

durante encontros destrutivos não apenas com a moral e a sociedade (“suplícios genuflexões

neuroses/ psicanalistas espetando meu pobre/ esqueleto em férias” (PIVA, 2000, p.72)), mas

com os próprios desejos e práticas contra-hegemônicas que persegue e cultiva:     

eu nunca estou satisfeito e ando um incorrigível demônio
lunático com os dez dedos roídos tamborilando num campo
magnético (PIVA, 2000, p.69)
(…) 
eu urrava meio louco meio estarrado meio fendido
narcóticos santos ó gato azul da minha mente!
Eu não posso deter nunca mais meus Delírios (PIVA, 2000, p.72)

A respeito destes gritos de desespero e angústia que povoam a poética do livro de

estreia de Piva (apropriadamente batizado por uma patologia clínica), observamos como o

poeta de Paranoia  declara-se enfermo ao experimentar impotências relativas à percepção, à

memória, à escrita e ao amor (como se estas fossem as potências e capacidades identificadas à

sua  saúde),  em versos  como  “no  exílio  onde  padeço  angústia  os  muros  invadem minha

memória/ atirada no Abismo e meus olhos meus manuscritos meus amores/ pulam no Caos”

(PIVA, 2000, p.33); “Na última lua eu odiava as montanhas/ minha memória quebrada não

pode receber/ o amor” (PIVA, 2000, p.69); e: 

Eu direi as palavras mais terríveis esta noite
         enquanto os ponteiros se dissolvem
         contra o meu poder
         contra o meu amor (PIVA, 2000, p.71)

Eis  o  percurso  ético  traçado  pelos  poetas  da  “Carta  ao  vidente”,  pelos  expoentes

angelicais de “Uivo”, pelo Rimbaud de Kerouac e pelo poeta de Paranoia:  a exposição e a
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recusa  das  impotências  hegemônicas;  a  desmedida  experimentação  sensorial,  sexual  e

estética; o desenvolvimento de visões, potências e relações - sociais, subjetivas e afetivas -

adormecidas, interditas e amaldiçoadas pelo logos dominante e por seus veículos e agentes de

proliferação;  a descoberta da imanência entre o divino, o cósmico, o orgânico e o literário; a

impessoalidade  atemporal  e  a  coletividade  fragmentária  da linguagem verbal  e  da  psiquê

humana; o gozo do contato celestial, da beatitude, da vidência, e da capacidade de produção e

fruição de novos modos de expressão e de vida. Este mesmo roteiro, apropriado, como vimos,

pela poética antropófaga de Piva, também encontra repercussões em poemas de Gary Snyder

e Michael Mcclure (dois escritores estadunidenses associados de diferentes maneiras à beat)69

que procuram expor de maneira (supostamente) programática o ethos que erguemos a partir

de todas estas literaturas.

     Em “99 teses” (1970), o poeta de Mcclure enumera breves axiomas teóricos que, se

por um lado, efetivamente remetem à filosófia ética apreendida pela literatura beat, por outro,

exploram as amalgamações imagéticas; as aproximações ilógicas; os saltos inadvertidos; as

transições caóticas entre perspectivas históricas e atemporais e entre dimensões (im)pessoais e

(bio)políticas; assim como os jogos intertextuais e a autoironia característicos ao logos beat.

Neste  ambíguo  poema-tratado,  podemos  encontrar  a  exposição  do  caráter  disciplinar  da

sociedade contemporânea e a recusa dos discursos hegemônicos e dos afetos cerceadores que

eles comunicam em teses como: “12. Esta sociedade é uma gaiola para o mamífero” (COHN,

2012, p.117); “57. Religião, materialismo, política, progresso, tecnologia – são evangelismos/

58. Evangelismos são proliferações de monotonias” (COHN, 2012, p.119); e “36. Crueldade,

tortura, egoísmo, vaidade – são maçantes” (COHN, 2012, p.119).

69 Ambos os poemas figuram na coletânea Poesia Beat, organizada por Sérgio Cohn, e são citados, nesta tese, a
partir desta publicação.
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Além de nomear os evangelismos que fazem proliferar monotonias e torturas e que

fazem da sociedade uma “gaiola para o mamífero”, o poeta/teórico de Mcclure também recusa

os próprios fundamentos epistemológicos do logos ocidental, suas ciências cartesianas, suas

filosofias morais e seus sistemas de comunicação em passagens como “62. Proporção como

mensuração  é  falsidade”  (COHN,  2012,  p.119);  e  “65.  Nações  são  falsas  divisões  de

continentes/ (…) / 73. Luz & escuridão são divisões arbitrárias/ 74. O punho é real – a arma

de  fogo,  a  bomba,  o  napalm  são  fantasias  da  comunicação/  75.  Propaganda  é  narcose”

(COHN, 2012, p.121). 

Com relação à livre experimentação sensorial e afetiva peculiar ao  ethos beat aqui

discutido, observamos interessantes proposições do poema-tratado de Mcclure como “1. O

homem é um carnívoro se experimentando/ (…)/ 20. Crianças são livres/ 21. O corpo é uma

criança” (COHN, 2012, p.117); “49. Tudo é natural” (COHN, 2012, p.119); “86. Qualquer

grupo sexual é aparentemente natural/ (… )/ 88. Drogas são breves alquimias” (COHN, 2012,

p.121).  Depois  de  cantar  a  liberdade  experimental  como  prerrogativa  de  seu  suposto

manifesto,  o  poema  de  Mcclure  evidencia  o  caráter  sensorial,  corporal  e  carnal  desta

experimentação nas teses: “77. O amor só pode ser feito, ou inventado, com carne/ (…) / “82.

Onde o corpo está – lá estão todas as coisas” (COHN, 2012, p.121); e “98. O olho e a língua

são um campo de criaturas” (COHN, 2012, p.123).

Sobre a noção dominante de subjetividade,  baseada em processos de individuação,

disciplinação e controle, e no egocentrismo exacerbado do individualismo burguês, lemos:

“40. Apenas os Eus podem domesticar o auto-domesticado / 41. Homem e cachorro são auto-

domesticados” (COHN, 2012, p.119). Sobre uma nova visão do processo subjetivo que, como

em Whitman, Burroughs e outros, se baseia em fluxos impessoais, coletivos, atemporais e

cósmicos, por outro lado, encontramos “5. Um ser é politeísmo/ (…)/ 24. Cada eu são muitos/
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(…)/ 26. O sensorium, a memória e os genes – são constelações” (COHN, 2012, p.117). Ao

identificar  o  “sensorium”,  a  memória  e  o  corpo  orgânico  a  “constelações”,  o  poema  de

Mcclure nos leva de volta ao sagrado imanente de Blake, Whitman e Ginsberg, identificado

ao universo cósmico e à existência biológica, sensorial e carnal. Esta ideia de imanência entre

deus, cosmos, corpo e alma, aparece em teses como: “3. O universo é o Messias/ (…) /  6. Os

27 sentidos são extrusões do messias/ 7. Os sentidos são deuses & deusas” (COHN, 2012,

p.117); “23. O corpo fisiológico é puro espírito” (COHN, 2012, p.117); e “61. A luz na ponta

de seu dedo é estelar” (COHN, 2012, p.119). Se a imanência de que trata o ethos beat também

envolve a união entre o mundo sensível de gases, constelações e corpos orgânicos e o mundo

simbólico  da  linguagem  e  da  literatura,  a  dissolução  entre  tais  fronteiras  também  é

referenciada  pelas  proposições  “51.  Carne  é  pensamento”  (COHN,  2012,  p.119)  e  “92.

Sabedoria, memória, imaginação são sensoriais – constelações de carne intelectiva” (COHN,

2012, p.119).

Depois de prescrever estas novas visões sobre o divino, o subjetivo e o discursivo, o

poema-manifesto de Mcclure descreve as potências celestiais experimentadas pelos expoentes

desta teoria ética e as formas e discursos que emergem dela: “68. Há uma linguagem – gesto,

voz & vibração do corpo/ (…) / 72. Vida não é repouso mas ação” / (… )/ 89. Moral é vigor”

(COHN,  2012,  p.121);  “33.  Riqueza  é  energia”  (COHN,  2012,  p.119);  e  “83.  A alma  é

maçante – o espírito voa” (COHN, 2012, p.121). Finalmente, sobre os perigos de interdição,

reclusão, homicídio e autodestruição implicados na perseguição deste ethos maldito, o texto

de Mcclure adverte: “69. A juventude é massacrada quando se eleva ou se abre/ (…) / 71. A

criança é um bode expiatório – é usada para a guerra / (…) /  78. Prisões e tribunais são

monotonia/  (…) /  81.  A loucura é  temporária  e  natural”  (COHN, 2012, p.121);  e  “67. É
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natural  se  afogar  em  cidades  –  é  natural  nadar  em  ondas”  (COHN,  2012,  p.121),

especialmente interessante em relação ao poeta de Piva na São Paulo de Paranoia.

Publicado originalmente no mesmo ano de 1970, “O que você deveria saber para ser

poeta”, de Gary Snyder, é outro poema que se propõe a expor nosso ethos beat segundo os

métodos e aspectos de manifesto, programa ou roteiro. Nesta encarnação, o script ético a ser

percorrido por um poeta (vidente?), envolve o estudo e o conhecimento de

tudo o que puder sobre animais assim como pessoas.
nomes de árvores e de flores e de ervas daninhas.
nomes de estrelas e o movimento dos planetas 
                                     e da lua
seus próprios seis sentidos, com uma mente atenta e elegante (COHN, 2012,
p.103)  

Nestes versos iniciais, o poema de Snyder já anuncia seu orientalismo em relação ao

logos ocidental,  ao afastar  o  antropocentrismo dominante pela  equiparação entre  animais,

pessoas, árvores, flores e ervas daninhas; e sua afinidade à imanência da filosofia beat, ao

equiparar estas categorias orgânicas a corpos celestiais (como estrelas, planetas e a lua) e a

processos cognitivos, psíquicos e subjetivos (como indicam a menção a “seis sentidos” e ao

comportamento  “atento  e  elegante”  da  mente).  A recusa  do  logos  ocidental  (iluminista,

racionalista e cientificista) e a busca por alternativas epistemológicas pré-modernas também

se manifestam nos versos “pelo menos um tipo de magia tradicional / adivinhação, astrologia,

o livro das mutações, o tarô” (COHN, 2012, p.103), apesar da recomendação de se conhecer

os “sonhos” e os totens dominantes: “os demônios ilusórios e os reluzentes deuses ilusórios”

(COHN, 2012, p.103).

A excessiva experimentação corporal, sensorial e sexual é outro elemento do  ethos

beat retomado no poema-roteiro  de Snyder,  já  que em seu material  textual,  prescreve-se,

como requisito para ser um poeta, esgotar-se em si todos os venenos, todas as formas de amor,

de sofrimento e de loucura, nos seguintes termos:  
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Beijar o cu do diabo e comer merda
foder seu calejado pau farpado;
foder a bruxa,
e os anjos celestiais
e as virgens preciosas e perfumadas (COHN, 2012, p.103)

A articulação  entre  uma  filosofia  atemporal  e  biopolítica  (de  reorganização  dos

sentidos,  do  cultivo  de  potências  adormecidas,  e  da  busca  pelo  contato  celestial)  e  uma

realidade histórica e sociopolítica (de instituições políticas, discursos morais e tecnologias

sociais  contemporâneos)  também marca o poema de Snyder,  que contempla,  como ponto

culminante de seu programa, não apenas a criação estética (afinal, tornar-se-á poeta), mas a

própria experiência cotidiana:

e então amar o humano: esposas maridos e amigos.
Jogos de criança, quadrinhos, chiclete,
a bizarrice da televisão e dos anúncios.
Trabalhar, longas e áridas horas de trabalho maçante
engolido e aceito
e tolerado e finalmente amado.
exaustão, fome, descanso. (COHN, 2012, p.103)

O  poeta  de  Snyder,  finalmente,  alude  aos  últimos  elementos  do  ethos  beat

reencontrados,  neste  capítulo,  nos  roteiros  de Kerouac,  Piva  e  Mcclure:  a  experiência  do

contato celestial, em “a liberdade natural da dança, êxtase,/ a tácita e solitária iluminação,

ênstase” (COHN, 2012, p.103); e os perigos intrínsecos à revolução sensorial e à rebeldia

biológica dos grandes expoentes de nossa linhagem maldita, em “perigos reais.  riscos.  e o

gume da morte” (COHN, 2012, p.103).

3.4 Kafka em Borges, Burroughs em Deleuze, Feras em Bukowski: novas correlações

genealógicas

O ensaio “Kafka e seus precursores” (1952), do escritor argentino Jorge Luiz Borges,

tem uma proposta bem definida, logo declarada em suas linhas iniciais: 
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Certa vez premeditei um exame dos precursores de Kafka. De início, eu o
julgara  tão  singular  como  a  fênix  das  loas  retóricas;  depois  de  algum
convívio, pensei reconhecer sua voz, ou seus hábitos, nos textos de diversas
literaturas  e  de diversas épocas.  Registrarei  aqui  alguns deles,  em ordem
cronológica. (BORGES, 2000, p.2)

Tal proposta, de traçar uma espécie de genealogia da literatura kafkiana a partir do

reconhecimento de “sua voz,  ou seus hábitos” nos textos de diversas literaturas e épocas,

começa a se realizar na leitura do paradoxo de Zenão, texto de Aristóteles onde o ensaísta

Borges  (ou  um  narrador  ficcional  não-declarado)  encontra  “os  primeiros  personagens

kafkianos da literatura” (BORGES, 2000, p.2). O texto segue sua historiografia kafkiana a

partir  de um texto do século IX que Borges cita (e neste ponto,  tratando-se de Borges,  a

citação de um escritor obscuro editado em uma coletânea de pouco renome pode muito bem

tratar-se de  uma das  muitas  referências  bibliográficas  fictícias  que  se apresentam em sua

literatura) com o intuito de revelar a ressonância entre o “tom” (BORGES, 2000, p.2) do texto

e a literatura do autor de “Na colônia Penal”.

Elencando os percursores “da voz e dos hábitos” de Kafka que encontra ao longo dos

séculos,  Borges  cita  os  escritos  de Søren  Kierkegaard como uma “fonte  mais  previsível”

(BORGES, 2000, p.3) de Kafka, antes de aproximar o filósofo dinamarquês oitocentista ao

narrador  tcheco  das  primeiras  décadas  do  século  XX  por  sua  produção  de  “parábolas

religiosas de tema contemporâneo e burguês” (BORGES, 2000, p.3). Depois de resumir os

enredos oníricos e sufocantes de duas parábolas de Kierkegaard de maneira a enfatizar sua

ressonância com os absurdos morais e sociais kafkianos, Borges aponta o poema “Fears and

scruples", de Robert Browning como “profetizador da obra de Kafka” (BORGES, 2000, p.4),

e, finalmente, encontra, em dois contos de certa maneira opostos entre si (um, do francês Léon

Bloy; o outro, do irlandês Lord Dunsany), elementos do logos kafkiano: “no primeiro, nunca

se sai de uma cidade; no último, não se chega” (BORGES, 2000, p.3). 
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Consciente  de  estar  atribuindo  à  palavra  “precursor”  (BORGES,  2000,  p.4),  um

sentido  diverso  daquele  “indispensável”  para  o  vocabulário  crítico  tradicional,  o  texto  de

Borges conclui com a afirmação: 

O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa
concepção do passado, como há de modificar o futuro. Nessa correlação, não
importa  a  identidade ou a pluralidade dos homens.  O primeiro Kafka de
Betrachtung é  menos  precursor  do  Kafka  dos  mitos  sombrios  e  das
instituições atrozes que Browning ou Lord Dunsany. (BORGES, 2000, p.4)

Interessante a proposta crítica deste ensaio de Borges, desde a ideia de que um escritor

modifica nossa concepção do passado e do futuro (e que, por isso, pode ser “encontrado” em

precursores e legatários históricos com quem sequer mantiveram algum tipo de contato); até a

ideia de que, nesse tipo de correlação de certo modo anacrônica (como poderia o Aquiles

aristotélico  constituir  um  dos  primeiros  personagens  kafkianos  da  literatura,  senão  na

genealogia  borgiana?),  não  importa  a  “identidade  ou  a  pluralidade  dos  homens”.  O

movimento crítico que realizamos nesta  tese é  análogo a este que Borges propõe em seu

ensaio sobre Kafka: partimos da literatura beat para encontrarmos seus hábitos e suas vozes

(seu ethos e seu logos) em precursores nominalmente referenciados, citados, parafraseados e

incorporados  aos  textos  beat;  em precursores  históricos  aproximados  a  eles  por  ligações

heterogêneas;  assim  como  em  discursos  teóricos  que  atualizam,  ainda  em  nossa

contemporaneidade, as premissas éticas e estéticas que caracterizam a literatura beat.

Neste sentido, quando encontramos elementos da beat no Manifesto Antropófago, de

Oswald  de  Andrade,  ou  na  teoria  pós-colonial  que  Ashcroft  discute  e,  a  partir  deste

movimento, encontramos ligações entre estes discursos, e quando, depois disso, utilizamos a

teoria pós-colonial como chave de leitura de Paranoia (exatamente a obra que nos indicou a

possibilidade desta múltipla e inusitada articulação entre Oswald, Ginsberg, Piva e Ashcroft),

estamos traçando não uma linha, mas uma linhagem genealógica partida, como na proposta de
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Borges,  dos  textos  que,  de início,  nos  pareceram tão  singulares  quanto  “a  fênix das  loas

retóricas” (BORGES, 2000, p.2)

Outro “autor afim” à literatura e ao ethos beat a traçar sua linhagem de precursores é

Charles Bukowski, que,  em seu “Feras saltando através do tempo” (também publicado na

Poesia Beat, de Cohn), elenca os seus antepassados literários e artísticos não por seus temas

ou linguagens, mas pela “impossibilidade de ser humano”, comum a todos estes monstros

biográficos:

Van Gogh escrevendo para seu irmão pedindo tintas
Hemingway testando seu rifle
Céline fracassando como médico
a impossibilidade de ser humano
Villon expulso de Paris por ser um ladrão
Faulkner bêbado pelas sarjetas da cidade
a impossibilidade de ser humano
Burroughs assassinando sua mulher com um tiro
Mailer apunhalando a sua
a impossibilidade de ser humano
Maupassant enlouquecendo num barco a remos
Dostoiévisky de pé contra o muro para ser fuzilado
Crane fora da popa de um navio indo em direção à hélice
a impossibilidade
Sylvia com a cabeça no forno como uma batata assada
Harry Crosby saltando naquele Sol Negro
Lorca assassinado na estrada pelas tropas espanholas
a impossibilidade
Artaud sentado num banco de hospício
Chatterton bebendo veneno de rato
Shakespeare um plagiário
Beethoven com uma corneta no ouvido contra a surdez
a impossibilidade a impossibilidade
Nietzsche enlouquecendo completamente
a impossibilidade de ser humano
todos demasiado humanos (COHN, 2012, p.209)

Além de deliberar as ligações entre estes expoentes malditos, o poeta de Bukoswski

revela sua própria relação com este rizoma genealógico produzido em sua poesia:

esse respirar
para dentro e para fora
esses punks
esses covardes
esses campeões
esses cachorros loucos da glória
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movendo esse pontinho de luz para nós
impossivelmente. (COHN, 2012, p.209)

Em  seu  “Post-Scriptum  sobre  as  sociedades  de  controle”  (1990),  Gilles  Deleuze

realiza um movimento crítico análogo aos de Borges, de Bukowski e desta tese, ao pensar as

sociedades de controle presentes na literatura de Burroughs como sucessoras históricas das

sociedades disciplinares descritas na teoria de Michael Foucault: 

Foucault  situou  as  sociedades  disciplinares  nos  séculos  XVIII  e  XIX;
atingem seu apogeu no século XX. Elas procedem à organização dos grandes
meios  de  confinamento.  O indivíduo não  cessa  de  passar  de  um espaço
fechado a outro, cada um com suas leis: primeiro a família, depois a escola
(“você não está mais na sua família”), depois a caserna (“você não está mais
na escola”), depois a fábrica, de vez em quando o hospital, eventualmente a
prisão, que é o meio de confinamento por excelência. (…) Foucault analisou
muito bem o projeto ideal dos meios de confinamento, visível especialmente
na fábrica: concentrar; distribuir no espaço; ordenar no tempo; compor no
espaço-tempo uma força produtiva cujo efeito deve ser superior à soma das
forças elementares. (DELEUZE, 2008, p. 219)
 

Reconhecendo a potência visionária da literatura de Burroughs e seguindo a mesma

metodologia  político-histórica  que  Foucault  utiliza  para  erguer  sua  ideia  de  sociedade

disciplinar  (e  que  também  utilizamos  para  extrair,  desta  mesma  teoria,  o  conceito  de

mecanismos  de  poder,  explorado  em  nossa  pesquisa  anterior),  Deleuze  explica  como  as

sociedades  contemporâneas  sofreram uma nova mudança  epistemológica,  posterior  àquela

que Foucault descreve entre a episteme medieval e a moderna, com relação aos dispositivos e

métodos de sujeição dos corpos e psiquês humanas às respectivas ordens estabelecidas:

As  antigas  sociedades  de  soberania  manejavam  máquinas  simples,
alavancas,  roldanas,  relógios;  mas  as  sociedades  disciplinares  recentes
tinham por  equipamento  máquinas  energéticas,  com o  perigo  passivo  da
entropia e o perigo ativo da sabotagem; as sociedades de controle operam
por  máquinas  de  uma  terceira  espécie,  máquinas  de  informática  e
computadores, cujo perigo passivo é a interferência, e, o ativo a pirataria e a
introdução de vírus (…) atualmente o capitalismo não é mais dirigido para a
produção,  relegada com frequência à periferia do terceiro mundo, mesmo
sob as  formas  complexas  do  têxtil,  da  metalurgia  ou  do  petróleo.  É  um
capitalismo de sobreprodução. Não compra mais matéria-prima e não vende
produtos acabados: compra produtos acabados, ou monta peças destacadas.
O que ele quer vender são serviços e o que quer comprar são ações. Já não é
um capitalismo dirigido para a produção mas para o produto, isto é, para a
venda e para o mercado. (DELEUZE, 2008, pp. 223-224)
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 Neste trecho, Deleuze reconhece a emergência de novos signos, novas significações,

novas relações entre verbo e corpo, entre corpo e sujeito, entre o sujeito e a sociedade, a

economia,  e o Estado,  e também entre  metrópoles  e  neocolônias  (a “periferia  do terceiro

mundo”),  que  já  não  apresentam o  mesmo  funcionamento  e  nem  recorrem  aos  mesmos

mecanismos  discursivos,  políticos  e  ritualísticos  dos  quais  se  erguia  o  logos dominante

moderno,  na  literatura  de  Foucault.  Esta  atualização  do  logos  dominante  ocidental  e  sua

aquisição de novas dinâmicas e formas são reveladas, segundo Deleuze, pela literatura de

Burroughs: “‘Controle’ é o nome que Burroughs propõe para designar (…) as formas ultra-

rápidas de controle ao ar livre que substituem as antigas disciplinas que operavam na duração

de um sistema fechado” (DELEUZE, 2008, p.220). Depois de atribuir a descrição deste novo

logos  dominante  contemporâneo  à  obra  do  beat William  Burroughs,  Deleuze  enumera

algumas  das  manifestações  particulares  destes  novos  modos  de  governo  dos  vivos,  em

contraste com os dispositivos disciplinares modernos: 

a  fábrica  era  um  corpo  que  levava  suas  forças  internas  a  um  ponto  de
equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo possível para
os salários; mas numa sociedade de controle, a empresa substitui a fábrica
(…) sem dúvida a fábrica já conhecia o sistema de prêmios, mas a empresa
se esforça mais profundamente para impor uma modulação para cada salário,
num estado de perpétua metaestabilidade, que passa por desafios, concursos
e colóquios extremamente cômicos. (DELEUZE, 2008, p.221)

Interessante como, além de reconhecer em Burroughs tanto a premonição quanto o

desdobramento  do  pensamento  de  Foucault  (seu  sucessor  histórico),  Deleuze  encontra

justamente  em  Kafka  um  precursor  ainda  mais  longínquo  na  vidência  desta  transição

epistemológica  entre  a  sociedade  disciplinar  moderna  e  a  sociedade  de  controle

contemporânea:

Kafka, que já se instalava no cruzamento entre as duas sociedades descreveu,
em O Processo,  as formas jurídicas mais temíveis, a quitação aparente das
sociedades disciplinares  (entre  dois  confinamentos),  a  moratória  ilimitada
das sociedades de controle (em variação contínua) são dois modos de vida
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jurídicos muito diferentes,  e se nosso direito,  ele mesmo em crise,  hesita
entre  ambos,  é  porque  saímos de um para  entrar  em outro.  (DELEUZE,
2008, p. 222)

Estabelecendo estas ligações entre Kafka, Burroughs e Foucault, Deleuze, mais um

escritor comentado em nossa tese que mapeia a genealogia de um determinado tema ou estilo

filosófico ou literário, nos indica a escala global do conflito entre o logos dominante que se

apropria  de  movimentos  revolucionários  para  imunizar-se  a  eles,  e  as  modernidades

periféricas  que  se  apropriam de  formas  dominantes  para  incorporá-las  às  suas  máquinas

dissidentes e minoritárias: 

O  marketing  é  agora  o  instrumento  de  controle  social,  e  forma  a  raça
impudente  de  nossos  senhores.  (…)  o  homem  não  é  mais  o  homem
confinado, mas o homem endividado. É verdade que o capitalismo manteve
como constante a extrema miséria de três quartos da humanidade,  pobres
demais para a dívida,  numerosos demais para o confinamento: o controle
terá que enfrentar não só a dissipação de fronteiras, mas também a explosão
de guetos e favelas (DELEUZE, 2008, p.224)

Embora Deleuze não aponte claramente em que parte da literatura de Burroughs estão

descritos esta nova ordem epistemológica contemporânea e seu caráter “dispersivo, contínuo e

ilimitado”, encontramos, no material literário de Almoço Nu, algumas passagens que podem

aludir a estas descrições, como:

O aparato do biocontrole é um protótipo de controle telepático de sentido
único. Pode-se tornar um espécime suscetível ao transmissor por meio de
drogas ou de outros processos, prescindindo da necessidade de instalação de
qualquer aparato.  Em última análise,  os Emissores usarão exclusivamente
transmissões telepáticas... (BURROUGHS, 2016, p.183)

Além  de  erguer  esta  genealogia  das  sociedades  de  controle  contemporâneas  (de

maneira análoga àquela que Borges ergue uma tradição kafkiana, que Bukowski delineia suas

origens  malditas,  e  que  nós  erguemos  uma  linhagem  beat)  e  prever  suas  futuras

transformações, Deleuze questiona se algum vidente já poderia antecipar tais transformações

e criar novas formas de resistência correspondentes: “Será que já se pode apreender esboços

dessas formas por vir?” (DELEUZE, 2008, p.225)
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A característica comum às correlações genealógicas realizadas em Borges, Bukoswki,

Deleuze e nesta pesquisa: sua natureza não-cronológica, não-dicotômica e não-hierárquica,

que se aproximaria  exatamente da ideia  de erva ou rizoma atribuída ao pensamento pós-

estruturalista por Deleuze em oposição às estruturas arborescentes que marcam o pensamento

hegêmonico moderno: 

Ora, não há dúvida que nos plantam árvores na cabeça: a árvore da vida, a
árvore  do  saber,  etc.  Toda  a  gente  reclama  raízes.  O  poder  é  sempre
arborescente (...)  E isso das árvores,  não é de todo uma metáfora,  é uma
imagem do pensamento,  é um funcionamento,  é todo um aparelho que se
planta no pensamento para fazê-lo andar direito e fazer com que produza as
famosas ideias justas. Há todos os tipos de caracteres na árvore: ela tem um
ponto  de  origem,  germe  ou  centro;  é  máquina  binária  ou  princípio  de
dicotomia,  com  suas  ramificações  que  repartem  e  se  reproduzem
perpetuamente, seus pontos de arborescência; é eixo de rotação, que organiza
as coisas em círculo, e os círculos em torno do centro; ela é estrutura, sistema
de pontos e de posições que enquadram todo o possível, sistema hierárquico
ou  transmissão  de  comandos,  com  instância  central  e  memória
recapituladora; tem um futuro e um passado, raízes e um cume, toda uma
história,  uma  evolução,  um  desenvolvimento;  ela  pode  ser  recortada,
conforme  cortes  ditos  significantes  à  medida  que  seguem  suas
arborescências, suas ramificações, suas concentricidades, seus momentos de
desenvolvimento. (DELEUZE, PARNET, 1998, p.37-38)

É  neste  sentido  que  acreditamos  estar  traçando,  nesta  tese,  não  uma  “árvore”

genealógica do  ethos e do  logos beat mas, antes, um “rizoma” ou uma “erva” que,  como

vimos em Deleuze, “nasce pelo meio e no meio” - entre as normas significativas, as categorias

fixas,  unívocas  e  autoexcludentes  e  as  lógicas  morais  e  causais  de  que  se constituem os

sistemas arborescentes dominantes; “que tem uma linha de fuga e não de enraizamento; e que,

finalmente, destrói o jardim epistemológico moderno” (GRAÇA, 2016, p. 38)    
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CAPÍTULO 4 

WHITMAN, GINSBERG, PESSOA E PIVA: RAMIFICAÇÕES LUSÓFONAS DE

UMA LINHAGEM MALDITA

Estabelecidos  os  conceitos  de  ethos e  logos beat,  que  desenvolvemos  a  partir  das

leituras de Uivo e outros poemas e Almoço Nu, e que aplicamos e reiteramos durante a leitura

de  Paranoia,  nos resta  abordar  esta  ideia  de linhagem que se estabelece  nos  versos,  nas

homenagens  e  nas  referências  trocadas  ao  longo  de  séculos  entre  Baudelaire,  Whitman,

Rimbaud, Breton, Ginsberg, Piva e, como veremos, Fernando Pessoa. 

Neste capítulo, procuraremos descrever de maneira sistemática as menções nominais,

os diálogos criativos e as apropriações laudatórias que ligam todos os literatos aqui lidos e

discutidos em uma surpreendentemente distinta e coesa tradição estética e filosófica.  Para

tanto, discutiremos as reverências e referências mútuas encontradas em “Supermercado na

Califórnia”, de Allen Ginsberg; “Saudação a Walt Whitman”, de Álvaro de Campos; e “Ode a

Fernando Pessoa”, de Roberto Piva, assim como a fortuna crítica erguida em torno destes

encontros.

       

4.1 “Um olhar retrospectivo sobre as estradas viajadas”, de Whitman

Ao  final  de  uma  das  inúmeras  edições  do  mutante  Folhas  de  Relva,  Whitman

acrescenta um posfácio onde ele próprio discute sua proposta estética (como se o material

poético do livro já não o fizesse) e a recepção dela em sua contemporaneidade. Deste tratado,

extraímos  a  confirmação  não  apenas  do  chamado  a  gerações  futuras  que  já  havíamos

encontrado em Rimbaud e da dupla articulação atemporal-histórica que caracteriza a poética

de Uivo e outros poemas, como também da ideia de que uma poética pode conter, em si, sua
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própria teoria, algo que já havíamos comentado em relação à literatura de Almoço Nu, e que

exploramos como principal motor desta tese – uma vez que lemos a literatura beat em busca

de uma teoria subentendida por ela.

Sobre este chamado a gerações futuras, lemos, no ensaio de Whitman:

Resultado  de  sete  ou  oito  estágios  e  esforços  que  se  estenderam  por
aproximadamente 30 anos (ao me aproximar de meus 73 anos, vivo em boa
parte de memórias), tenho em Folhas de Relva, agora levadas a termo com
todas  as  suas  potencialidades  e  forças,  o  meu  cartão  de  visitas  para  as
gerações vindouras do Novo Mundo, se posso assim dizer. Que não ganhei a
aceitação  de  meus  contemporâneos,  mas  caí  em  aficionados  sonhos  de
futuros — antecipações (WHITMAN, 2005, p.530)

Neste trecho, observamos a alusão de Whitman às sete ou oito diferentes versões de

Folhas de Relva publicadas ao longo de 36 anos (em um dos versos de seu “Canção de mim

mesmo” o poeta canta: “Eu agora com trinta e sete anos de idade, com saúde perfeita, dou

início,/  Com a  esperança  de  não cessar  até  morrer.”  (WHITMAN, 2005,  p.49)),  além da

declaração destes “sonhos de futuros” e “antecipações” remetentes à ideia de vidência que

Rimbaud  encontra  em  Baudelaire  (ao  reverenciá-lo  como  “verdadeiro  deus”  e  “primeiro

vidente”); teoriza (ao descrever metodicamente os processos para se tornar um poeta capaz de

auscultar  o  inaudito  e  perscrutar  o  invisível);  e  lança  a  gerações  futuras  (ao  convocar

vindouros trabalhadores horríveis). 

Enquanto a dedicação obstinada (ou “aficionada”) à realização de sua obra (trabalho

cuja duração se identifica à duração da própria vida) nos remete às buscas excessivas dos

grandes expoentes de “Uivo” em prol do conhecimento e da realização de suas naturezas

cósmicas  ou divinas,  a referência  a  “antecipações” e  o diálogo com gerações  futuras nos

permitem colocar Whitman ao lado de Baudelaire não apenas como pioneiro do modernismo

(que  se  estabeleceria  como  corrente  estética  apenas  décadas  mais  tarde  para,  então,  ser

reinterpretado  e  apropriado  pelo  logos  dominante,  como  já  vimos),  mas  também  como
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primeiro  vidente  da  tradição  filosófica  e  literária  que  traçamos  ao  longo  desta  tese,  sob

orientação dos textos nela discutidos.

Com relação à filosofia presente na poética de  Folhas de Relva, e à sua orientação

ética e experimental,  encontramos, na autocrítica de Whitman: “Além de tudo o mais que

pode ser dito, considero que Folhas de Relva e sua teoria sejam experimentais—tal como, no

sentido mais profundo, considero que também sejam a nossa república americana e a sua

teoria”. (WHITMAN, 2005, p.530), e:

Pensemos  na  ausência  e  na  ignorância,  em  todos  os  casos  até  aqui
mencionados,  das  multidões,  da  vitalidade,  e  dos  estimulantes  sem
precedentes do aqui e do agora. Quase podemos dizer que a poesia, com
características ilimitadas e magnitude cósmica e dinâmica, adequadas à alma
humana,  nunca antes foi  possível.  É certo que uma poesia que tivesse fé
absoluta  e  equidade  para  o  uso  das  massas  democráticas  nunca  existiu.
(WHITMAN, 2005, p.534)

Nestas passagens, podemos observar a articulação entre uma temática atemporal, do

cultivo  de  forças  “cósmicas,  dinâmicas  e  ilimitadas”  que aproximam a  poesia  da  própria

“alma humana”; e uma temática histórica, sociopolítica, de crítica e ação social, do “aqui e do

agora”. Outro gesto interessante que surge neste último trecho é o autorreconhecimento de

Whitman  como  criador  de  uma  nova  linguagem  poética,  capaz  de  abordar  questões  do

pensamento e da alma humana e, ao mesmo tempo, de ser efetivamente usada pelas “massas

democráticas” em suas vidas biográficas e realidades empíricas. Sobre a originalidade de sua

poética em relação às formas e dinâmicas literárias dominantes, Whitman afirma:    

Um contraste principal das ideias por trás de cada página de meus versos,
comparado  com  os  poemas  estabelecidos,  é  a  sua  atitude  relativamente
distinta com referência a Deus, com referência ao universo objetivo, e ainda
mais (por reflexão, confissão, pressuposição, etc.) a bem alterada atitude do
ego, aquele que canta ou que fala, para consigo mesmo e para com a sua
humanidade companheira. (WHITMAN, 2005, p.532)

Eis  os  pilares  da originalidade  poética  de  Whitman:  a  identificação de Deus e  do

divino ao “Universo objetivo” (que acompanha sua identificação entre corpo e alma, entre o
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humano e o cósmico, etc) e que é retomada no contato celestial da “Uivo”; e a “bem alterada

atitude  do  ego,  aquele  que  canta  e  que  fala”,  ou  seja,  a  criação  de  novos  modos  de

subjetivação e de enunciação literária (“que canta”) e pessoal (“que fala”), a qual o material

narrativo de Almoço Nu tanto se dedicaria.

Sobre  a  recepção  da  estética  pioneira  e  revolucionária  de Folhas  de  Relva,  é

interessante observar como, além de “não ganhar a aceitação” de seus contemporâneos, a obra

ainda rendeu a Whitman a raiva e  o desprezo públicos,  além de punições  oficiais,  como

observamos em:

de um ponto de vista mundano e comercial Folhas de Relva foi pior que um
fracasso—que a crítica
pública ao livro e a mim como autor ainda mostra, mais do qualquer coisa,
as suas marcas de raiva e desprezo (…) e que apenas por tê-las publicado fui
objeto  de  duas  ou  três  seções  de  bofetadas  bem  sérias  e  oficiais
(WHITMAN, 2005, p.530)
        

Esta maldição crítica e institucional experimentada por  Folhas de Relva nos remete

aos  processos  civis  aplicados  contra  Uivo e  Almoço  Nu,  além  da  manifestação  da

monstruosidade que um poeta vidente representa para o olhar da sociedade e do pensamento

dominantes. Quando partimos da afirmação whitmaniana da identidade entre sua poética e sua

teoria para buscarmos a teoria contida na literatura beat, acreditamos estar apenas seguindo as

múltiplas  correspondências  poéticas  trocadas  em tais  obras,  já  que  o  poeta  de  Ginsberg

interpela Whitman a respeito de suas filosofias ética e estética, como veremos a seguir.  

4.2 “Supermercado na Califórnia”, de Ginsberg

Reconhecendo  em  Whitman  outra  alma  monstruosa,  experimentadora  e  criadora,

responsável  por  dar  continuidade  a  tradições  filosóficas  e  artísticas  amaldiçoadas  pela

sociedade  e  pelo  pensamento  modernos  para  produzir  o  novo,  o  poeta  de  Ginsberg  o
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acompanha, em “Um Supermercado na Califórnia”, enquanto o velho vagabundo solitário faz

seu “shopping das imagens”:

Como  estive  pensando  em  você  esta  noite,  Walt  Whitman,  enquanto
caminhava pelas ruas sob as árvores,  com dor de cabeça, autoconsciente,
olhando a lua cheia.
Em  meu  cansaço  faminto,  fazendo  o  shopping  das  imagens,  entrei  no
supermercado  das  frutas  de  neón  sonhando  com  as  tuas  enumerações!
(GINSBERG, 2016, p.49)

O movimento de “sair às compras” de imagens nos remete aos processos psíquicos

descritos  por  Burroughs  em  suas  elucubrações  sobre  possíveis  regimes  de  signos.  Para

Burroughs,  toda  produção  literária  seria  um  novo  encadeamento  de  formas  linguísticas

ouvidas, lidas, experimentadas anteriormente. Considerando a centralidade do consumismo e

da  propaganda  capitalista  americana  na  década  de  50,  Ginsberg  trata  tal  movimento  de

assimilação  e  “aquisição”  de  imagens  em  termos  comerciais  como  “shopping” e

“supermercado” - que atribui uma característica familiar e cotidiana ao curioso processo de

apropriação de imagens que o poema descreve. 

Perambulando por “corredores cheios de maridos”, legumes, esposas e bebês, o eu-

lírico ginsbergiano afirma seguir  Whitman,  enquanto se depara com imagens tão diversas

quanto “pêssegos e penumbras”. Enquanto acompanha o poeta em seu shopping de imagens, o

Whitman  cantado  por  Ginsberg  também produz seu  próprio  imaginário,  como quando se

insinua para os “garotos da mercearia” e os interpela:

Eu o vi, Walt Whitman, sem filhos, velho vagabundo solitário, remexendo
nas carnes do refrigerador e lançando olhares para os garotos da mercearia.
Ouvi-o fazer perguntas a cada um deles: Quem matou as costeletas de porco?
Qual o preço das bananas? Será você meu anjo? (GINSBERG, 2016, p.49)

 Lançando olhares e enunciados sensuais e colhendo delícias pelo caminho, Whitman e

o poeta de Ginsberg perambulam pelos corredores do mercado imaginário onde o acesso ao

consumo de produtos como vegetais e imagens seriam gratuitos: 



172

Perambulamos juntos  pelos  amplos  corredores com nosso passo solitário,
provando alcachofras,  pegando cada um dos petiscos gelados,  sem nunca
passar pelo caixa (GINSBERG, 2016, p.49)

Em um corte súbito, o poeta beat toca o livro de seu precursor e reconhece o absurdo

onírico de sua “odisseia no supermercado”, voltando o poema para um imaginário de vias

expressas e automóveis azuis e questionando Whitman sobre quais próximos caminhos seguir

em sua solitária jornada conjunta: “Que caminhos aponta tua barba esta noite?” (GINSBERG,

2016, p.49) Neste ponto, observamos novamente a dupla articulação poética de Uivo e outros

poemas e sua constante transição entre reflexões mais abstratas, a respeito da descoberta da

própria alma e do cultivo de suas potências adormecidas e o conflito desta atividade com a

concretude da realidade histórica, social, empírica: 

toco  teu  livro  e  sonho  com nossa  odisseia  no  supermercado  e  me  sinto
absurdo.
Caminharemos a noite toda por solitárias ruas? As árvores somam sombras
às sombras, luzes apagam-se nas casas, ficamos ambos sós.
Vaguearemos sonhando com a América  perdida do amor,  passando pelos
automóveis azuis nas vias expressas, voltando para nosso silencioso chalé?
(GINSBERG, 2016, p.50)

Enquanto a América da década de 1950 se apresenta ao poeta de Ginsberg através de

supermercados, esposas, maridos, pêssegos, penumbras, automóveis azuis e vias expressas,

ele  questiona  qual  seria  a  América  onde  seu  mestre  Whitman  fazia  o  seu  shopping  de

imagens:

Ah, pai querido, barba grisalha, velho e solitário professor de coragem, qual
América era a sua quando Caronte parou de impelir sua balsa e você desceu
na  margem  nevoenta,  olhando  a  barca  desaparecer  nas  negras  águas  do
Letes?” (GINSBERG, 2016, p.50)

É também  aqui  que  observamos  a  referência  de  Ginsberg  a  Whitman  como  “pai

querido e professor de coragem” (GINSBERG, 2016, p.50) capaz de lhe indicar os próximos

caminhos, algo que nos remete à imagem de uma espécie de “linhagem” que se insinua ao

longo desta pesquisa (indicada, aqui, pelas relações de descendência e herança que as imagens

de  pai  e  professor  sugerem),  e  ao  movimento  dos  poetas  videntes  de  Rimbaud,  que
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retomariam a inefável tarefa que lhes distingue a partir do legado de outros visionários da

beatitude, da imanência, do desregramento dos sentidos, da desarticulação dos sistemas de

signos vigentes, da livre e amoral experimentação em busca do conhecimento e do cultivo de

suas melhores potências. 

Interessante como esta ideia de herança e continuação levantada por Rimbaud (“outros

trabalhadores  horríveis  virão;  e  começarão  pelos  horizontes  onde  o  outro  sucumbiu!”

(RIMBAUD, 2009, p.39)) é constantemente retomada nos textos que discutiremos a seguir. O

poeta de “Supermercado na Califórnia”, que toca o livro de Whitman e sai com ele em busca

de imagens, de revelações, de novos rumos, e que o chama de pai e professor, é o primeiro de

uma série de eus-líricos que não apenas retomam os movimentos filosóficos envolvidos no

que chamamos de ethos beat mas que parecem reconhecer e declarar o atendimento de uma

espécie de chamado deixado por diferentes videntes que os anteciparam em suas buscas.

Whitman,  que,  como vimos  anteriormente,  antecipa  tanto  a  métrica  livre,  o  estilo

discursivo e o investimento teórico característicos à poética de Ginsberg, quanto a própria

filosofia  que  se  desprende da  literatura  beat,  também é  referenciado como pai,  mestre  e

precursor  por  um  poeta  lusófono  atento  a  esta  mesma  tradição  ética  e  estética  que

desenvolvemos até aqui. 

4.3 “Saudação a Walt Whitman”, de Campos

Antes  de  Ginsberg  dedicar  um  poema  à  exaltação  de  Walt  Whitman  como  seu

precursor  e  mestre,  outro poeta com curiosas  afinidades  ao ethos  beat  que discutimos na

presente pesquisa a saudar o autor de Folhas de Relva é Álvaro de Campos, heterônimo de

Fernando Pessoa mais afeito ao verso livre, a um lirismo discursivo e à prolixidade filosófica.
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Em seu “Saudação a Walt Whitman” (1915), Campos declara sua admiração pela poética do

bardo norte-americano e seu alinhamento à filosofia por ela emanada:

Sou dos teus, tu bem sabes, e compreendo-te e amo-te,
E embora te não conhecesse, nascido pelo ano em que morrias,
Sei que me amaste também, que me conheceste, e estou contente.
Sei que me conheceste, que me contemplaste e me explicaste
(…)
Sou dos teus, desde a sensação dos meus pés até à náusea em meus sonhos,
Sou dos teus, olha pra mim, de aí desde Deus vês-me ao contrário:
De dentro para fora… Meu corpo é o que adivinhas, vês a minha alma - 
Essa  vês  tu  propriamente  e  através  dela  dos  olhos  dela  o  meu  corpo
(PESSOA, 2010, pp.149-150)

Nestes  versos,  Campos  reafirma  esta  ideia  que  temos  encontrado  em  diferentes

momentos  da  presente  tese:  o  traçado  de  uma  espécie  de  linhagem  de  pensadores  que

estabelecem, ao mesmo tempo, relações de herança (que aparecem no imaginário dos poetas

aqui estudados através de imagens como “pai”, “deus”, “professor”, etc..) mas também de

fraternidade,  amizade,  sensualidade  e  paridade,  desconstruindo  a  ideia  de  linhagem

tradicional, de laços consanguíneos, patriarcais e hegemônicos, e ao mesmo tempo, traçando

ligações  de  afinidade  e  associabilidade  que  atravessam diferentes  eras  e  gerações.  Neste

sentido, podemos observar outra imagem que aparece tanto em Pessoa quanto em Ginsberg

em seus poemas dedicados aos seus predecessores fraternais, a das “mãos dadas”, que de

alguma maneira elimina as fronteiras entre o anacrônico e o simultâneo, e que sugere relações

não-patriarcais entre os precursores e legatários que se reconhecem mutuamente como pares:

“E conforme tu sentiste tudo, sinto tudo, e cá estamos de mãos dadas,/ De mãos dadas, Walt,

de mãos dadas, dançando o universo na alma.” (PESSOA, 2010, p.149)

Além de provocarem este contrassenso hierárquico e cronológico (mais um impulso

pós-estruturalista comum às poéticas de Campos e Ginsberg) entre precursores e legatários, a

imagem  das  mãos  dadas  que  unem Ginsberg  e  Pessoa  a  Whitman  também nos  permite

observar a materialidade que estes poetas conferem à experiência literária. Tanto em Ginsberg
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quanto em Campos, ler Whitman significa colocar-se ao lado de Whitman, caminhar com ele,

reconhecê-lo como “pai”, “professor” e “deus” (de maneira similar àquela em que Rimbaud

diviniza  Baudelaire,  como  já  vimos)  e,  finalmente,  identificarem-se  ou  fundirem-se,

subjetivamente, a ele. Interessante como o jogo de heterônimos de Pessoa, as multitudes de

vozes que compõem a prosa de Burroughs, e os cantos aos percursores de Ginsberg e Campos

constantemente aludem à dispersão e indistinção de subjetividades, que se assimilam e se

identificam em determinados movimentos estéticos. Pessoa brinca com todos estes elementos

de impessoalidade ao enfatizar a presença de sua subjetividade fictícia antes de se “fundir”

com o próprio mestre homenageado:   

Olha pra mim: tu sabes que eu, Álvaro de Campos, engenheiro,
Poeta sensacionista,
Não sou teu discípulo, não sou teu amigo, não sou teu cantor,
Tu sabes que eu sou Tu e estás contente com isso! (PESSOA, 2010, p.150)

Ao presumir que seu precursor está contente ao ser identificado com seu “eu” Campos,

Pessoa parece certo de ter compreendido a filosofia cantada por Whitman, em que a alma e o

corpo, o cósmico e o mundano, o divino e o humano, o eu e o outro se apresentam de forma

variável  e,  por  vezes,  indistinta.  Assim como o  processo  subjetivo  descrito  na  poesia  de

Whitman,  onde a  vida e  a  existência  de um poeta se  identifica às  vidas  de multidões  de

diferentes eras70 e à própria existência material da natureza e do universo, a filosofia que

emana dos versos de Álvaro de Campos em sua saudação também compreende tal modo de

subjetivação como um meio para o encontro e o cultivo das potências divinas normalmente

adormecidas  nas  vidas  humanas  pela  civilização,  pela  sociedade,  pelos  mecanismos  de

conservação dos poderes vigentes, pelas ciências e cultura dominantes, pelos discursos morais

e cautelares que elas difundem, entre outros:

Abram-me todas as portas!

70 The armies of those I love engirth me and I engirth them (WHITMAN, 2013, p.109) / Os exércitos daqueles 
que amo estão em minha volta e estou em torno deles (WHITMAN, 2005, p. 111)
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Por força que hei-de passar!
Minha senha? Walt Whitman!
Mas não dou senha nenhuma...
Passo sem explicações...
Se for preciso meto dentro as portas...
Sim — eu franzino e civilizado, meto dentro as portas,
Porque neste momento não sou franzino nem civilizado,
Sou EU, um universo pensante de carne e osso, querendo passar,
E que há-de passar por força, porque quando quero passar sou Deus!
Tirem esse lixo da minha frente!
Metam-me em gavetas essas emoções!
Daqui p’ra fora, políticos, literatos,
Comerciantes pacatos, polícia, meretrizes, souteneurs
Tudo isto é letra que mata, não o espírito que dá a vida
O espírito que dá vida neste momento sou EU! (PESSOA, 2010, pp.150-
151)

Sobre  este  trecho,  nos  interessa  observar  não  apenas  esta  colocação  do  pronome

pessoal “EU” (este “eu” coletivo e múltiplo que ora se funde e ora se distingue de outros) em

relação  de  identidade  com “universo  pensante”  e  com “Deus”,  mas  também a  recusa  ou

abandono de autoridades políticas e culturais como políticos e literatos (movimento que já

havíamos constatado nas poéticas de Ginsberg e de Corso, por exemplo) e a consciência de

construções discursivas que nos tolem da plena fruição da vida -  a  “letra que mata”,  tão

explorada  pela  literatura  de  Burroughs  em Almoço  Nu  (onde  o  verbo  e  o  discurso  são

responsáveis por transmutar nossos corpos e nossos afetos até a “obediência automática” das

máquinas  ou  à  insensibilidade  dos  espectros),  e,  depois,  pelas  filosofias  de  Foucault  e

Agamben (onde são responsáveis  pela  ereção das mais diversas  prisões e  mecanismos de

controle biopolíticos). 

Se  libertando,  portanto,  das  potências  tristes  difundidas  pelos  centros  de  poder

ocidentais e pensando sua subjetividade em termos de multiplicidades atemporais, impessoais

e fluidas, o poeta de Pessoa declara sua vontade de fundir-se ou identificar-se com Deus, de

maneira  análoga àquela que os expoentes  malditos de “Uivo” buscam o contato celestial:
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“Porque eu, por minha vontade de me consubstanciar com Deus,/ Posso ser tudo, ou posso ser

nada,  ou  qualquer  coisa,/  Conforme me der  na  gana… Ninguém tem nada  com isso…”

(PESSOA, 2010, p.151)

A afirmação de poder “ser tudo”, “nada” ou “qualquer coisa” nos indica a potencial

fluidez  subjetiva  cantada  nos  textos  de  Whitman,  manifestada  nos  jogos  narrativos  de

Burroughs, e tão valorizada por filósofos contemporâneos como Barthes e Deleuze; enquanto

a colocação “conforme me der na gana” nos remete à ideia de se descobrir e cultivar potências

adormecidas através das “vias mais caprichosas” de que fala Breton. Ambas as ideias - de

fluidez  subjetiva  e  de  se  cultivar  potências  adormecidas  através  dos  experimentos  mais

inusitados, à despeito do medo e do risco da loucura e da autodestruição – constituiriam,

como vimos, pilares da ética cantada pelo poeta de Ginsberg em Uivo e outros poemas.

Com  relação  a  este  aspecto  experimental  daquilo  que  chamamos  de  ethos  beat,

remetente ao árduo e perigoso processo de autoconhecimento descrito por Rimbaud em sua

“Carta ao vidente” e manifestado na poética de Ginsberg através da livre experimentação

sexual, tóxica e também estética que seus grandes expoentes empreendem, podemos observar,

nos versos de Campos endereçados a Whitman, os mesmos elementos extáticos, orgíacos e

excessivos que povoam os versos de “Uivo”. Depois de declarar sua afiliação à escola de

pensamento  whitmaniana  (“Pertenço  à  tua  orgia  báquica  de  sensações-em-liberdade”

(PESSOA,  2010,  p.149)),  Campos  reconhece  os  perigos  que  tal  liberdade  experimental

encerra:

Dança comigo, Walt, lá do outro mundo esta fúria,
Salta comigo neste batuque que esbarra com os astros
Cai comigo sem forças no chão,
Esbarra comigo tonto nas paredes,
Parte-te e esfrangalha-te comigo (PESSOA, 2010, p.151)

Embora o ethos cantado por Whitman e retomado por Pessoa e Ginsberg envolva este

imaginário  festivo,  delirante,  sensual,  carnal,  báquico  e  dionisíaco,  tal  filosofia  também
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almeja o cósmico, o universal, o eterno e o divino, e talvez por isso, Campos se refira a este

movimento como “batuque que esbarra com os astros” ao mesmo tempo em que assume as

consequências  desta  postura  ética  que  pode  levar  um  corpo  (ou  uma  vida)  a  partir-se,

esfrangalhar-se,  cair  sem  forças  pelo  chão,  de  maneira  similar  àquela  que  os  grandes

expoentes de “Uivo” nos são apresentados, ao “rastejarem” em busca do contato celestial. 

A natureza desmedida e inconsequente (em relação à própria conservação biológica)

desta livre experimentação do corpo e do pensamento se manifesta não apenas nas diversas

dinâmicas sexuais cantadas na poesia de Ginsberg, como nas excessivas leituras, reflexões e

exercícios literários desempenhados pelos grandes expoentes de uma geração de que “Uivo”

trata.  Sobre  este  ponto,  é  interessante  observar  como  o  ato  sexual  e  a  fruição  estética

aparecem, no ethos que aqui discutimos, como formas de experiência igualmente interessantes

em relação à descoberta e o cultivo de potências adormecidas, já que, tanto em Whitman,

quanto em Ginsberg e Pessoa, a literatura é tratada com a  mesma realidade, corporeidade e

potencial afetivo que a mais concreta vivência do real:

Nunca posso ler os teus versos a fio... Há ali sentir de mais...
Atravesso os teus versos como a uma multidão aos encontrões a mim,
E cheira-me a suor, a óleos, a actividade humana e mecânica
Nos teus versos, a certa altura não sei se leio ou se vivo,
Não sei se o meu lugar real é no mundo ou nos teus versos,
Não sei se estou aqui, de pé sobre a terra natural,
Ou de cabeça p’ra baixo, pendurado numa espécie de estabelecimento,
No tecto natural da tua inspiração de tropel,
No centro do tecto da tua intensidade inacessível (PESSOA, 2010, p.150)

Além de colocar-se à disposição de todas as afecções que o encontro com a literatura

de Whitman lhe promove (afecções efetivamente sensíveis e corpóreas como as imagens de

“encontrões”, “cheiros” e “atividades” sugerem), Campos também se encanta com a liberdade

sexual cantada por seu “irmão em Universo”: 

De aqui, de Portugal, todas as épocas no meu cérebro,
Saúdo-te, Walt, saúdo-te, meu irmão em Universo,
Ó sempre moderno e eterno, cantor dos concretos absolutos,
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Concubina fogosa do universo disperso,
Grande pederasta roçando-te contra a diversidade das coisas
Sexualizado  pelas  pedras,  pelas  árvores,  pelas  pessoas,  pelas  profissões
(PESSOA, 2010, p.148).

Interessante  como  Campos  descreve  a  sexualidade  de  Whitman,  e  também  a

predominância desta sexualidade como manifestação da potência vital que o poeta cultiva.

Diferente da potência sexual hegemônica (falocêntrica, atribuída ao “macho reprodutor”), a

potência sexual do “pederasta” Whitman se assemelha com aquela dos grandes expoentes de

“Uivo”, atribuída à capacidade de afetação positiva mediante o contato com os mais diversos

elementos da exterioridade e da alteridade: “sexualizado pelas pedras, pelas árvores, pelas

pessoas,  pelas profissões”,  em Campos; e  “que copularam em êxtase insaciável com uma

garrafa de cerveja, uma namorada, um maço de cigarros, uma vela”, em Ginsberg. Em versos

como “Cio das passagens, dos encontros casuais, das meras observações,/ Meu entusiasta pelo

conteúdo de tudo” (PESSOA, 2010, p.148) Campos explicita justamente os tipos de encontros

que apetecem a libido de um poeta-vidente como Whitman, capaz de experimentar o divino e

o sagrado nos eventos mais corriqueiros e mundanos como uma transa, um passeio ou uma

conversa. 

A manifestação sexual da potência libertária que o poeta de Whitman alcança ao captar

e  identificar-se  com  forças  que  extrapolam  sua  existência  histórica  e  sua  pessoalidade

individual  também nos remete à  liberdade sexual  cantada em “Uivo”,  no sentido de que,

alheias  aos  valores  burgueses  de  propriedade,  pudor  e  funcionalidade  reprodutiva,  ambas

seriam marcadas por uma generosidade e uma abertura para encontros e interações com o fora

(lembremos  que  os  grandes  expoentes  de  “Uivo”  não  copulam apenas  com outros  seres

humanos,  mas  com  objetos,  cenários,  visões,  astros,  etc.)  semelhantes  à  promiscuidade

fraternal cantada nesta conjunção entre Campos e Whitman.
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 Aqui, encontramos outro ponto de interesse para a articulação desta teoria ética que

encontramos na literatura  beat,  em seus  precursores  e  legatários:  o  suposto falocentrismo

envolvido no imaginário desta estranha linhagem de poetas homens homossexuais. Enquanto

há  de se reconhecer  a  predominância de figuras  masculinas  exaltadas  como exemplos  de

beleza e potência nestas poéticas, em diversos momentos, a filosofia que emana das mesmas

enfatiza  sua  natureza  minoritária,  necessariamente  marginal,  oriental,  pagã  e  feminina.  É

exatamente nestes termos que Campos descreve a sexualidade e a subjetividade encontradas

nos versos de Whitman: “Mas perante o universo a tua atitude era de mulher,/ E cada erva,

cada pedra, cada homem era para ti o Universo./ Meu velho Walt, meu grande Camarada,

evoé!” (PESSOA, 2010, p.149) 

Em nossa pesquisa anterior,  figuras femininas como Emily Brontë, Virginia Woolf,

Catherine Earnshaw e Clarissa Dalloway eram as grandes expoentes da ruptura com a moral

burguesa  e  com  os  modos  de  enunciação  dominantes,  do  cultivo  de  potências  contra-

hegemônicas capazes de propiciar intensidades ao mesmo tempo divinas e fatais. Todas lutam

contra as afecções destrutivas que a sociedade e o pensamento modernos lhes imputam e

contra as potências de loucura e de morte que marcam seus próprios impulsos excessivos e

orgíacos, suas vias caprichosas, seus desejos medonhos. Todas alcançam suas beatitudes, seu

contato  celestial:  Cathy ao  tornar-se  o  motor  de  uma revolução  apocalíptica,  Clarissa  ao

sobrepor-se ao tempo e à civilização em sua festa/obra estética, Brontë ao produzir o demônio

vitoriano que a narrativa polifônica de O morro dos ventos uivantes constitui, Woolf ao trazer

o caos sensorial e mnemônico das psiques modernas para a sintaxe romanesca, passando pela

diluição de fronteiras subjetivas e pela constante transição e justaposição de vozes narrativas. 

Tendo em vista toda a multiplicidade, toda a diversidade, todo o infinitesimal campo

de  possibilidades  experimentais,  formais  e  identitárias  que  as  poéticas  aqui  estudadas
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constantemente  referenciam (as  incontáveis  vozes  narrativas  de  Almoço  Nu,  os  múltiplos

expoentes anônimos de “Uivo”,  os exércitos  e multidões de Whitman,  os heterônimos de

Pessoa), fica clara a prioridade contra-hegemônica de sua filosofia e a característica amorfa de

seus arautos, que têm em comum não mais do que a busca por modos experimentação e de

subjetivação desafiadores dos modelos estabelecidos, modos que propiciam o conhecimento e

o cultivo de potências e intensidades coibidas pelos aparelhos de poder vigentes – busca que

pode  culminar  na  criação  de  novas  escolas  estéticas  (como  o  modernismo  iniciado  por

Baudelaire e Whitman) e filosóficas (como no pós-estruturalismo, pós-modernismo e pós-

colonialismo  que  encontram  manifestações  embrionárias  nas  literaturas  de  Ginsberg  e

Burroughs). 

A criação de novos modos de subjetivação e a experimentação de novas possibilidades

sexuais  que  a  poética  de  Whitman  associa  à  experiência  do  sagrado  (tema  reconhecido,

comentado e retomado por Pessoa e Ginsberg) nos reafirmam não apenas a dupla articulação

linguística-discursiva / biológica-corporal (a irmandade entre corpo e alma) que caracterizam

o ethos e o logos beat aqui descritos, como a obstinada busca pela comunhão entre o humano

e a natureza em sua totalidade infinitesimal e em sua onipotência divina:

Cantor da fraternidade feroz e terna com tudo,
Grande democrata epidérmico, contíguo a tudo em corpo e alma,
Carnaval de todas as acções, bacanal de todos os propósitos
Irmão gémeo de todos os arrancos (PESSOA, 2010, p.148)

     Ao referenciar tal conexão entre o cultivo de potências sobre-humanas (cósmicas ou

universais), e a sexualidade fraternal e epidérmica do poeta de Whitman, Campos conjuga

imagens de figuras mitológicas e naturalistas comumente associadas à promiscuidade (como

íncubos,  soteneurs,  rameiras e  paneleiros71)  com imagens cósmicas e  sagradas,  como em:

71 Soteneur,  palavra  francesa  para  michê  ou  gigolô;  rameira  e  paneleiro,  gírias  lusitanas  pejorativas  para
prostitutas e homens homossexuais, respectivamente.
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“Íncubo  de  todos  os  gestos”  (PESSOA, 2010,  p.148)  e  “Souteneur  de  todo o  Universo,/

Rameira de todos os sistemas solares, paneleiro de Deus! (PESSOA, 2010, p.148)  

Levando em consideração este ethos de constante busca pela experimentação e cultivo

de um divino múltiplo, impessoal e sensual, e este logos baseado em imagens parciais que se

interpenetram  e  se  confundem  de  modo  a  impossibilitar  qualquer  categorização  fixa  ou

significação  definitiva,  podemos  compreender  que  espécie  de  linhas  genealógicas  ligam

Baudelaire, Whitman, Rimbaud, Pessoa, Breton, Ginsberg, Burroughs e o próximo poeta a ser

abordado como integrante nesta linhagem, Roberto Piva.  

4.4 "Ode a Fernando Pessoa", de Piva

Assim como Allen Ginsberg e Álvaro de Campos saúdam Walt Whitman em suas

poéticas, ambos cantando o poeta oitocentista como mestre na literatura e companheiro em

impossíveis noites de aventuras na cidade contemporânea, Roberto Piva dedica, em uma clara

referência ao poeta beat, uma ode a seu mentor literário e filosófico Fernando Pessoa, que, no

poema,  o  acompanha  pelas  ruas  noturnas  de  São  Paulo.  Com relação  a  este  movimento

intertextual, em que o poema de Piva mimetiza e homenageia o texto de Ginsberg, podemos

observar como, muito mais longo do que “Supermercado na Califórnia”, “Ode a Fernando

Pessoa” faz referências ao próprio “Uivo” em algumas de suas métricas e imagens, enquanto

também se liga com a “Saudação a Walt Whitman” de Álvaro de Campos, trazendo para a

articulação entre Piva e Ginsberg uma espécie de fechamento circular.

  Conforme vimos no segmento anterior, em versos como “Não sou teu discípulo, não

sou teu  amigo,  não  sou teu  cantor,/  Tu sabes  que  eu  sou Tu e  estás  contente  com isso!

(PESSOA, 2010, p.150)”, o poeta de Pessoa declara a compreensão e a reverberação da ética

cantada por Whitman, legando um movimento que será explicita e declaradamente retomado
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na poesia de Piva. Enquanto Campos demonstra a compreensão do pensamento de Whitman

através desta diluição de individualidades que os funde em sua poesia, o poeta de Piva ostenta

seu  entendimento  dos  jogos  impessoais  de  Pessoa  ao  garantir  que  o  diálogo  com  seu

heterônimo mais discursivo não incomodaria seu mestre, nos versos: “A ti, que és também

Caeiro,  Reis,  Tu-mesmo,  mas  é  como Campos  que  vou/  saudar-te,  e  sei  que  não ficarás

sentido por isso.” (PIVA, 2011, p.20)

Neste ponto é interessante perceber a semelhança explícita entre os versos “Tu sabes

que eu sou Tu e estás contente com isso!”, de Pessoa, e “A ti, que és também Caeiro, Reis, Tu-

mesmo, mas é como Campos que vou/ saudar-te, e sei que não ficarás sentido por isso.”, de

Piva. Tal referência liga Piva, Pessoa e Whitman não apenas pelo paralelismo formal mas por

toda a ideia de um possível modo de subjetivação que rompa com barreiras individuais e

históricas e aproxime o humano de potências maiores que suas próprias vidas. Este processo

de subjetivação que privilegia o coletivo, o anônimo, o impessoal e o atemporal também seria

explorado pela teoria pós-estruturalista, que não se cansa de buscar, nas mais diversas fontes

bibliográficas  (e  especialmente  na  literatura)  movimentos  como  esses  perpetrados  pelas

literaturas  de  Whitman,  Pessoa,  Ginsberg,  Burroughs  e  Piva,  em que  grandes  figuras  do

pensamento  hegemônico  como  indivíduos  históricos,  subjetividades  enunciativas  (ou

autorais),  e  significações  unívocas  e  autoexcludentes  são  sistematicamente  desafiadas  e

desconstruídas.

O tema da impessoalidade, ou, antes, de uma experiência subjetiva que ultrapassa o

individual-histórico-pessoal  como  meio  para  a  fruição  da  força  universal  de  que  fala

Whitman,  também  é  retomado  pelo  poeta  de  Piva  em  sua  reverência  à  poética  de

Pessoa/Campos, em momentos como:   

Resumirei para Ti a minha história:
Venho aos trambolhões pelos séculos,
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Encarno todos os fora da lei e todos os desajustados,
Não existe um gângster juvenil preso por roubo e nenhum louco sexual que
eu não acompanhe para ser julgado e condenado (PIVA, 2011, p.24)

Neste trecho, o poeta de Piva afirma a potência coletiva, impessoal e atemporal de sua

poética, de maneira consonante com a multiplicidade e transitoriedade subjetiva insinuada nas

multidões de Whitman, nas vindouras almas monstruosas de Rimbaud, nos bandos de desejos

de Breton, nos grandes expoentes anônimos de Ginsberg, nos jogos polifônicos de Burroughs,

na heteronímia de Pessoa. Ao descrever a poética de Piva, Cláudio Willer observa como ela

promove “um encontro ou cruzamento de muitas  vozes que se incorporam a uma dicção

pessoal,  um  estilo  próprio”  (WILLER,  2011,  p.  147),  em  um  movimento  curiosamente

remetente  à  teoria  da  composição  que  Almoço  Nu  desvela,  homeopaticamente,  em  seu

material literário.

Toda a ideia de “logos” que discutimos até aqui se refere tanto às formas, os signos, as

unidades  significativas  (como  em um campo  lexical)  e  os  processos  de  composição  das

mesmas (como em uma morfologia), quanto às lógicas de encadeamento destes signos (como

em uma sintaxe) e os modos discursivos possíveis a partir deles (como ciências, filosofias,

literaturas, etc.). Neste sentido, tratamos de um “logos dominante”, que refletiria os modos

discursivos e subjetivos ocidentais, modernos, burgueses, etc., e de um determinado “logos

beat”, erguido a partir da leitura de Almoço Nu e caracterizado pela transgressão de todas as

lógicas discursivas, narrativas e literárias vigentes em direção a um modo discursivo marcado

por multiplicidades de vozes enunciativas, fusões subjetivas temporárias, saltos anacrônicos,

interferências mundanas e oníricas, apropriações defeituosas,  uma bela dose da sordidez e

perversão  simultaneamente  praticadas  e  demonizadas  pela  sociedade  dominante  e  pelo

escárnio de todas as autoridades e códigos instituídos. A própria afirmação de Willer sobre

como  a  poética  de  Piva  apresenta,  em  certos  momentos,  “uma  sintaxe  cinematográfica”

(WILLER, 2011, p. 152) a aproxima da lógica discursiva empreendida por Burroughs, tão
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interessado em cortes (cut-ups), justaposições (também familiares à arte cinematográfica), e

edições radiofônicas (cujo potencial bélico e revolucionário ele discute em seu “A revolução

eletrônica”).

Outra interessante semelhança entre as imagens e sintaxes de Piva e Burroughs diz

respeito às relações sexuais que apetecem seus poetas e personagens. Livres experimentadores

monstruosos,  os  sujeitos  parciais  e  mutantes  que  povoam  os  textos  de  ambos  parecem

explorar sua libido em relações com adolescentes socialmente vulneráveis. Versos de Piva

como  “Adolescentes  iletrados  nos  esperam nos  parques”  (PIVA,  2011,  p.  21)  e  “Vamos

percorrer  as  vielas  do  centro  aos  domingos  quando  toda  a  gente  decente  /  dorme,  e  só

adolescentes bêbados e putas encontram-se na noite” (PIVA, 2011, p. 22) nos lembram os

inúmeros adolescentes viciados ou famintos aliciados pelos diversos monstros humanoides de

Almoço Nu (inclusive pelo suposto alter ego ficcional do autor, Lee).

Completamente alheio a quaisquer códigos morais (ou mesmo legais) estabelecidos, o

“bando cada vez mais medonho” de desejos sexuais declarados pelo poeta de Piva é cantado

sem qualquer culpa ou vergonha, como mera “via caprichosa” tomada por uma subjetividade

em busca de seu contato celestial. Sobre esta liberdade monstruosa em relação à moral cristã

reinante  na  sociedade  contemporânea,  o  poeta  de  Piva  canta:  “Desconheço  exame  de

consciência, nunca tive remorsos, sou como um lobo dissonante nas lonjuras de Deus./ Os que

me amam dançam nas sepulturas” (PIVA, 2011, p.24) Neste ponto, em que a experiência

sexual se realiza à revelia do logos dominante, a poesia de Piva volta a se aproximar dos tons

de  beleza  e  candura  com que o poeta  de Ginsberg  canta  as  mais  diversas  possibilidades

sexuais:

Alimentar o resto da vida com uma hora de loucura, mandar à merda todos
os deveres, chutar os padres quando passarmos por eles nas ruas, amar os
pederastas pelo simples prazer de traí-los depois,
Amar  livremente  mulheres,  adolescentes,  desobedecer  integralmente  uma
ordem
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por  cumprir,  numa  orgia  insaciável  e  insaciada  de  todos  os  propósitos-
Sombra. (PIVA, 2011, p.21)

Neste trecho, observamos como a sexualidade cantada por Piva, que desobedece aos

padres e à ordem, passa pelo orgíaco, pelo excessivo (insaciada/insaciável), pelo desafio ao

medo da loucura (de que fala Breton), pela desobediência de uma ordem epistemológica que

vincula o amor e o sexo à propriedade,  à produtividade,  à conservação, à moderação e a

outros “propósitos-sombra” a serem expurgados por esta poética /  ética que liga todos os

autores aqui referenciados. 

Além de encontrarmos esta inesperada aproximação entre a poética de Piva e o logos

beat  teorizado  e  explorado  por  Burroughs  em  Almoço  Nu,  nos  convém  esmiuçar  a

intertextualidade com os textos de Ginsberg apontada por Willer em seu comentário sobre a

“Ode a Fernando Pessoa”: “Pela liberdade vocabular de uma poesia urbana em versos longos,

corresponde a um primeiro encontro do Pessoa – Álvaro de Campos já lido e assimilado com

o recém-descoberto Allen Ginsberg. Fala de Pessoa através do vocabulário e do verso longo

de “Uivo” e “América.”” (WILLER, 2011, p.47).

O  diálogo  literário  que  a  “Ode  a  Fernando  Pessoa”,  de  Piva  estabelece  com

“Supermercado na Califórnia”,  de Ginsberg se evidencia não apenas nos aspectos formais

observados  por  Willer,  e  na  proposta  geral  de  nomear  e  caminhar  com seus  respectivos

mestres na literatura e no pensamento, mas também na apropriação e na adulteração de versos

específicos, como o “Que caminhos aponta tua barba esta noite?” (GINSBERG, 2016, p.49),

referenciado  por  Piva  em “Fernando  Pessoa,  Grande  Mestre,  em que  direção  aponta  tua

loucura esta noite?” (PIVA, 2011, p.21); e “Perambulamos juntos pelos amplos corredores

com nosso passo solitário, provando alcachofras, pegando cada um dos petiscos gelados, sem

nunca passar  pelo caixa” (GINSBERG, 2016, p.  49);  transmutado pelo poeta de Piva em
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“Agora, vem comigo ao Bar, e beberemos de tudo nunca passando pela caixa” (PIVA, 2011, p.

23).

Outro elemento da poética ginsbergiana atualizada em Piva é a indistinção entre a

erudição formal e o empirismo marginal como experiências igualmente potentes no sentido do

desregramento  dos  sentidos,  da  possibilidade  de  recusa  das  línguas  e  dos  discursos

dominantes, do cultivo de potências universais ou divinas e da criação de “novos possíveis”.

Enquanto Ginsberg alterna obsessivas  leituras  de Blake,  Poe,  Baudelaire  e  Whitman com

conversas em bares, sarjetas e manicômios; o poeta de Piva convida seu mestre tanto a “ler

Kierkegaard e Nietzsche no Jardim Trianon pela manhã,/ enquanto as crianças brincam na

gangorra ao lado” (PIVA, 2011, p.22), quanto a ir “ao Brás beber vinho e comer pizza no

Lucas, para depois vomitarmos/ tudo de cima da ponte” (PIVA, 2011, p. 23).

Sobre  estas  apropriações  antropofágicas  características  à  poética  de  Piva,  Willer

comenta:  “Essas referências, ecos e citações não correspondem apenas a uma relação linear,

de  influência  (…)  mas  acrescenta  algo,  como  se  ampliasse  o  alcance  do  outro  texto  ao

incorporá-lo.” (WILLER, 2011, p. 154) De fato, tais referências parecem declarar a retomada

e o desenvolvimento dos movimentos éticos e estéticos da beat na São Paulo dos anos 1960; e

a articulação deste ethos e deste logos beat com a poética e a filosofia de Campos, por parte

de Piva, constitui uma contribuição inédita do poeta brasileiro para o traçado desta linhagem

de poetas da imanência, da experimentação, do corpo, dos sentidos, da vidência, da plenitude

da vida e da criação de novas linguagens,  novas imagens,  novos possíveis:  a inclusão de

Pessoa entre os trabalhadores malditos anunciados por Rimbaud.

Leitor da beat e de sua incansável busca pelo contato celestial, o poeta de Piva exalta

Pessoa/Campos  justamente  como  “Mestre  da  plenitude  da  Vida  cavalgada  em Emoções”
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(PIVA, 2011, p.20) e “Grande Aventureiro do Desconhecido” (PIVA, 2011, p.20) antes de

cantar: 

Quando leio teus poemas, alastra-se pela minh'alma dentro um comichão de
saudade da Grande Vida,
Da Grande Vida batida de sol dos trópicos,
Da Grande Vida de aventuras marítimas salpicada de crimes,
Da grande vida dos piratas, Césares do Mar Antigo.
Teus poemas são gritos alegres de Posse,
Vibração nascida com o Mundo, diálogos contínuos com a Morte,
Amor feito a força com toda Terra. (PIVA, 2011, p.50)

Neste ponto, podemos observar como a celebração de Pessoa na poética de Piva passa

por estas alusões a uma “plenitude da vida”, e a uma “Grande Vida cavalgada em emoções”,

que nos remetem à beatitude e a intensificação dos afetos almejada pelos grandes expoentes

de “Uivo”.  Também nos interessa salientar como o canto de libertação em direção a esta

“grande vida” ensinado por Campos  - e, logo, por Whitman - ao poeta de Piva, se associa não

somente a potências desbravadoras do desconhecido; mas também à potência antissocial de

piratas e criminosos; e à concupiscência interdita com a “Terra” e com vibrações “nascidas

com o Mundo”. 

Todas estas referências nos levam de volta ao ethos beat que discutimos até aqui, tanto

no sentido de tornar-se monstruoso, maldito e marginal aos valores dominantes em prol do

cultivo  de  potências  divinas  ou  cósmicas,  quanto  no  sentido  de  aclamar  seus  mestres  e

precursores  na  arte  e  no  pensamento  como  corpos  presentificados,  atualmente  afetivos

(“quando  leio  teus  poemas,  alastra-se  pela  minh'alma  dentro  um comichão”).  Sobre  este

movimento  da  poética  de  Piva,  que  confere  uma  concretude  e  uma  materialidade  à

experiência literária ao tratá-la como campo de encontros, intensidades e afetações corpóreas

e biológicas, Willer comenta: “Outro dos seus modos de identificação de poesia e vida é, ao

mencionar autores lidos, trazê-los para o plano da experiência pessoal (…) São inseridos na

cidade em uma metáfora da união do mundo das coisas e dos símbolos.” (WILLER, 2011 , pp.
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153-154).  Esta  diluição  de  fronteiras  entre  os  mundos  literário  e  empírico  que  Willer

identifica  na  poética  de  Piva  nos  serve  como  evidência  não  apenas  da  inclinação  pós-

estruturalista  que  encontramos  em todos  os  poetas  aqui  comentados,  onde  identidades  e

categorias  fixas  constantemente  se  misturam e  se  fundem,  mas  também da materialidade

orgânica do potencial destrutivo e criativo da linguagem que Burroughs, Foucault e Agamben

tanto exploram. 

Esta ideia de linhagem suscitada pelos cantos de Ginsberg e Campos a Whitman, e

pela dupla homenagem de Piva a Ginsberg e Pessoa nos remete ao movimento realizado por

Rimbaud ao descrever Baudelaire como “o primeiro vidente, o rei dos poetas, um verdadeiro

Deus”  (RIMBAUD, 2009,  p.  42)  e  anunciar  que  “outros  trabalhadores  horríveis  virão;  e

começarão  pelos  horizontes  onde  o  outro  sucumbiu!”  (RIMBAUD,  2009,  p.39).  Breton

também cita  nominalmente seus  precursores  (“Poe é  surrealista  na aventura./Baudelaire  é

surrealista na moral./Rimbaud é surrealista na prática da vida e alhures” (BRETON, 1924,

p.13)) e os coloca, em um movimento curiosamente anacrônico, como seus pares surrealistas.

Ginsberg e Pessoa declaram Whitman, Rimbaud e os surrealistas como seus mestres e os

presentificam como verdadeiros companheiros e convivas, como vimos. Piva faz o mesmo

com Pessoa/Campos em sua ode ginsbergiana:

Eu e meus amigos te saudamos!
(…)
Sempre levo teus poemas na alma e todos os meus amigos fazem o mesmo.
(…) 
quando exaustos nos sentamos nas praças, Tu estás conosco, eu
sei disso, e te respiramos na brisa.
Quero que venhas compartilhar conosco as orgias da meia-noite, queremos
ser
para ti mais do que para o resto do mundo. (PIVA, 2011, p.20)

Curioso esse elemento comum aos nossos autores de reconhecerem e elencarem seus

pares filosóficos, mais do que propriamente literários: Baudelaire reconhece Poe, Rimbaud

exalta Baudelaire e outros trabalhadores que virão, Breton cita Rimbaud, Baudelaire e Poe…
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gerações mais tarde, Piva estabelece esta ligação entre Ginsberg e Pessoa/Campos via suas

saudações  a  Whitman  que,  ao  lado  de  Baudelaire,  preconiza  o  modernismo.  Todos

interessados na captação de beatitudes; na (re)descoberta da natureza divina ou cósmica do ser

humano; no cultivo de potências criativas; na experiência de novas formas de subjetivação, de

novas  dinâmicas  afetivas  entre  o  corpo,  o  “eu”  e  a  exterioridade;  na  realização  de  uma

literatura que antecipe novas possibilidades subjetivas, afetivas, linguísticas e artísticas;  e,

finalmente, no estabelecimento desta linhagem de videntes malditos que lhes legaram uma

certa filosofia ética e um determinado logos libertário. 

4.5 Possíveis novas articulações  (Considerações Finais)

Interessante como o poeta de Piva escolhe declarar sua integração à linhagem beat

através  do  parentesco  com  o  também  lusófono  Fernando  Pessoa,  este  sim,  descendente

declarado de Whitman. Tal articulação genealógica, explorada, na presente tese, para ligar

Piva  e  Pessoa  a  Whitman  e  Ginsberg,  também  apresenta  interessantes  possibilidades

comparativas  tanto  no  campo  teórico,  já  que  na  poética  pessoana,  a  figura  de  Friedrich

Nietzsche aparece como outro grande expoente deste discurso da imanência e da “plenitude

da vida cavalgada em intensidades”; quanto no campo literário, já que poetas portugueses

contemporâneos  como  Al  Berto  também  referenciam  estes  tropos  filosóficos  enquanto

homenageiam  Pessoa/Campos  como  mestre  e  precursor.  Pela  via  nietzscheana,  também

encontraríamos possíveis ligações desta teoria e desta linhagem beat na prosa experimental de

Waly  Salomão,  que  em  sua  fragmentária  justaposição  de  leituras,  conversas  e  reflexões

alucinatórias, dialoga tanto com o pensamento do célebre filósofo alemão, quanto com o ethos

e o logos beat aqui discutidos.   
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Seguindo  a  proposta  de  nossa  linha  de  pesquisa  “Literatura,  Cultura  e  História”,

procuramos traçar uma história literária anglófona, iniciada, em nossa pesquisa anterior, nos

romances setecentistas de Defoe e Walpole, passando pelas ficções oitocentistas de Brontë e

Poe, e pelas narrativas experimentais de Woolf e Burroughs, no século XX. No campo da

poesia,  percorremos  os  versos  profanos  do  setecentista  Blake,  a  poética  premonitória  de

Whitman no século XIX, e os lirismos revolucionários de Ginsberg e Corso, além de outros

poetas associados à beat, como McClure, Rothemberg, Snyder e Bukoswki, no século XX.

Pela via da crítica literária, articulamos esta história da literatura de língua inglesa com uma

história geral da literatura, comentando textos dos francófonos Baudelaire, Rimbaud e Breton

e  dos  lusófonos  Álvaro  de  Campos  e  Roberto  Piva  que  não  apenas  aproximam  suas

linguagens e discursos daqueles de nossos expoentes anglófonos,  mas que os referenciam

nominalmente como parentes e professores. 

Também adotamos esta abordagem historiográfica com relação aos discursos teóricos

operados durante a composição de nossa bibliografia literária. A respeito da construção desta

história teórica, li e comentei textos de Espinoza (referenciado no título da tese), Bataille,

Foucault,  Deleuze,  Barthes,  Agamben  e  David  Harvey,  de  maneira  a  distinguir  alguns

conceitos presentes nestas teorias e utilizá-los como chaves de leitura e pontos de articulação

entre os discursos literários já mencionados. Enquanto percorríamos os séculos atrás de nossas

fontes primárias e secundárias, traçamos comentários sobre a história política e cultural da

Inglaterra  das  execuções  públicas  e  Newgate  Calendars  do  século  XVIII,  das  metrópoles

industriais e imperiais do final do século XIX e primeiras décadas do século XX (conforme

narradas por Benjamin, Eagleton,  e Bloom),  na dissertação de mestrado; e  das repúblicas

democráticas  e  das  guerras  neocoloniais  da  segunda  metade  do  século  XX  (conforme

comentadas por Agamben, Harvey e Ashcroft), nesta tese.
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 Além  de  nos  mantermos  atentos  à  metodologia  pressuposta  por  nossa  linha  de

pesquisa, também realizamos nossos próprios movimentos estéticos, a partir do manuseio das

imagens, conceitos e movimentos lidos e comentados criticamente. Neste sentido, a rigorosa

narrativa histórica que desenvolvemos, percorrendo os séculos em busca de nossos expoentes

e percorrendo seus textos em busca de evidências de uma determinada ética, apresenta seus

saltos  temporais,  suas  aproximações  imprevistas,  deslocamentos  e  transfigurações:  lemos

Baudelaire e Whitman como teóricos; Paraísos Artificiais e Folhas de Relva como tratados; o

desregramento  dos  sentidos  e  o  corpo  elétrico  como  conceitos  filosóficos,  seus  diálogos

literários com precursores e legatários como uma genealogia ativamente desenhada por seus

próprios expoentes.     

A reunião de todo este material crítico, teórico e literário, efetuada ao longo de nossas

duas pesquisas, nos parece promissora não apenas para elaboração e a realização de cursos

sobre narrativa e poesia em língua inglesa, como para o prosseguimento da narrativa histórica

desta genealogia teórico-literária,  interrompida,  ao final desta tese,  na poesia brasileira de

1960 e nas teorias pós-estrutural,  pós-moderna e pós-colonial  das três últimas décadas do

século XX. Em um próximo projeto de pesquisa, poderíamos dar continuidade a esta narrativa

a partir da leitura da prosa experimental de  Me segura qu’eu vou dar um troço (1972), do

brasileiro Waly Salomão, e da poética do português Al Berto (publicada a partir da década de

1980),  ambas  atentas  a  vários  dos  movimentos  éticos  e  estéticos  que  discutimos.  Neste

próximo  projeto,  também  investigaríamos  outras  obras  literárias  e  teóricas  passíveis  de

articulação com o cânone, ou “linhagem”, traçado até aqui, ampliando-o com a inclusão de

textos das décadas de 1990, 2000 e 2010.          
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